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ЗАЙНЯТІ ПАРИ ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Мета.Мета. Розробити інноваційні конкурентоспро-
можні технології органічного виробництва 
рослинницької продукції. Методи.Методи. Польовий із 
загальноприйнятими спостереженнями (на чор-
ноземах південних), лабораторний і аналітичний. 
Результати.Результати. Пар чорний зумовлює негативний 
баланс гумусу та азоту. Зайняті пари забезпечу-
ють позитивний баланс гумусу і макроелемен-
тів. Вика озима накопичує азоту 330 кг/га д.р., 
фосфору — 37, калію — 83 кг/га д.р., суміш гороху 
з гірчицею — N127P30K44. Висновки. Висновки. Зайняті пари 
є базовим елементом інноваційних технологій 
конкурентоспроможного органічного виробництва 
рослинницької продукції, що визначають придат-
ність грунту для органічного землеробства.

Органічна система ведення сільського гос-
подарства в структурі сільськогосподарського 
виробництва невелика, але немає науково 
обгрунтованого єдиного комплексного підходу 
до її розвитку. Безперечно, розвиток цього 
напряму в сільському господарстві не може 
обмежуватися простою заміною традиційних 
ресурсів чи технологій нетрадиційними [2].
За цього напряму ведення господарства під-

вищується роль сівозмін, попередників та зміша-
них культур. Перспективною є також тенденція 
до відмови від використання хімікатів, оскільки 
залишки пестицидів і гербіцидів накопичуються 
в організмі людини, спричиняють різні захво-
рювання, понижують його життєздатність [10]. 
Виробництво екологічно чистої продукції 

без нітратів і метаболітів пестицидів заснова-
но на застосуванні біологічного гумусу. Разом 
із біологічним гумусом за вирощування еко-
логічно чистої продукції можна застосовувати 
і мінеральні добрива, однак, у таких кількостях 
і співвідношеннях, які дають змогу уникнути на-
копичення в рослинах вільних нітратів та інших 
небажаних речовин [8].

Ключові слова: біомаса сидеральних культур, 
хімічний склад рослин, баланс гумусу і макроелементів.

Усі види та сорти культурних рослин, виро-
щуваних в органічних системах землеробства, 
мають бути адаптованими до місцевого ґрунту, 
кліматичних умов та стійкими до шкідників і хво-
роб. Дозволено використовувати насіння та ма-
теріали для вегетативного розмноження, які не 
були протруєними, якщо це можна довести [6].
Нині гній практично не вносять [9], а родю-

чість грунтів потрібно підтримувати іншими 
заходами. На Поліссі позитивно себе зареко-
мендували сидеральні пари [4]. 
Мета досліджень — розробити інноваційні 

конкурентоспроможні технології органічного 
виробництва рослинницької продукції в При-
чорноморському Степу. 
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження виконано на дослідному полі Інституту 
сільського господарства Причорномор’я НААН, 
розміщеному на типових зональних ґрунтах — 
чорноземах південних незмитих важкосуглинко-
вих. Потужність гумусного горизонту — 55 см, 
уміст гумусу (за Тюріним) — 2,69–3,49%, азоту 
(за Кравковим) — 1,2–1,8%, рухомого фосфору 
та обмінного калію (за Чиріковим) відповідно 

Землеробство, 
ґрунтознавство,
агрохімія
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Зайняті пари як базовий елемент 
органічного землеробства

9,0–13,4 і 12,3–12,9 мг/100 г ґрунту. Реакція ґрун-
тового розчину — 6,9–7,7 рН.
Досліди розміщено територіально в Пів-

денному Степу (46о28’24’’ північної широти, 
30о35’587’’ східної довготи, 57 м над рівнем 
моря). Метод досліджень — польовий, супутні 
дослідження та спостереження — загально-
прийняті [3]. Загальна площа ділянок — 2025 м2, 
облікова — 50 м2.
Вивчали 4 схеми короткоротаційних сіво-

змін: з паром чорним, паром сидеральним 
(вика озима), паром зайнятим (суміш гороху 
з гірчицею) і горохом на зерно (непаровий по-
передник). Попередники накладалися впоперек 
різних систем обробітку ґрунту. Озиму м’яку 
пшеницю було висіяно в один день після парів 
і гороху та по стерньовому попереднику (друга 
пшениця після парів). Витримано принцип єди-
ної різниці, що дало змогу порівнювати вплив 
парів і непарових попередників на врожайність 
пшениці озимої. Строк посіву впливає на рівень 
урожайності, тому пшеницю озиму по пару і по-
вторно висівали в один день однією і тією са-
мою зернотрав’яною сівалкою СЗТ–3,6.
Облік урожаю здійснювали суцільним мето-

дом комбайном «Сампо-500». Бункерну масу 
зерна, одержану під час обліку врожаю, пе-
рераховували на 14%-ву вологість і 100%-ву 
чистоту [3].
Результати досліджень. Експериментальні 

дані за 2011–2013 рр. свідчать про те (табл.1), 
що вика озима в середньому за 3 роки фор-
мувала врожайність надземної зеленої маси 
32,3 т/га, горох в однокомпонентному посіві — 
14,1, горох із суміші з гірчицею білою — 5,2, 
гірчиця біла із суміші з горохом — 13,2, суміш 
гороху з гірчицею білою — 18,4 (облік здійсню-
вали в ІІІ декаді травня).
Якщо врожайність вики озимої взяти за 

100%, то зеленої маси гороху в однокомпо-
нентному посіві зібрано 43,6%, гороху із сумі-
ші — 16,1, гірчиці білої із суміші — 40,9, суміші 
гороху з гірчицею білою — 57%.
Вика озима за врожайністю біомаси пере-

вищує у 2,29 раза горох в однокомпонент-
ному посіві, 6,2 — горох із суміші з гірчицею 
білою, 2,4 — гірчицю білу із суміші з горохом, 
1,8 раза — суміш гороху з гірчицею білою.
Дані авторів [4, 5, 7] свідчать про те, що 

найбільшу врожайність має вика озима, такі 
альтернативні кормові і сидеральні культури, 
як редька олійна, свиріпа яра, мальва мелю-
ка накопичують біомасу 24,8–33,7 т/га, озимі 
культури свиріпа озима і тіфон — 28–29,8 т/га. 
За аналізом хімічного складу зеленої маси 

культур, які займають пари (табл. 2), найви-
щий уміст азоту у вики озимої (4,07% на суху 
речовину), у горосі азоту більше, ніж у гірчиці 
білій. У горосі із суміші з гірчицею білою уміст 
азоту більший (3,25 проти 2,88). Це дуже ціка-
вий факт. Рослини гороху в суміші з гірчицею 
білою пригнічуються і формують у 2,5 раза 
меншу вагу біомаси, але відсоток вмісту азоту 
збільшується порівняно з горохом однокомпо-
нентним. Мабуть, таке явище зумовлюється 
тим, що гірчиця біла збільшує вміст доступних 
форм фосфору в ґрунті, які частково викорис-
товуються горохом, що сприяє зростанню вміс-
ту азоту в біомасі цієї культури.
За вмістом поживних речовин у відсотках мож-

на розрахувати кількість накопичених дію чих ре-
човин на 1 га ріллі. Дані табл. 3 свідчать про те, 
що вика озима накопичує в середньому 330 кг/га 
азоту, горох — 91, суміш гороху з гірчицею — 
127, тобто у відповідній пропор ції — 1:0,28:0,39.
Біомаса гірчиці білої має у 1,56 раза біль-

ший уміст Р2О5 порівняно з викою, але з огля-
ду на те, що вика формує у 2,39 раза більшу 
біомасу, вона накопичує фосфору у 1,5 раза 
більше порівняно з гірчицею білою, у 1,26 раза 
більше, ніж у суміші гірчиці з горохом. Нако-
пичення фосфору викою, горохом і сумішшю 
має такий вигляд — 1:0,31:0,79.
Калію (К2О) також накопичується більше 

в біомасі вики озимої (82,62 кг на 1 га д.р.). 
Співвідношення вики, гороху і суміші за нако-
пиченням калію є таким: 1:0,22:0,51; азоту — 
1:0,28:0,39; фосфору — 1:0,31:0,79.

1. Урожайність зеленої маси рослин, які займали пари, на фоні різних систем обробітку ґрунту 
(середнє за 2011–2013 рр.), т/га

Основний обробіток 
ґрунту

Вика озима
Горох в одноко  м-
понентному посіві

Горох із суміші 
з гірчицею білою

Гірчиця біла 
із суміші з горохом

Суміш гороху 
з гірчицею білою

Полицевий 31,1 13,9 5,4 13,0 18,4
Безполицевий 33,3 14,5 5,0 13,5 18,5
Мілкий 32,6 13,9 5,2 13,0 18,2
Середнє 32,3 14,1 5,2 13,2 18,4
Примітка. Запаси продуктивної вологи на час весняного відновлення вегетації становили 90–93% від 
середньобагаторічних даних у 2011 і 2012 рр., у 2013 р. — 82%.
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За наведеними даними, горох однокомпо-
нентний недоцільно використовувати на зеле-
не добриво. Суміш гороху з гірчицею білою має 
вдале співвідношення за накопиченням фос-
фору, гірше — калію і незадовільне — азоту.
Поживні речовини на сидеральному пару 

мають таке співвідношення азоту, фосфору, 
калію — 1:0,11:0,25. На зайнятому пару — 
відповідно 1:0,23:0,34. Надлишок азоту на си-
деральному пару може призвести до пере-
ростання вегетативної маси пшениці, тобто 
збільшиться кущіння, яке в умовах посухи не 
буде забезпечене вологою, унаслідок чого 
зменшиться врожай зерна.
Органічне виробництво рослинницької про-

дукції має бути сталим і високопродуктивним, 
а родючість ґрунту повинна відновлюватися. 
Домінантою ґрунту є гумус. Його кількість є пер-
шим критерієм формування врожайності сіль-
ськогосподарських культур, зокрема зернових. 
Гумус відновлюється за рахунок органічних 
речовин складною трансформацією. За орга-
нічного виробництва в Степу до органічних ре-
човин належать гній, солома, кореневі і поверх-
неві рештки, зелена маса рослин як сидерат. 
Зроблено розрахунок [1] балансу гумусу в 4-х 
зернопарових сівозмінах, які різняться лише 
першим полем (пар чорний, пар сидеральний, 
пар зайнятий і горох на зерно), а перша і друга 
культура після парів і гороху — пшениця озима.
На сидеральному пару вирощують вику 

озиму, на зайнятому — суміш гороху з гір-
чицею білою. Вика озима і горох належать 

до бобових культур, спроможних фіксувати 
азот з атмосфери (повітря). Гірчиця біла здій-
снює трансформування важкодоступних фос-
форних сполучень у ґрунті в розчинні фос-
фати і залишає частину їх невикористаними.
За розрахунком балансу гумусу, у сівозміні 

з чорним паром новоутвореного гумусу на-
копичується мало, оскільки на чорному пару 
спостерігається мінералізація гумусу 2 т/га, 
а за рахунок соломи пшениці озимої накопичу-
ється 5 т, але мінералізується 2,5 т/га, і в ґрун-
ті залишається лише 0,52 т/га. Ця цифра може 
збільшуватися, якщо збільшуватиметься вро-
жай, однак, може зменшитися, якщо не буде 
забезпечено поповнення поживних речовин.
Чорний пар забезпечує кращу вологозабез-

печеність ґрунту для отримання сходів озимої 
пшениці восени, коли стоїть суха погода і, як 
правило, посівний шар ґрунту пересихає. Чор-
ний пар є несприятливим попередником, коли 
йдеться про мінералізацію гумусу.
Вика озима як сидеральна культура ці-

кава тим, що в симбіозі з бактеріями фіксує 
азот з атмосферного повітря. Вона накопи-
чує велику надземну масу вже на початку ІІІ 
декади травня. Досліди підтверджують, що 
вика озима може формувати близько 30 т/га 
зеленої маси і майже 16,3 т/га кореневих 
решток. Трансформація 46,3 т/га рослин-
ної маси вики дає змогу утворити 10,18 т/га 
гумусу. Мінералізація гумусу в ґрунті під по-
кривом надземної маси становить 1,10 т/га, 
тобто на 0,85 т/га менше, ніж на чорному 

2. Хімічний склад біомаси культур, які займали пари (середнє за 2011– 2013 рр.)

Культура Уміст вологи, %
% на суху речовину

азот протеїн Р2О5 К2О

Вика озима 74,92 4,07 25,44 0,465 1,020

Горох однокомпонентний 77,54 2,88 17,98 0,375 0,700

Горох із суміші з гірчицею білою 75,35 3,25 20,31 0,366 0,565

Гірчиця біла із суміші з горохом 73,80 2,48 15,48 0,726 1,06

3. Накопичення поживних речовин у біомасі культур, які займали пари (2011–2013 рр.)

Культура 
Урожайність біомаси, т/га кг/га д. р.

сирої сухої азот Р2О5 К2О

Вика озима 32,3 8,10 329,67 37,665 82,62
Горох однокомпонентний 14,1 3,16 91,01 11,85 22,12
Горох із суміші з гірчицею білою 5,2 1,28 41,6 4,685 7,232
Гірчиця біла із суміші з горохом 13,2 3,46 85,56 25,12 36,676
Суміш гороху з гірчицею білою 18,4 4,74 127,16 29,805 43,908
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пару. Баланс гумусу на сидеральному пару 
позитивний і становить 9,08 т/га, а на чорно-
му пару — негативний (–2 т/га). У сполученні 
з новоутвореннями гумусу за рахунок соломи 
пшениці озимої баланс гумусу в сівозміні із си-
деральним паром становить 11,18 т/га. У цьо-
му позитивна роль сидерального пару. Нега-
тивна роль сидерального пару може полягати 
в тому, що вика витрачає вологу на форму-
вання своєї біомаси, також витрата вологи від-
бувається за оранки ріллі для заробки зеленої 
маси на сидерацію. Для умов Степу науково 
обґрунтовано і апробовано новий варіант під-
готовки сидерального пару. Надземна біомаса 
не заорюється, як у класичному варіанті, а по-
дрібнюється дисковим знаряддям і частково 
перемішується з поверхневим шаром ґрунту.
У сівозміні із сумішшю гороху і гірчиці білої 

баланс гумусу також є позитивним, але накопи-
чується новоутвореного гумусу лише 6,97 т/га, 
тобто на 4,2 т/га менше, ніж у сівозміні із си-
деральним паром, або менше в 1,6 раза, але 
більше в 13,4 раза порівняно із сівозміною 
з чорним паром. 
Сівозміна з горохом на зерно має невели-

кий позитивний баланс — 1,82 т/га, або в 3,83 
раза менше, ніж сівозміна із сумішшю гороху 
і гірчиці білої.
За балансом гумусу найкращою є сівозміна 

із сидеральним паром, де спостерігається не 
лише відновлення родючості ґрунту, а й від-
бувається його зростання. 
Другим критерієм формування врожай-

ності зернових культур є баланс поживних 
речовин і передусім баланс азоту. Розраху-
нок цього макроелемента свідчить про те, 
що в сівозміні з чорним паром баланс азоту 
негативний — –169,6 кг/га. У сівозміні із си-
деральним паром баланс азоту позитивний 
і становить 341,86 кг/га. У сівозміні із суміш-
шю гороху і гірчиці білої баланс азоту по-
зитивний, але становить лише 43,95 кг/га, 

або майже у 8 разів менше порівняно із сіво-
зміною із сидеральним паром.
У сівозміні з горохом на зерно баланс азоту 

негативний, але у 2 рази менший, ніж у сіво-
зміні з чорним паром. Горох забезпечує себе 
азотом, проте практично не залишає азоту 
після себе в ґрунті.
Отже, за критерієм балансу азоту, на 1-му 

місці — сівозміна із сидеральним паром (вика 
озима), на 2-му — суміш гороху з гірчицею 
білою. Сівозміни з чорним паром і горохом 
на зерно мають негативний баланс азоту.
Розрахунок балансу фосфору (Р2О5) свід-

чить про те, що в усіх сівозмінах створюєть-
ся позитивний баланс цього макроелемента, 
якщо застосовувати всю солому на органічне 
добриво, але мікроорганізмам для трансфор-
мації соломи в поживні елементи потрібно 
дати мінеральний азот, однак, краще засто-
совувати біодеструктори соломи. 
За критерієм балансу фосфору, найбільше 

накопичується цього мікроелемента в сіво-
зміні із сидеральним паром, на 2-му місці — із 
сумішшю гороху і гірчиці білої, 3-му — з горо-
хом на зерно, на 4-му — з чорним паром, або 
відповідно 1:0,87:0,56:0,41.
Баланс калію (К2О) позитивний у всіх сіво-

змінах. Найкращий показник з накопичення калію 
в сівозміні із сидеральним паром (499,92 кг/га), 
менше — у сівозміні із сумішшю гороху і гірчиці 
білої (317,45), ще менше — з горохом на зер-
но (107,03) і найменше — з чорним паром 
(83,55), або відповідно (сидеральний пар — 
зай нятий пар — горох на зерно — чорний пар) 
1:0,64:0,21:0,17.
Отже, найкращою сівозміною за всіма кри-

теріями, які забезпечують формування вро-
жайності зернових культур і зростання родю-
чості ґрунту, є сівозміна із сидеральним паром, 
на 2-му місці — зайнятий пар із сумішшю горо-
ху і гірчиці білої.
Попередники також впливають на якість зер-

4. Вплив попередника на якість зерна пшениці озимої (2011–2013 рр.)

Попередник 

Уміст

 білка за роками, % на суху речовину сирої клейковини за роками, %

2011 2012 2013 Середнє 2011 2012 2013 Середнє

Пар: чорний 11,90 14,51 10,87 12,43 20,3 26,8 17,4 21,5
сидеральний 12,21 14,23 10,25 12,23 23,2 25,4 15,3 21,3
зайнятий 10,29 14,08 10,78 11,72 18,8 24,9 17,2 20,3

Горох на зерно 10,57 13,96 11,48 12,00 18,7 24,8 17,0 20,2
Середнє 11,24 14,20 10,78 12,09 20,2 25,5 16,7 20,8
НІР05 0,94 0,34 0,62 0,63 2,1 1,0 1,4 1,5
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на (табл. 4), але неоднаково за різних погодних 
умов. У 2011 р. на фоні зайнятого пару одержано 
зерно 6-го класу, сидерального і чорного парів — 
3-го класу, після гороху — 5-го класу, тобто після 
гороху вище, ніж після зайнятого пару. 
У 2012 р. після гороху одержано зерно 

пшениці 5-го класу, в інших варіантах — 1-го, 
тобто на фоні зайнятого пару вище, ніж після 
гороху (у 2011 р. — після гороху вище, що 
свідчить про вплив погодних умов). У 2013 р. 
на фоні сидерального пару одержано зер-

но 6-го класу (у 2011–2012 рр. на фоні сиде-
рального пару зерно було відповідно 3- і 1-го 
класів). Інші варіанти в 2013 р. забезпечили 
формування зерна 5-го класу. У середньому 
за 3 роки на фоні всіх попередників одержано 
зерно 3-го класу.
Розрахунки економічної ефективності свід-

чать про те, що більший прибуток отримано 
на фоні чорного пару (2482 грн/га), де одер-
жано вищу врожайність (4,11 т/га), на 2-му 
місці — зайнятий пар.

Концепція органічного землеробства по-
лягає в тому, щоб воно було інноваційним, 
конкурентоспроможним, забезпечувало високу 
продуктивність і якість рослинницької продук-
ції та сприяло відновленню родючості ґрунту.
Позитивний баланс гумусу і поживних ре-

човин забезпечують сівозміни із сидеральним 
і зайнятим парами.
Позитивний баланс фосфору і калію забез-

печується в короткоротаційних зернопарових 
сівозмінах, якщо використовується вся солома 
на органічне добриво (але треба мати біоде-
структори).
Урожайність зерна пшениці озимої з 1 га 

ріллі вища на фоні чорного і зайнятих парів, 
але пар чорний зумовлює негативний баланс 
гумусу та азоту.

Зайняті пари забезпечують високу еконо-
мічну ефективність (прибуток — 2237 грн/га, 
рентабельність — 55%) та сприяють від-
новленню родючості ґрунту (чорнозему пів-
денного). 

 У короткоротаційних сівозмінах орга-
нічного землеробства зайняті пари (суміш 
гороху з гірчицею білою або вика озима 
на зелене добриво) зумовлюють позитив-
ний баланс гумусу, азоту, фосфору (Р2О5) 
і калію (К2О) та забезпечують високу вро-
жайність і якість зерна пшениці озимої (на 
рівні 1–3 класів). Тому ці пари є базовим 
елементом (фундаментом) інноваційних 
конкурентоспроможних технологій орга-
нічного виробництва рослинницької продук-
ції (разом зі стійкими до хвороб сортами).
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Мета.Мета. Вивчити вплив позакореневого підживлення 

органічним мікродобривом Екогрейн на ріст 

і розвиток рослин стоколосу безостого сорту 

Марс. Методи.Методи. У період вегетації стоколосу 

безостого проводили позакореневі підживлення 

органічним мікродобривом Екогрейн за нормою: 

1,0; 1,2; 1,3 л/га у фази виходу в трубку та 

колосіння. За контроль брали варіанти без 

підживлень. Результати. Результати. Стосовно насіннєвої 

продуктивності стоколосу безостого сорту Марс 

установлено, що завдяки природній родючості 

(варіант без підживлення) у середньому 

за 2012 – 2013 рр. було одержано урожай 

насіння на рівні 173 кг/га. Найкращі показники 

урожайності насіння стоколосу безостого було 

отримано у варіанті досліду, де проводили 

2 позакореневих підживлення органічним 

мікродобривом Екогрейн у фазі виходу в трубку 

(1,3 л/га) та колосіння (1,3 л/га). Рівень 

урожайності в цьому варіанті становив 294 кг/га, 

що на 121 кг/га більше, ніж у варіанті без 

підживлення. Проведення двох позакореневих 

підживлень у дозах по 1,3 л/га у фази виходу 

в трубку та колосіння також забезпечили високі 

показники індивідуальної продуктивності насіння 

цієї культури (маса насіння — 29,33 г/м2 та маса 

1000 насінин — 3,93 г). Висновки.Висновки. За результатами 

проведених досліджень у 2012 – 2013 рр. 

встановлено, що найбільшої урожайності 

насіння стоколосу безостого — 294 кг/га було 

досягнуто за проведення двох позакореневих 

підживлень органічним мікродобривом 

Екогрейн у дозі по 1,3 л/га у фазі виходу 

в трубку та колосіння. Приріст порівняно 

з контрольним варіантом (без підживлень) 

становив відповідно 69,9%, або 121 кг/га. 

Злакові трави відіграють надзвичайно важ-
ливу роль у природі і в житті людини: у природ-
них угрупованнях луків і степів вони становлять 
основу травостою. Злаки, додані до бобових 

Ключові слова: стоколос безостий, органічне мікродобриво, позакореневе підживлення, 
урожайність, індивідуальна продуктивність, кореляційний зв’язок.

трав, прискорюють просушування зеленої 
маси на сіно, поліпшують гігієнічні властивос-
ті зеленого корму. Багато дикорослих видів 
злакових трав уведено в культуру. Одним 
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з найпоширеніших у польовому та лучному 
кормовиробництві є стоколос безостий сортів 
Марс і Всеслав, які виведені Інститутом кормів 
та сільського господарства Поділля НААН 
і зай  мають основні площі посіву цієї культури. 
За літературними даними, стоколос без-

остий є найзимостійкішим видом злакових 
трав, він невибагливий до клімату, легко пе-
реносить суворі малосніжні зими та затоплен-
ня паводковими водами, здатний формувати 
високі врожаї впродовж багатьох років [2, 5]. 
Завдяки потужній кореневій системі, яка гли-
боко (до 2 м і більше) проникає в ґрунт і дістає 
воду з глибоких горизонтів, також дає високі 
врожаї і в посушливі роки.
Однак одержання високих і сталих врожаїв 

травостоїв неможливе без застосування пра-
вильної системи удобрення. Мінеральні добри-
ва істотно впливають на їх ріст та розвиток, що 
позитивно позначається і на продуктивності. 
Систематичне застосування повного мінераль-
ного удобрення азотом, фосфором і калієм 
зумовлює зростання урожайності трав [7, 8].
Останніми роками система удобрення 

сільськогосподарських культур представлена 
здебільшого мінеральними формами добрив, 
а органічних майже не застосовують. Проте 
за результатами досліджень ряду авторів 
встановлено, що застосування традиційної 
мінеральної системи удобрення на багато-
річних бобових і злакових травостоях сприяє 
збільшенню накопичення в ґрунті органіч-
ної речовини з кореневими та пожнивними 
рештками в 1,3 – 2,1 раза, що становить 7,90 – 
12,97 т/га сухої речовини [1, 4, 6].
Добривам належить провідна роль у підви-

щенні врожайності культурних сіножатей та па-
совищ. Застосування їх у науково обґрунтова-
них нормах і співвідношеннях за нормального 
зволоження ґрунту підвищує врожайність трав 
у 2 – 3 і більше разів [6]. Поряд з підвищенням 
урожайності травостоїв добрива також сприя-
ють поліпшенню ботанічного складу і подов-
женню довголіття сіяних пасовищ [3, 9, 10].
Не завжди за допомогою одноразового 

ґрунтового внесення добрив можна забезпе-
чити рослини необхідною кількістю елементів 
живлення. Тому для повноцінного забезпечен-
ня рослин необхідними елементами живлення 
доцільно в період їх вегетації проводити по-
закореневі (листкові) підживлення розчинами 
мінеральних добрив. Окремо варто звернути 
увагу на те, що лише листковими підживлен-
нями можливо повною мірою врахувати осо-
бливості живлення кожної культури. Відсоток 

засвоєння елементів живлення з добрив через 
листкову поверхню є значно вищим порівняно 
з їх засвоєнням з добрив, що внесені в ґрунт.
Застосування позакореневого підживлення 

макро- і мікроелементами на хелатній основі 
дає можливість повніше реалізувати потен-
ційну продуктивність сільськогосподарських 
культур за рахунок кращого забезпечення 
рослин у критичний період росту та розвит-
ку елементами мінерального живлення, що 
сприяє підвищенню їх урожайності. Проте дія 
позакореневих підживлень тимчасова, а тому 
їх потрібно повторювати впродовж вегетації 
як мінімум двічі. За збільшення кратності об-
робок зростає і їх ефективність. 
Мета досліджень — вивчити вплив по-

закореневого підживлення органічним мікро-
добривом Екогрейн на ріст і розвиток рослин 
стоколосу безостого сорту Марс. 
Методи досліджень. Дослідження з ви-

вчення формування продуктивності стоко-
лосу безостого сорту Всеслав залежно від 
строку проведення позакореневих підживлень 
та дози застосування препарату проводили 
у 2012 – 2013 рр. в Центральному Лісостепу 
України в польовій сівозміні відділу насінни-
цтва та трансферу інновацій Інституту кормів 
та сільського господарства Поділля НААН.
У період вегетації стоколосу безостого про-

водили позакореневі підживлення органічним 
мікродобривом Екогрейн за нормою: 1,0; 1,2; 
1,3 л/га у фази виходу в трубку та колосіння. 
За контроль брали варіанти без підживлень. 
Слід зазначити, що Екогрейн належить 

до органічних добрив і має багатокомпонент-
ну структуру. Добриво містить макроелементи 
(N, P, K), мікроелементи (Zn, Cu, B, Mg, Mn, Co, 
Mo, Fe), регулятори росту рослин біологічного 
походження та інші речовини. Мікроелементи, 
які містяться у складі цього препарату, здатні 
прискорювати розвиток рослин і дозрівання 
насіння, підвищувати стійкість рослин до не-
сприятливих умов навколишнього середовища 
та низки бактеріальних і грибних захворювань.
Результати досліджень. За результата-

ми проведених досліджень з насіннєвої про-
дуктивності стоколосу безостого сорту Марс 
установлено, що завдяки природній родючості 
(варіант без підживлення) у середньому за 
2012 – 2013 рр. було одержано урожай насін-
ня на рівні 173 кг/га (табл. 1). Застосування 
органічного мікродобрива Екогрейн для поза-
кореневого підживлення сприяло збільшенню 
врожаю насіння на 25 – 121 кг/га залежно від 
строку та норми його внесення.
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Як і всі види злакових трав, стоколос без-
остий потребує багато поживних речовин, 
особливо за використання його як насінниць-
кого посіву протягом кількох років. Окрім мі-
неральних добрив, під насіннєві посіви злако-
вих трав щороку треба вносити мікродобрива. 
Мікроелементи позитивно впливають на насін-
нєву продуктивність багаторічних трав. Нестача 
будь-якого з макро- чи мікроелементів призво-
дить до глибоких порушень в обмінних процесах 
рослин і зниження продуктивності культури, а за 
відсутності — навіть до повної її загибелі.
У середньому за 2 роки наших досліджень 

застосування позакореневих підживлень орга-
нічним мікродобривом Екогрейн у дозі 1,0 л/га 
дало змогу підвищити урожайність насіння 
на 25 – 77 кг/га залежно від строку та кількості 
їх проведення і досягти його рівня відповідно 
198 кг/га та 250 кг/га. Проведення позакорене-
вого підживлення органічним мікродобривом 
Екогрейн у дозі 1,2 л/га сприяло підвищенню 
урожаю залежно від строків та кількості про-
ведення на 30 – 81 кг/га. Урожайність насіння 
у цих варіантах досліду становила 203, 208 та 
254 кг/га. Найбільшого ефекту в наших дослі-
дженнях досягнуто від проведення позакоре-
невих підживлень органічним мікродобривом 
Екогрейн у дозі 1,3 л/га незалежно від строку 
та кількості його застосування. Урожайність 
посівів зростала за проведення одного по-
закореневого підживлення у фазі виходу 
в трубку або у фазі колосіння на 66 – 82 кг/га 

і відповідно становила 239 кг/га і 255 кг/га.
Найбільшої урожайності насіння стоколосу 

безостого — 294 кг/га — було досягнуто за про-
ведення 2-х позакореневих підживлень органіч-
ним мікродобривом Екогрейн у дозі по 1,3 л/га 
у фазі виходу в трубку та колосіння. Приріст 
порівняно з контрольним варіантом (без піджив-
лень) відповідно становив 69,9%, або 121 кг/га.
Підвищення врожайності насіння стоколо-

су безостого під впливом мікродобрива по-
яснюється позитивним впливом відповідних 
мікроелементів на ріст і розвиток рослин, 
збільшення маси 1000 насінин, маси насіння 
з одного суцвіття, стимулювання утворення 
генеративних пагонів.
За аналізу індивідуальної продуктивності 

насіння встановлено, що проведення позако-
реневих підживлень органічним мікродобривом 
Екогрейн мало істотний вплив як на кількість 
та масу насіння з одного м2, так і на масу 1000 
насінин. На дослідних ділянках, де позакоре-
неві підживлення не проводили (контроль), 
кількість насінин становила 4739 шт./м2, що 
на 478 – 2100 шт./м2 менше, ніж на ділянках, 
де проводили по одному позакореневому під-
живленню органічним мікродобривом Екогрейн 
у фазі виходу в трубку або у фазі колосіння 
(табл. 2). 
Проведення 2-х позакореневих підживлень 

Екогрейном у фазі виходу в трубку та колосіння 
забезпечило найбільшу кількість насінин, яка 
коливалася в межах від 6522 до 7610 шт./м2 

1. Урожайність насіння стоколосу безостого сорту Марс залежно від позакореневого підживлення

Фаза проведення позакореневого 
підживлення препаратом Екогрейн 
та норми його внесення, л/га

Урожайність, кг/га Приріст

2012 р. 2013 р. середнє кг/га %

Без підживлення (контроль) 165 181 173  –  – 

Вихід у трубку (1,0) 207 189 198 25 14,4

Колосіння (1,0) 213 193 203 30 17,3

Вихід у трубку (1,0) та
колосіння (1,0)

249  228 239 66 38,1

Вихід у трубку (1,2) 183 214 198 25 14,4

Колосіння (1,2) 216 201 208 35 20,2

Вихід у трубку (1,2) та
колосіння (1,2)

267 242 255 82 47,4

Вихід у трубку (1,3) 237 252 250 77 44,5

Колосіння (1,3) 249 258 254 81 46,8

Вихід у трубку (1,3) та
колосіння (1,3)

321 272 294 121 69,9

   НІР0,05 кг/га 10,75 12,24  –  –  – 
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залежно від дози застосування цього пре-
парату. Коливання кількості насінин спостері-
галося і залежно від дози внесення мікродо-
брива. Застосування препарату в дозі 1,0 л/га 
забезпечило збільшення кількості насіння 
порівняно з контролем на 478 – 1783 шт./м2, 
у дозі 1,2 л/га — на 825 – 2213 шт./га і в дозі 
1,3 л/га — на 1285 – 2871 шт./м2 залежно від 
строку проведення підживлення.
Найбільша кількість насінин (7610 шт./м2) 

спостерігалася на ділянці досліду, де прово-
дили 2 позакореневих підживлення органічним 
мікродобривом Екогрейн у дозі по 1,3 л/га 
у фазі виходу в трубку та колосіння.
Аналогічна залежність спостерігалась і щодо 

маси насіння з 1 м2. Проведення по одному 
позакореневому підживленню у фазі виходу 
в трубку або у фазі колосіння збільшувало масу 
насіння порівняно з контролем на 2,49 – 8,15 г/м2 
залежно від норми внесення. Із застосуванням 
2-х підживлень маса насіння зросла на 7,6 г/м2, 
8,1 та 12 г/м2. Найбільшу масу насіння було 
відзначено на ділянках досліду, де проводи-
ли 2 позакореневих підживлення органічним 
мікродобривом Екогрейн у дозі по 1,3 л/га, 
і відповідно вона становила 29,33 г/м2.
Проведення 2-х позакореневих підживлень 

органічним мікродобривом Екогрейн незалеж-
но від норми його внесення забезпечило най-
вищі показники маси 1000 насінин, а саме — 
3,78 г, 3,93 та 4 г.
У процесі досліджень в агрономії рідко до-

водиться мати справу з точними і визначени-
ми функціональними зв’язками, коли кожно-
му значенню однієї величини чітко відповідає 

визначене значення іншої. Переважно тут тра-
пляються такі співвідношення між змінними, 
коли кожному значенню ознаки Х відповідає 
не одне, а кілька можливих значень Y, тоб-
то їх розподіл. Тому для визначення тісності 
і форми зв’язків між показниками використо-
вують кореляційний і регресійний аналізи. Це 
дає можливість встановити від яких чинників 
залежать кількісні та якісні показники продук-
тивності сільськогосподарських культур і яким 
елементам технології їх вирощування слід 
приділити особливу увагу. 
У процесі польових досліджень з вивчення 

впливу строку та норми внесення позакоре-
невих підживлень органічним мікродобривом 
Екогрейн на ріст, розвиток і формування про-
дуктивності рослин стоколосу безостого було 
виявлено сильні кореляційні зв’язки між уро-
жаєм і показниками індивідуальної продук-
тивності рослин, які описує така регресійна 
модель:

Y = 4,2384 + 0,9415 ·Х1 + 24,0481·Х2,

де Y — урожай насіння стоколосу безостого 
сорту Марс, кг/га; Х1 — кількість генеративних 
пагонів, шт./м2; Х2 — маса 1000 насінин, г.
При цьому коефіцієнт множинної кореляції 

становить R = 0,9881, що свідчить про високу 
достовірність цих зв’язків. Серед показників 
індивідуальної продуктивності найсильніше 
з урожаєм насіння стоколосу безостого коре-
лює кількість генеративних пагонів шт./м2 — 
коефіцієнт парної кількості r = 0,955. Слабкий 
кореляційний зв’язок був між урожаєм насіння 
і масою 1000 насінин (r = 0,074).

2. Індивідуальна продуктивність насіння стоколосу безостого залежно від позакореневого 
підживлення (середнє за 2012 – 2013 рр.)

Фаза проведення позакореневого 
підживлення препаратом Екогрейн та норми 

його внесення, л/га
Кількість насіння, шт./м2 Маса насіння, г/м2 Маса 1000 насінин, г

Без підживлення (контроль) 4739 17,30 3,65

Вихід у трубку (1,0) 5217 19,79 3,81

Колосіння (1,0) 5564 20,29 3,67

Вихід у трубку (1,0) та колосіння (1,0) 6024 23,85 4,00

Вихід у трубку (1,2) 5584 19,84 3,56

Колосіння (1,2) 5729 20,85 3,71

Вихід у трубку (1,2) та колосіння (1,2) 6839 25,45 3,78

Вихід у трубку (1,3) 6522 24,93 3,84

Колосіння (1,3) 6952 25,35 3,69

Вихід у трубку (1,3) та колосіння (1,3) 7610 29,33 3,93
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У 2012 – 2013 рр. було встановлено, що за-
стосування позакореневих підживлень орга-
нічним мікродобривом Екогрейн позитивно 
впливало на ріст та розвиток рослин сто-
колосу безостого сорту Марс, а також на рі-
вень урожайності цієї культури. В середньо-
му за 2 роки досліджень найкращі показники 
урожайності насіння стоколосу безостого 
було отримано у варіанті досліду, де прово-
дили 2 позакореневих підживлення органічним 

мікродобривом Екогрейн у фазі виходу в труб-
ку (1,3 л/га) та колосіння (1,3 л/га). Рівень уро-
жайності в цьому варіанті становив 294 кг/га, 
що на 121 кг/га більше, ніж у варіанті без 
підживлення. Проведення 2-х позакореневих 
підживлень у дозах по 1,3 л/га у фази виходу 
в трубку та колосіння також забезпечили ви-
сокі показники індивідуальної продуктивності 
насіння цієї культури (маса насіння — 29,33 г/м2 
і маса 1000 насінин — 3,93 г).

Висновки
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ОЦІНКА ЧУТЛИВОСТІ СОРТІВ 

ПШЕНИЦІ ДО ҐРУНТОВОГО ВІРУСУ 

МОЗАЇКИ ЗЛАКОВИХ 

Мета.Мета. Провести попередній скринінг селекційного 

матеріалу зернових на чутливість до ґрунтового 

вірусу мозаїки злакових (ГВМЗ). Методи. Методи. Рослини 

кожного генотипу вирощували в ґрунті, що містив 

спори спокою Polymyxa graminis, контаміновані 

ҐВМЗ. Проаналізовано різні сорти пшениці 

на чутливість (або нечутливість) до цього вірусу. 
Результати.Результати. Статистично виправдані дослідження 

українських сортів пшениці і ліній свідчать, що 

6 сортів пшениці були несприйнятливими 

(толерантними) до інфікування цим збудником. 
Висновки.Висновки. Ці сорти можуть бути рекомендовані 

для виведення нових перспективних сортів 

основних зернових в Україні.

Нині найважливішими збудниками захво-
рювань зернових культур в Італії, Франції, 
Німеччині, Польщі, Аргентині, Китаї, Японії, 
США та в інших країнах вважають віруси 
злакових, які передаються через ґрунт за 
допомогою гриба Polymyxa graminis, оскіль-
ки ці віруси можуть практично повністю 
знищити врожай зернових. Зокрема, за-
реєстровано втрати врожаю твердої пше-
ниці до 60% на вірус-інфікованих рослинах 
в Італії [16]. Врожай зерна чутливих сортів 
пшениці озимої був зменшений на 50% че-
рез вірусну інфекцію у Великобританії [5]. 
У Німеччині ґрунтовий вірус мозаїки зла-
кових і вірус веретеноподібної смугастої 
мозаїки пшениці поширені в різних регіонах 
і зумовлюють втрати врожаю до 70%, осо-
бливо у разі інфікування жита і тритикале 
[8]. Ґрунтові віруси виявляли також і в Укра-
їні, зокрема вірус жовтої мозаїки ячменю 
[4]. Найімовірніше, окремі вогнища інфекції 
ґрунтових вірусів є і в Російській Федерації 

Ключові слова: ґрунтові віруси, зернові культури, Polymyxa graminis, 
ґрунтовий вірус мозаїки злакових.

та Білорусі, де кліматичні умови сприятливі 
для розвитку патогену і переносника. Під-
твердити це можна лише під час проведен-
ня обстежень з подальшою ідентифікацією 
збудника [1, 2].
Перенесення вірусів злакових грибом 

P. gra minis відбувається за типом персис-
тентної передачі, гриб отримує вірус з інфі-
кованої рослинної клітини, де він паразитує. 
Такі віруси зберігаються у спорах спокою 
P. graminis, які згодом утворюють нові спо-
рангії і передають вірус. Зрілі спори спокою 
можуть виживати в ґрунті кілька десятиріч 
і в сприятливих умовах кожна з них звільняє 
одну первинну зооспору [2, 8]. Для успішного 
проходження циклу розвитку гриба із спори 
спокою в зооспору, яка проникає в коріння 
та інфікує рослину, потрібна певна вологість 
ґрунту. Поява і поширення хвороб зерно-
вих, що викликаються ґрунтовими вірусами, 
залежить від кліматичних і погодних умов, 
оскільки реплікація цих вірусів відбуваєть-

Рослинництво, 
кормовиробництво
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ся за відносно низьких температур ґрунту 
(10…18оС) [2]. Хімічна боротьба з цими ві-
русними захворюваннями є неефективною 
і неприйнятною з економічного та екологічно-
го погляду. Відтак зусилля дослідників остан-
німи роками були спрямовані на виведення 
стійких сортів зернових [9, 10]. Однак по-
стійно з’являються нові ізоляти вірусів, що 
можуть інфікувати стійкі рослини. Наприклад, 
у 2012 р. з’явилося перше повідомлення про 
виявлення ґрунтового вірусу мозаїки пше-
ниці в Польщі на рослинах тритикале [15], 
а в 2013 р. німецькі вчені повідомили про 
появу нью-йоркського штаму цього вірусу 
на рослинах пшениці в північній Німеччині 
[17]. Крім нових ізолятів, з’являються нові 
віруси, зокрема в 2011 р. F. Rabenstein по-
відомив про виявлення в Німеччині ново-
го ґрунтового вірусу на рослинах ячменю. 
На підставі результатів серологічних тестів 
і попередніх молекулярних досліджень новий 
вірус на ячмені тісно пов’язаний з ізолятами 
ґрунтового вірусу мозаїки злакових і ґрунто-
вого вірусу мозаїки пшениці, обидва віруси 
досі виявляли лише на житі, тритикале та 
пшениці озимій, але ніколи — на ячмені ози-
мому [11]. Тому потрібне глибше розуміння 
біології та молекулярних механізмів взаємодії 
ґрунтових вірусів з переносником P. graminis 
і рослинами зернових культур для того, щоб 
розробляти ефективні способи попередження 
захворювань. 
Нині в Європі відомо 5 вірусів злако-

вих, що передаються вектором P. graminis, 
а саме: вірус жовтої мозаїки ячменю (ВЖМЯ, 
Вarley yellow mosaic bymovirus, BаYMV), ві-
рус м’якої мозаїки ячменю (ВММЯ, Вarley 
mild mosaic bymovirus, BаMMV), ґрунтовий 
вірус мозаїки пшениці (ҐВМП, Wheat soil-
borne mosaic furovirus, SBWMV), ґрунто-
вий вірус мозаїки злакових (ҐВМЗ, Cereal 
soil-borne mosaic furovirus, SBCMV) та ві-
рус веретеноподібної смугастої мозаїки 
пшениці (ВВСМП, Wheat spindle streak mosaic 
bymovirus, WSSMV). У результаті досліджень, 
проведених в агроценозах різних областей 
України, виявлено, що з усіх ґрунтових вірусів 
зернових культур найпоширенішим є саме 
ґрунтовий вірус мозаїки злакових (ҐВМЗ) [3, 6]. 
Мета роботи — провести попередній скри-

нінг селекційного матеріалу зернових на чут-
ливість до ҐВМЗ у контрольованих умовах 
вирощування рослин.
Методика досліджень. На чутливість 

до ҐВМЗ перевіряли 107 зразків селекційного 

Результати тестування різних сортів пше-
ниці на інфікування ҐВМЗ за допомогою пере-
носника P. gramin is у контрольованих умовах

Сорт
Уражених 
рослин,%

Есер 405 нм

Пшениця озима

Альбатрос одеський 0 0,02

Донецька 48 83 0,47

Одеська 267 100 0,75

Ніконія 67 0,27

Харус 75 1,39

Херсонська 99 67 1,13

Василина 0 0,03

Астет 58 0,37

Херсонська безоста 67 0,65

Перлина Лісостепу 75 0,71

Миронівська 61 90 1,88

Одеська 162 90 1,02

Миронівська 64 100 2,54

Пріма одеська 100 2,91

Скала 100 1,41

Селянка 100 1,24

Тронка 100 1,97

Українка одеська 100 1,99

Крошка 100 3,11

Новгородская 147 100 1,27

Оренбургская 0 0,01

Сєвєрская 157 0 0,03

Волжская 6 100 2,43

Воронежская 95 100 2,37

Миронівська 65 90 0,77

Миронівська 68 100 1,17

Пшениця яра

Харківська 26 0 0,00

Харківська 30 0 0,01

Воронежская 6 67 1,69

Саратовская 60 75 2,19

Рання 93 83 2,09

Прохоровка 90 2,02

Саратовская 68 58 1,94

Саратовская 70 83 2,20

Альбідум 31 75 1,55

Харківська 6 75 1,80

Харківська 18 67 1,82

Примітка. Есер 405 нм — середнє значення для 
12 протестованих рослин: 0,2 — рослини зара-
жені вірусом; <0,2 — рослини без вірусу.
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матеріалу, з них різні сорти пшениці озимої (26) 
і ярої (11), ячменю озимого (6), тритикале озимо-
го (16) і ярого (3), злакових селекційні лінії (29) та 
дикорослі форми (16), які були люб’язно надані 
співробітниками Національного центру генетич-
них ресурсів рослин України, Інституту рослин-
ництва ім. В.Я. Юр’єва HААН. Для виконання цієї 
роботи 12 рослин кожного генотипу вирощували 
в ґрунті, що містив спори спокою P. graminis,  
контаміновані ҐВМЗ. Ґрунт відбирали з діля нок 
поля, де спостерігалося природне інфіку вання 
чутливих зернових культур саме ҐВМЗ. Віді-
браний ґрунт добре перемішували для одно-
рідності і вирощували кожну рослину окремо 
у кліматичних камерах в умовах, оптимальних 
для розвитку вірусної інфекції (17оC, 16 год 
освітлення при 20,000 lux), протягом 12 тиж нів 
[14]. Крім українського селекційного матеріалу, 
в цьому експерименті як контроль вирощували 
чутливі до ҐВМЗ жито сорту Ticino та пшеницю 
озиму сорту Hadm 10439-1. Дослідження про-
водили на базі Інституту епідеміології та діагнос-
тики патогенів  Федерального дослідницького 
центру культивованих рослин (Кведлінбург, Ні-
меччина). Вірус ідентифікували на кожній рос-
лині окремо за допомогою імуноферментного 
аналізу в модифікації DAS-ELISA з використан-
ням тест-системи, розробленої співробітниками 
Інституту епідеміології та діагностики патогенів 
(Німеччина) за стандартною методикою [7].
Результати досліджень. У результаті про-

веденої роботи 107 різних сортів зернових 
культур і диких форм злаків були досліджені 
на чутливість до ҐВМЗ способом передачі 
вірусу за допомогою P. graminis при виро-
щуванні рослин у ґрунті, що містив спори 
спокою вектора. В усіх рослинах перевіре-
них сортів ячменю і тритикале, а також се-
лекційних ліній і диких форм було виявлено 
високу концентрацію ҐВМЗ під час тесту-
вання в ІФА. Отримані результати свідчать 

про високу чутливість цього селекційного 
матеріалу до ҐВМЗ.
За тестування різних сортів пшениці на ін-

фікування їх ҐВМЗ за допомогою переносни-
ка P. graminis виявлено 4 сорти пшениці ози-
мої із 26 перевірених і 2 сорти пшениці ярої 
із 11 досліджених, які не містили антигенів 
ҐВМЗ, тобто виявилися несприйнятливими 
до вірусної інфекції (таблиця). 
Наведені результати свідчать про те, що 

в рослинах пшениці озимої сортів Альбатрос 
одеський, Василина, Оренбургская і Сєвєр-
ская 157 та пшениці ярої сортів Харківська 26 
і Харківська 30 вірус не здатний підніматися 
до надземної частини рослини й активно роз-
множуватися в ній. У ряду сортів пшениці не 
виявлено антигенів цього вірусу (рисунок). 
Очевидно, можна вважати ці сорти несприй-
нятливими до ураження ҐВМЗ.
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Результати тестування різних сортів пшениці, 
що виявилися несприйнятливими до ҐВМЗ: 
1 — пшениця озима сорту Альбатрос одесь-
кий; 2 — Василина; 3 — пшениця яра Хар-
ківська 26; 4 — Харківська 30; 5 — пшениця 
озима Оренбургская; 6 — Сєвєрская 157; k+1 
і k+2 — чутливі до ҐВМЗ жито сорту Ticino 
та пшениця озима сорту Hadm 10439-1 від-
повідно; контролі під час постановки ІФА: 
k  –  ELISA — здоровий сік; k + ELISA — позитив-
ний контроль

Проведено скринінг різних сортів і ліній зер-
нових культур та дикорослих злаків на чутли-
вість до ґрунтового вірусу мозаїки злакових, 
який нині є одним з найнебезпечніших ґрунтових 
вірусів у Європі і також поширений в агроцено-
зах України. Зі 107 зразків селекційного мате-
ріалу ідентифіковано 6 сортів пшениці (5,6%), 
рослини яких не містили антигенів ҐВМЗ, що 
свідчить про їх несприйнятливість до цього 
вірусу. Ці сорти можуть бути рекомендовані 

як перспективні для селекційної роботи з ви-
ведення сортів пшениці, стійких до ҐВМЗ. Адже 
добір стійких сортів є єдиним ефективним ме-
тодом контролю ґрунтових вірусних захворю-
вань. У більшості країн світу, де ґрунтові вірусні 
інфекції мають епідеміологічне значення, запо-
чатковано великі програми з метою пошуку 
природної несприйнятливості зернових до ґрун-
тових вірусів та виведення сортів, стійких як 
до вектора, так і до ґрунтових вірусів [12, 13]. 
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ТЕХНОЛОГІЧНІ СПОСОБИ 

ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО 

ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА

Мета.Мета.  Вивчити вплив ранньовесняного азотного 
підживлення на продуктивність сортогібридного 
складу ріпаку озимого за інтенсивної 
технології вирощування для виробництва 
біопалива. Методи.Методи. Загальнонаукові та 
спеціальні. Основним методом досліджень 
був польовий, який доповнювали аналізами за 
загальноприйнятими в землеробстві, агрохімії, 
рослинництві та статистиці методиками.
Результати.Результати. Установлено, що ростові процеси, 
морфологічні і структурні показники та рівень 
урожайності насіння переважно залежали від 
сортового складу та підживлення азотними 
добривами, зокрема одноразового внесення 
200 кг д.р. по мерзлоталому ґрунту, що сприяло 
кращому росту й розвитку рослин ріпаку озимого. 
Висновки.Висновки. Найвищу врожайність насіння 
(3,89 і 3,77 т/га), збір олії (1,91 і 1,80 т/га), 
вихід біопалива (1624 і 1530 кг/га) та вихід енергії 
(61062 і 57528 МДж/кг) забезпечили гібриди 
Ексагон та Екзотік.

У зв’язку з глобальними енергетичними про-
блемами та постійним зростанням цін на видо-
бувні енергоносії необхідно шукати нові джере-
ла енергії. Одним із напрямів розв’язання цієї 
проблеми може бути використання нетради-
ційних джерел енергії, тобто заміни видобувних 
вуглеводнів альтернативними видами палива. 
У цьому плані багато сподівань на вирощуван-
ня традиційних сільськогосподарських культур, 
які успішно можна використовувати в біоенер-
гетиці. Однією з найперспективніших є ріпак. 
З 1 т насіння ріпаку одержують 350 л біопалива, 
з 1 т олії — 850 кг біодизеля. В Україні згідно 
з державною програмою частка використан-
ня відновлювальних джерел енергії, зокрема 
біодизеля, має зрости до 15% [1, 5, 8]. Проте 
для повної реалізації біологічного потенціалу 
сортогібридного складу озимого ріпаку та отри-
мання стабільно високих урожаїв необхідне на-
самперед оптимальне забезпечення поживними 
елементами. Нестача або надлишок спричиняє 
зниження продуктивності культури, погіршення 
якості насіння та зростання затрат [9].
Ріпак є азотофільною культурою з подов-

женим періодом споживання цього елемента. 

Ключові слова: ріпак озимий, гібриди, врожайність, вихід біопалива, вихід енергії.

Засвоєння азоту кореневою системою почина-
ється з перших теплих днів, тобто за темпе-
ратури ґрунту вище 2оС, коли надземна маса 
ще не почала регенерувати після зими. Саме 
тому важливо до цього часу внести азотні 
добрива. Ранньовесняний дефіцит азотного 
живлення призводить до недостатнього роз-
витку листкового апарату, який є основою 
гілкування і майбутнього врожаю [6].
Добре себе зарекомендувало 1-разове вне-

сення всієї норми азотних добрив по мерзло-
талому ґрунту незалежно від того, наскільки 
великою є розрахована доза добрив [4, 7].
Запізнення з унесенням добрив зумовлює 

значне зниження їх ефективності внаслідок 
пересихання верхнього шару ґрунту, яке спо-
стерігається за останні 2011–2013 рр., тому 
значні результати отримують за 1-разового 
внесення всієї норми азотних добрив по мерз-
лоталому ґрунту.
Мета досліджень — вивчити вплив ранньо-

весняного азотного підживлення на продуктив-
ність сортогібридного складу ріпаку озимого за 
інтенсивної технології вирощування для вироб-
ництва біопалива.
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Методика досліджень. Досліди з вивчення 
продуктивності гібридів залежно від азотного 
підживлення проводили у 2011–2013 рр. на екс-
периментальній базі Інституту сільського госпо-
дарства Західного Полісся НААН і закладали 
відповідно до загальноприйнятої методики.
Ґрунтовий покрив представлений чорнозе-

мом типовим слабогумусованим легкосуглин-
ковим з такими агрохімічними показниками 
орного шару: гумусу — 1,81%, рухомого фос-
фору та обмінного калію відповідно — 199,9 
і 107,7 мг/кг ґрунту, легкогідролізованого азо-
ту — 91,6 мг/кг ґрунту, рН — 6,1. Поперед-
ник — пшениця озима. Агротехніка на дос-
лідному полі передбачала лущення стерні, 
оранку на глибину 22 см, передпосівний об-
робіток ґрунту, який здійснювали комбінова-
ними агрегатами. Сівбу проводили суцільним 
способом з міжряддям 15 см сівалкою СН-16 
за норми висіву 0,6 млн шт./га для гібридів, 
1,0 млн шт./га для сорту. Збирання і облік уро-
жаю здійснювали прямим комбайнуванням.
Дослід закладено за інтенсивної технології 

вирощування, де застосовували таку систе-
му захисту рослин. Для боротьби з бур’янами 
на ранніх стадіях розвитку ріпаку вносили ґрун-
товий гербіцид дуал голд 96% к.е. (1,6 л/га). 
За засміченості посівів у період осінньої ве-
гетації падалицею зернових і багаторічними 
злаковими бур’янами застосовували гербіцид 
фюзілад форте 15% к.е. (1 л/га); за наявності 
однорічних 2-дольних і багаторічних коренепа-
росткових бур’янів ефективним було внесення 
гербіциду галера 33% в.р. (0,30 л/га). Боротьбу 
із шкідниками ріпаку здійснювали обстеженням 
посівів з урахуванням економічних порогів шко-
дочинності.
Для підвищення зимостійкості ріпаку озимо-

го та запобігання переростанню рослин у фазі 
4–6-ти розеткових листків застосовували фун-
гіцид — інгібітор карамба турбо (0,61 л/га). 
Підживлювали аміачною селітрою.
Погодні умови за роки досліджень були 

сприятливими для вирощування ріпаку ози-
мого. У період вегетації за 2011–2013 рр. сума 
ефективних температур (>5оС) становила 
1767–1860оС, що вище за середні багаторічні 
на 165–188оС, опадів випало 410,9–680 мм, із 
них за період активної вегетації — 320–476 мм, 
що сприяло оптимальному розвитку рослин.
Результати досліджень. Установлено, що 

ростові процеси та рівень урожайності насіння 
ріпаку озимого залежали від сортового складу 
та підживлення азотними добривами.
У середньому за 3 роки досліджень мор-

фологічні показники рослин, зокрема кількість 
листків у розетці, діаметр кореневої шийки, 
кількість бокових пагонів на рослинах зміню-
валися залежно від сортового складу і піджив-
лення азотними добривами. Оптимальні умови 
навесні для формування найбільшої кількості 
листків — 7–10 шт., діаметра кореневої ший-
ки — 10–12 мм, кількості бокових пагонів — 
5–8 шт. на 1-й рослині і висоти рослин перед 
збиранням урожаю 142–158 см були в сорту 
Дангал і гібридів за одноразового підживлення 
N200 кг/га д.р. по мерзлоталому ґрунту. Най-
кращий ріст і розвиток рослин спостерігався 
в гібридів Ексагон і Екзотік порівняно з іншими 
гібридами та сортом Дангал, що в подальшому 
вплинуло на продуктивність культури.
Головними елементами структури є такі 

показники, як кількість стручків на рослині, 
кількість насінин у стручку, маса 1000 насінин. 
Дослідження підтвердили, що формування 

елементів структури врожайності ріпаку озимого 
різного сортового складу залежало від азотного 
підживлення. Одноразове весняне підживлення 
аміачною селітрою 200 кг/га д.р. сприяло кращо-
му формуванню структурних показників. У сор-
ту Дангал і гібридів кількість стручків на рос-
лині зросла на 11,2–12,4%, кількість насінин 
у стручку — 12,5–5,9%, маса 1000 насінин — 
на 2,8–3,9% порівняно з 2-разовим весняним 
підживленням N140 кг/га д.р. по мерзлоталому 
ґрунту і N60 кг/га д.р. через 10–14 днів.
Найбільшу кількість стручків — 130 шт., кіль-

кість насінин — 17 шт., масу 1000 насінин — 
5,93 г мав гібрид Ексагон, у гібридів Екзотік, 
Екзекютів, Екстенд, CWH094, Ексел і сорту 
Дангал ці показники були нижчими і станови-
ли 99–124 шт., 16–17 шт., 5,00–5,88 г (табл. 1).
Аналіз отриманих результатів досліджень 

(2011–2013 рр.) сортогібридного складу за ін-
тенсивної технології вирощування ріпаку ози-
мого свідчить про те, що найбільше зростання 
врожайності до 2,56–3,89 т/га відзначено в сорту 
Дангал і гібридів Ексагон, Екзекютів, Екзотік, Екс-
тенд, СWH094 та Ексел за 1-разового ранньо-
весняного підживлення N200 кг/га д.р. по мерз-
лоталому ґрунту. За 2-разового підживлення 
N140 + N60 кг/га д.р. спостерігалося зниження 
врожайності на 0,47–0,69 т/га. Крім того, за роки 
досліджень найвищий урожай насіння — 3,89 та 
3,77 т/га відповідно забезпечили гібриди Ексагон 
і Екзотік (табл. 2).
Азотні добрива впливають не лише на підви-

щення врожайності насіння, а й на його якість. 
Одним із головних показників якості насіння рі-
паку озимого є вміст олії. Підвищення її вмісту 
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до 46,7–49,7% було зафіксовано за 1-разового 
внесення в підживлення N200 кг/га д.р. по мерз-
лоталому ґрунту. Дворазове підживлення азот-
ними добривами ріпаку озимого знижувало ви-
хід олії на 0,3–0,8% (табл. 3).
Відповідно збір олії за підживлення 

N200 кг/га д.р. в цих варіантах зріс і становив 
1,20–1,91 т/га, тоді як за 2-разового піджив-
лення азотними добривами цей показник був 
нижчим на 0,24–0,90 т/га. Аналізуючи врожай-
ність сортогібридного складу, можна констату-
вати, що найбільший збір олії за 1-разового 
підживлення забезпечили гібриди Екзотік та 
Ексагон — 1,80 і 1,91 т/га відповідно. 

У результаті енергетичної оцінки отриманої 
продукції з ріпаку озимого встановлено, що 
на вихід біопалива та енергії істотний вплив 
мали сортовий склад і спосіб азотного під-
живлення. Так, найбільші вихід біопалива — 
1020–1624 кг/га та вихід енергії — 38352–61062 
МДж/кг отримали на всіх сортах та гібридах, де 
застосовували 1-разове підживлення азотними 
добривами по мерзлоталому ґрунту з розрахун-
ку 200 кг/га д.р.
За даними економічної оцінки, вирощуван-

ня ріпаку озимого в умовах Західного Лісосте-
пу за інтенсивної технології із застосуванням 
азотних добрив є економічно вигідним, про-

1. Структура врожаю ріпаку озимого різного сортогібридного складу залежно від підживлення 
азотними добривами (2011–2013 рр.)

Підживлення Сорт, гібрид
Кількість, шт. 

Маса 1000 насінин, г
стручків насінин

N140 кг/га д.р. 
по мерзлоталому ґрунту 
та N60 кг/га через 

10–14 днів

Дангал 88 14 4,86
Ексагон 114 16 5,70
Екзекютів 95 14 5,64
Екзотік 113 16 5,32
Екстенд 108 16 5,35
CWH094 106 15 5,00
Ексел 104 14 5,80

N200 кг/га д.р. 
по мерзлоталому ґрунту

Дангал 99 16 5,00
Ексагон 130 17 5,93
Екзекютів 112 16 5,74
Екзотік 124 17 5,60
Екстенд 120 17 5,58
CWH094 110 17 5,16
Ексел 106 16 5,88

2. Продуктивність сортогібридного складу ріпаку озимого залежно від підживлення азотними 
добривами (2011–2013 рр.)

Підживлення Сорт, гібрид Середній урожай, т/га Олійність, %

N140 кг/га д.р. по мерзлоталому 
ґрунту та N60 кг/га через 

10–14 днів

Дангал 2,09 46,0
Ексагон 3,20 48,4
Екзекютів 2,32 47,0
Екзотік 3,16 47,5
Екстенд 3,02 47,4
CWH094 2,50 48,8
Ексел 2,46 48,9

N200 кг/га д.р. по мерзлоталому 
ґрунту

Дангал 2,56 46,7
Ексагон 3,89 49,0
Екзекютів 2,85 47,5
Екзотік 3,77 47,8
Екстенд 3,51 47,9
CWH094 3,13 49,3
Ексел 3,11 49,7
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те найбільший умовно чистий дохід — 6733 
та 6320 грн/га забезпечили гібриди Ексагон, 

Екзотік за 1-разового внесення 200 кг/га д.р. 
азотних добрив по мерзлоталому ґрунту.

3. Енергетична цінність продукції ріпаку озимого та економічна ефективність залежно від сорто-
гібридного складу та азотного підживлення (2011–2013 рр.)

Підживлення Сорт, гібрид Збір олії, т/га

Вихід
Умовно чистий 
дохід, грн/габіопалива, 

кг/га (м3/га)
енергії, 
МДж/кг

N140 кг/га д.р. 
по мерзлоталому ґрунту 
та N60 кг/га через 

10–14 днів

Дангал 0,96 816 30682 514
Ексагон 1,55 1317 49519 4292
Екзекютів 1,09 927 34855 1298
Екзотік 1,50 1275 47940 4152
Екстенд 1,43 1216 45722 3686
CWH094 1,22 1037 38991 1906
Ексел 1,20 1020 38352 1771

N200 кг/га д.р. 
по мерзлоталому ґрунту

Дангал 1,20 1020 38352 2172
Ексагон 1,91 1624 61062 6733
Екзекютів 1,35 1148 43165 3169
Екзотік 1,80 1530 57528 6320
Екстенд 1,68 1428 53693 5435
CWH094 1,54 1309 49218 4124
Ексел 1,55 1318 49557 4057

За результатами досліджень, в умовах За-
хідного Лісостепу за інтенсивної технології 
вирощування ріпаку озимого ефективним є 
вирощування високопродуктивних гібридів 
Ексагон та Екзотік. Застосування 1-разового 
ранньовесняного підживлення азотними до-

бривами по мерзлоталому ґрунту з розрахунку 
200 кг/га д.р. забезпечує найвищі врожайність 
насіння (3,89 і 3,77 т/га), збір олії (1,91 і 1,80 т/га), 
вихід біопалива (1624 і 1530 кг/га) та вихід 
енергії (61062 і 57528 МДж/кг). Умовно чистий 
дохід при цьому становить 6733 і 6320 грн/га.
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН 

ЕРИТРОЦИТІВ І МЕТАБОЛІЗМ 

ФЕРУМУ В КРОВІ ПОРОСЯТ 

ЗА ВПЛИВУ ФЕРУМ ЦИТРАТУ

Мета.Мета. Визначити ефективність використання 
ферум цитрату з метою профілактики 
ферумдефіцитної анемії поросят. Методи.Методи. 
Досліджено величину гематокриту, вмісту 
гемоглобіну, феруму (Fe), зв’язаного 
з трансферином, ферумзв’язувальної 
здатності сироватки крові у поросят після 
внутрішньом’язового введення їм традиційного 
ферумвмісного препарату біоферон. У 100 мл 
його міститься 100 мг Fe, а також ферум 
цитрату, отриманого на основі нанотехнологій, 
в 100 мл якого міститься 0,4 мг Fe. Результати.Результати. 
Встановлено, що після внутрішньом’язового 
введення поросятам ферум цитрату у дозі 
0,5; 1 та 2 мл/гол. зменшився рівень гематокриту 
та збільшилася ферумзв’язувальна здатність 
сироватки крові. Водночас на 7-му та 17-ту доби 
життя ферум цитрат у дозі 1,5 мл/гол. сприяє 
підвищенню в крові поросят рівня гематокриту, 
на 7-му та 10-ту доби — гемоглобіну, на 17-ту 
добу — вмісту Fe, зв’язаного з трансферином, 
порівняно з тваринами, які отримували 
біоферон. Можливо, це відбувається завдяки 
більшій біологічній доступності досліджуваного 
мікроелемента у цитратній сполуці, ніж 
з препаратом біоферон, де Fe зв’язаний 
з декстраном. Крім цього, профілактичні дози 
та вартість ферум цитрату в кілька разів нижчі 
від біоферону. Висновки. Висновки. Для профілактики 
ферумдефіцитної анемії у поросят оптимальною 
дозою ферум цитрату є 1,5 мл/гол.

Істотною проблемою у веденні свинар-
ства є забезпечення потреб новонароджених 
поросят у ферумі (Fe). Недостатність його 

Ключові слова: поросята, ферумдефіцитна анемія, ферум, гематокрит, гемоглобін, ферум, 
зв’язаний з трансферином, ферумзв’язувальна здатність сироватки крові.

у раціоні призводить до розвитку у тварин 
ферумдефіцитної анемії [4]. Установлено, що 
з молоком свиноматки порося може отримати 

Тваринництво,  
ветеринарна 
медицина
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лише близько 1 мг Fe на добу [5, 9] за що-
добової потреби 7 – 10 мг [11]. Це пов’язано 
з видовою особливістю поросят, організм яких 
надзвичайно інтенсивно росте, збільшуючи 
свою масу щотижня удвічі [7, 8, 12].
Для профілактики ферумдефіцитної анемії 

новонароджених тварин доступними сполука-
ми Fe є хелати амінокислот і ферумдекстра-
нові препарати. Проте через високу хімічну 
стабільність засвоюваність хелатів у шлунко-
во-кишковому тракті є недостатньою для по-
треб організму, що інтенсивно росте [6, 10]. 
Водночас вартість ферумдекстранових пре-
паратів є досить високою.
Мета роботи — оцінити ефективність 

використання ферум цитрату з метою про-
філактики ферумдефіцитної анемії поросят 
і визначити його вплив на рівень гематокриту, 
гемоглобіну, ферумзв’язувальної здатності си-
роватки крові та вміст Fe, зв’язаного з транс-
ферином.
Матеріали і методи досліджень. Для ви-

конання поставленої мети було підібрано 
5 груп новонароджених поросят-аналогів по-
роди ландрас — контрольна та 4 дослідні, 
по 10 тварин у кожній групі. Поросят утриму-
вали зі свиноматками на підсосі. З 5-ї доби 
життя поросятам давали престартерний ком-
бікорм. З метою профілактики ферумдефі-
цитної анемії на 2-гу добу життя поросята 
контрольної групи внутрішньом’язово одно-
разово отримували традиційний ферумвміс-
ний препарат біоферон з розрахунку 1,5 мл/
гол. Біоферон — ферумдекстрановий пре-
парат, у 100 мл якого міститься 100 мг Fe. 
Поросятам дослідних груп внутрішньом’язово 
одноразово вводили ферум цитрат у таких 
дозах: І — 2 мл/гол., ІІ — 1,5; ІІІ — 1; ІV — 
0,5 мл/гол. Ферум цитрат — це препарат, 
отриманий на основі нанотехнологій, у 100 мл 
якого міститься 0,4 мг Fe [2].
Для досліджень відбирали зразки крові 

з передньої порожнистої вени на 1-, 3-, 7-, 10-, 
17- та 32-гу добу життя поросят. У крові ви-
значали величину гематокриту, концентрацію 
гемоглобіну, ферумзв’язувальну здатність си-
роватки крові (ФЗЗСК) та вміст Fe, зв’язаного 
з трансферином [1].
Результати досліджень. У результаті про-

ведених досліджень установлено, що на 1-шу 
добу життя різниці гематокриту у поросят 
контрольної та усіх дослідних груп не було 
або вона була у межах фізіологічних коли-
вань (рис. 1). Встановлено вірогідно більший 
відсоток гематокриту на 7- та 17-ту доби 

життя у поросят ІІ дослідної групи відповідно 
на 16,8% (Р<0,05) та 23,1% (Р<0,01) порівня-
но з контрольними. Збільшення гематокри-
ту в онтогенезі у поросят ІІ дослідної групи, 
які з метою профілактики ферумдефіцитної 
анемії отримували препарат ферум цитра-
ту в кількості 1,5 мл/гол., може свідчити про 
більшу біологічну доступність Fe з цитрату, 
ніж з препарату біоферон. Ці зміни відбува-
ються через додаткове надходження в ор-
ганізм поросят Fe та активне використання 
його у синтезі гемоглобіну в еритрокаріоцитах. 
Наявні можливості для синтезу гемоглобіну 
сприяють і утворенню нових еритроцитів. 
Водночас на 7-, 17- та 32-гу доби життя віро-
гідно (Р<0,05 – 0,01) меншу відсоткову частку 
гематокриту виявлено у поросят ІV дослідної 
групи відповідно на 22,9%, 14,2 та 10,2% по-
рівняно з контрольною групою. На 32-гу добу 
життя встановлено менший відсоток гема-
токриту у поросят І, ІІІ та ІV дослідних груп 
відповідно на 7,8% (Р<0,01), 5,5% (Р<0,05) та 
22,2% (Р<0,01). Очевидно, це свідчить про не-
достатнє надходження Fe в їх організм.
Не було встановлено істотних групових від-

мінностей у вмісті гемоглобіну в крові поросят 
на 1- і 3-тю доби життя (рис. 2). Зареєстровано 
вірогідно більшу кількість гемоглобіну в крові 
поросят І та ІІ дослідних груп на 7-му добу 
життя, відповідно на 29,2% (Р<0,01) та 44,01% 
(Р<0,05) та на 10-ту добу життя поросят ІІ до-
слідної групи на 26% (Р<0,05), порівняно 
з тваринами контрольної групи. На 17- та 32-гу 
доби життя у поросят ІІІ та ІV дослідних груп 
встановлено зменшення концентрації гемо-
глобіну в крові.
Зменшення вмісту гемоглобіну в крові по-

росят усіх груп у перші дні після народжен-
ня зумовлено надзвичайно швидким їх рос-
том та зростаючими потребами у поживних 
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Рис. 1. Величина гематокриту в крові поро-
сят контрольної та дослідних груп (M±m, n=3): 

 — контроль;  — І дослідна;  — ІІ дослідна; 
 — ІІІ дослідна;  — ІV дослідна (для рис. 1 – 4)
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речовинах. З молоком свиноматки в організм 
новонароджених поросят надходять поживні 
речовини в обмеженій кількості. Також і кіль-
кість Fe надходить недостатньо. Як відомо, 
в активний центр гемоглобіну входить Fe, 
змінна валентність якого і зумовлює головну 
функцію — перенесення оксигену. Тому од-
ним з найважливіших технологічних способів 
у свинарстві є внутрішньом’язове введення 
новонародженим поросятам ферумвмісних 
препаратів. Після їх введення Fe поступо-
во використовується для синтезу потрібної 
кількості гемоглобіну. За результатами до-
сліджень концентрації гемоглобіну, у поросят 
дослідних груп Fe засвоюється швидше, ніж 
у тварин контрольної групи, що свідчить про 
більшу біологічну доступність досліджуваного 
мікроелемента у вигляді ферум цитрату.
ФЗЗСК на першу добу життя поросят — 

у межах фізіологічних коливань цієї вікової 
групи та вірогідно не різниться між тваринами 
контрольної та усіх дослідних груп (рис. 3).
Установлено вірогідно більшу ФЗЗСК 

на 10-ту добу життя у поросят І та ІІІ дослідних 
груп, відповідно на 73,7% (Р<0,05) та 68,3% 
(Р<0,01), порівняно з тваринами контрольної 
групи. На 17-ту добу життя встановлено ві-
рогідно більшу ФЗЗСК у поросят І (Р<0,05), 

ІІІ (Р<0,05) та ІV (Р<0,001) дослідних груп, відпо-
відно на 28,9%, 45,3 та 46,2%.
Збільшення ФЗЗСК поросят контрольної та 

дослідних груп в онтогенезі свідчить про необ-
хідність організму зв’язати більшу кількість Fe. 
Це відбувається через інтенсивний ріст поро-
сят і збільшення потреб Fe для забезпечення 
організму оксигеном та нормального функ-
ціонування окисно-відновних реакцій. Тому 
збільшення ФЗЗСК свідчить про недостатню 
кількість в організмі Fe. Введення в організм 
поросят ферум цитрату було найефективні-
шим у дозі 1,5 мл/гол.
У поросят ІV дослідної групи встановлено 

вірогідно (Р<0,05) меншу концентрацію Fe, 
зв’язаного з трансферином, на 3- та 7-му доби 
життя — відповідно на 41,3 та 52,3% порівня-
но з тваринами контрольної групи (табл. 4). 
Водночас вірогідно більшу концентрацію Fe 
в крові встановлено на 7-му добу життя у по-
росят І дослідної групи на 32,6% (Р<0,05) та 
на 17-ту добу життя у тварин ІІ дослідної групи 
на 70,4% (Р<0,05).
У поросят контрольної групи коливання 

концентрації Fe, зв’язаного з трансферином, 
у крові зумовлене онтогенетичними особли-
востями їх організму та технологічними захо-
дами у свинарстві. Так, зменшення концентра-
ції Fe на 3-тю добу життя може бути пов’язане 
з посиленим використанням досліджуваного 
мікроелемента через високу інтенсивність 
росту та неможливість швидко використову-
вати Fe, введений внутрішньом’язово. Проте 
вже на 7- та 10-ту добу життя кількість Fe, 
зв’язаного з трансферином, у крові збільшу-
ється завдяки введеному внутрішньом’язово 
ферумвмісному препарату біоферону, що є 
обов’язковим технологічним заходом у сви-
нарстві. Зменшення концентрації Fe на 17- 
та 32-гу доби життя тварин контрольної 
групи пов’язане зі збільшенням його потреб 

Рис. 3. Ферумзв’язувальна здатність сироват-
ки крові поросят контрольної та дослідних груп 
(M±m, n=3)

Рис. 2. Вміст гемоглобіну в крові поросят 
контрольної та дослідних груп (M±m, n=3)

Рис. 4. Вміст Fe, зв’язаного з трансферином, 
у крові поросят контрольної та дослідних груп 
(M±m, n=3)
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внаслідок швидкого зростання маси тіла та 
погіршення забезпечення досліджуваним мі-
кроелементом за зниження молочності сви-
номаток [3].
Після порівняння результатів досліджень 

щодо вмісту Fe, зв’язаного з трансферином, 
у крові між поросятами контрольної та дослід-
них груп встановлено найпозитивніший ефект 
у тварин ІІ дослідної групи, які отримували 
1,5 мл/кг живої маси ферум цитрату.

Внутрішньом’язове введення поросятам-
сисунам ферум цитрату сприяло збільшен-
ню у крові рівня гематокриту, гемоглобіну, 
ферумзв’язувальної здатності сироватки кро-
ві, зв’язаного з трансферином Fe, порівняно 
з дією біоферону. Найпозитивніший вплив на ве-
личину гематокриту, кількість гемоглобіну, 

ферумзв’язувальної здатності сироватки крові, 
зв’язаного з трансферином Fe у крові поро-
сят-сисунів мало внутрішньом’язове введення 
1,5 мл/гол. ферум цитрату.
Перспективи подальших досліджень — ви-

вчення дії ферум цитрату на функціональний 
стан печінки поросят-сисунів.

Висновки
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ЕфЕктивність стимуляції 
статЕвої функції вівцЕматок 
у глибокий анЕстральний 
пЕріод

Мета. вивчення ефективності поєднаного за-
стосування схеми гормональної стимуляції, що 
ґрунтується на використанні гестагенів і гона-
дотропінів, та заходів, спрямованих на повне 
або часткове послаблення їх впливу. Методи. 
для гестагенізації використовували вагінальні 
песарії з крополоном, для стимуляції фолікуло-
генезу — гонадотропін, для вітамінізації — три-
віт, як екстрогенний препарат — 0,1%-й розчин 
природного естрогену (фолікулін). Результати. 
комплексне застосування в анестральний період 
гестагенних, естрогенних, гонадотропних і ней-
ротропних речовин та осіменіння свіжоотри-
маною спермою сприяли наступному ягнінню 
57,1% вівцематок асканійської тонкорунної по-
роди і отриманню 1,86 ягняти на одну вівцемат-
ку, яка ягнилася, або 1,07 на одну стимульовану. 
Висновки. потенційна ефективність використа-
ної схеми може сягати 85–90%.

Сучасні вимоги спонукають вівчарів вжива-
ти заходів зі збільшення темпів відтворення 
овець. Досліди свідчать, що період підсосу 
в овець припустимо скорочувати без нега-
тивних наслідків до 2-х місяців. За таких умов 
можна зменшити інтервал між суміжними яг-
ніннями. Так, на вівцях асканійської тонко-
рунної породи впровадження схеми «3 ягніння  
за 2 роки», за якої штучну стимуляцію засто-
совували двічі поспіль, дало змогу отрима-
ти за 2 роки додатково по 0,5–0,6 ягняти на  
вівцематку [1].

Проте у більшості порід овець статева ак-
тивність має чітку сезонність. При цьому функ-
ціонування яєчників в анестральний період не 
припиняється, але не набуває інтенсивності, 
достатньої для формування повноцінних фо-
лікулів і їх овуляції. За послаблення статевої 
активності наприкінці естрального періоду не 
тільки знижуються проліферативні процеси 
в яєчниках, а й змінюється чутливість певних 
ділянок гіпоталамусу і гіпофізу. Останнє є при-
чиною того, що в овець способи стимуляції 

Ключові слова: вівцематка, відтворення, анестральний період,  
гормональна стимуляція, ягніння.

статевої охоти, розроблені для естрального 
періоду, в анестральний — не спрацьовують. 
Тому пошук ефективніших схем є актуальним 
питанням.

Нині для штучної стимуляції статевої охоти 
в анестральний період застосовують препа-
рати гестагенної та гонадотропної дії [2, 4]. 
За даними G.P. Keefe і J.J. Wichtel, інтрава-
гінальна гестагенізація і наступна обробка 
500 ІО гонадотропіном сироватки жеребної 
кобили (ГСЖК) сприяли високому показнику 
запліднення кросбредних вівцематок [6]. Вод-
ночас поєднання цих двох заходів не завжди 
ефективне.

Одними з причин низької результатив-
ності стимуляції в анестральний період є: 
зумовлене тривалою дією гестагенів по-
гіршення скорочувальної активності матки 
[7], збільшення ембріональної смертності 
через високу навколишню температуру [8], 
сезонна зміна гіпофізарної секреції [3, 5] 
та пульсаційної активності гіпоталамічних 
центрів [9, 10].
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Мета досліджень — вивчення ефектив-
ності поєднаного застосування схеми гормо-
нальної стимуляції, що ґрунтується на вико-
ристанні гестагенів і гонадотропінів, і заходів, 
спрямованих на повне або часткове посла-
блення впливу цих чинників.

Матеріал і методика досліджень. У дослі-
дах було залучено 28 вівцематок 3–7-річного 
віку асканійської тонкорунної породи, які на-
лежать Державному підприємству «Дослідне 
господарство «Асканія-Нова» — Національ-
ний науковий селекційно-генетичний центр 
з вівчарства». За 30 діб до початку обробки 
вівцематок від них відлучали ягнят, після чого 
до початку стимуляції утримували у загальній 
отарі. Обробку починали 6 червня — вставля-
ли вагінальні песарії і проводили маніпуляції 
за схемою (табл. 1).

Для гестагенізації використовували вагі-
нальні песарії з кронолоном фірми «Intervet» 
(Нідерланди, 30 мг д.р.), для стимуляції 
фолікулогенезу — гонадотропін сироватки 
жеребної кобили (PMSG, «Intervet») у дозі 
500 ІО/гол., для вітамінізації — препарат три-
віт у рекомендованій дозі, як естрогенвміс-
ний препарат — 0,1 %-й розчин природного 
естрону (фолікулін). Наступного дня після 
вилучення песаріїв розпочинали штучне осі-
меніння вівцематок свіжоотриманою спермою 
без попереднього виявлення наявності ознак 
статевої охоти. Під час штучного осіменіння 
використовували сперму трьох плідників, від 
яких протягом двох попередніх місяців регу-
лярно отримували еякуляти. Підбір плідни-
ків визначали за планом селекційної роботи 
для цієї отари. Штучне осіменіння проводи-
ли згідно з чинною Інструкцією зі штучного 
осіменіння овець і кіз (2003), оцінку еяку-
ляту — за ГОСТ 20909–75. Після введення 
сперми робили масаж клітора кількома легки-
ми здавлюваннями нижньої частини вульви. 

Результативність стимуляції і осіменіння ви-
значали за часткою вівцематок, що ягнилися, 
і кількістю народжених ягнят.

Результати та їх обговорення. Ягніння вів-
цематок розпочалося 9-го і закінчилося 16-го  
листопада. Тривалість суягності становила 
(151,2±1,47) доби. Всього народилося 30 ягнят 
з середньою масою (3,8±0,21) кг, з них 16 ба-
ранців з середньою масою (4,0±0,28) кг і 14 яро-
чок з масою (3,6±0,33) кг. Ці показники трохи 
різняться від показників, отриманих під час 
попереднього зимового ягніння тих самих ма-
ток — тривалість суягності — (148,3±1,44) доби, 
середня маса ягнят — (4,2±0,31) кг.

Визначено загальний підсумок ягніння 
(табл. 2). Серед 16 тварин, які ягнилися, одна 
народила 4, дві — по 3, сім — по 2, решта — 
по 1 ягняті.

Народження однією вівцематкою 4-х ягнят 
не типове для овець асканійської тонкорун-
ної породи і раніше у цій отарі не трапля-
лося. Усі ягнята із четверні мали малу масу 
(1,5–2,5 кг), одне з них загинуло на 7-у добу 
після народження, інші — залишилися живі. 
Одне ягня, народжене у складі двійні, мало 
дефект хвостових попереків і зменшену рух-
ливість задніх кінцівок. Чи було це наслідком 
негативної дії збільшеної температури ото-
чення під час суягності вівці — невідомо. 
Проте, про можливість цього явища свідчить 
невірогідне збільшення тривалості суягності 
і зменшення маси народжених ягнят проти 
попередніх зимових показників.

Загальна виживаність ягнят на 2-й тиждень 
після народження становила 96,6%, на 3-й — 
90%. У подальшому усі ягнята залишилися живі.

У попередніх дослідах установлено, що 
кращі показники реакції на гормональну сти-
муляцію — у вівцематок, які перед початком 
обробки мають ягнят на підсосі [1]. У дослі-
дженні такі тварини (група Г–П) становили 

1. схема маніпуляцій з вівцематками

День обробки Тип маніпуляції і застосованого препарату

–30 Відлучення ягнят (для підсисних вівцематок), 

1 вставляння вагінальних песаріїв з гестагеном, ін’єкції препарату нейротропної дії, 
вітамінного та естрогенвмісного препаратів

9 900 — ін’єкції гонадотропіну, прогестерону та вітамінного препарату

10 900 — вилучення песаріїв, ін’єкція естрогенвмісного препарату

11 900 — штучне осіменіння свіжоотриманою спермою

12 900 — Те саме

13 900 —  »     »
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основну частину групи і цього не виявлено.
Для визначення можливих причин низького 

показника ягніння проведено дослідження 
результатів осіменіння. Частка тварин, що 
ягнилися, була найнижча після використан-
ня сперми барана 30881 (див. табл. 2). При 
цьому показник зимового ягніння вівцема-
ток після попереднього осіннього осіменіння 
спермою барана 30881 був на рівні 75,9%, 
19320 — 66,7, 30912 — 83,3%, і, отже, низька 
запліднювальна здатність не була зазвичай 
характерною для барана 30881. Причиною 
зниження стало, вважаємо, тимчасове погір-
шення якості сперми під впливом високої нав-
колишньої температури. Зокрема, середній 
показник активності нативної сперми у 3 дні 
осіменіння становив: у барана 30881 — 7,3; 
30912 — 8,7 і 19320 — 9,3 бала. Використан-
ня сперми барана 30881 зумовило не тільки 
найнижчий показник ягніння, а й найменшу 
багатоплідність вівцематок, що може свід-
чити про погіршення виживаності сперміїв.

За результатами осіменіння спермою плід-
ника 19320 можна припустити, що потенційний 
показник ягніння вівцематок, стимульованих 

за дослідженою схемою, здатний сягати 85–
90% за багатоплідності 1,9–2,1. Вважаємо, 
що це стало можливим за включення у тра-
диційну схему додаткових заходів. Зокрема, 
естроген використовували з метою поліпшен-
ня чутливості ділянок гіпоталамусу до стеро-
їдів і посилення скорочувальної активності 
рогів матки. Обробку прогестероном спрямо-
вували на попередження ранньої ембріональ-
ної смертності. Застосуванням нейротропної 
речовини поліпшували нервову іннервацію 
статевих органів, а вітамінізацією — загаль-
ний метаболізм.

Отже, застосування гормональної стимуля-
ції дало змогу додатково отримати 1,07 ягня 
на одну стимульовану вівцематку. Економіч-
ний обрахунок свідчить, що за рівня ягніння 
57%, багатоплідності 186% і збереженості 
ягнят у 2 міс. 90% застосована схема сти-
муляції дає можливість додатково отримати 
95–100 життєздатних ягнят на 100 вівцематок 
з економічним ефектом 300–340 грн на 1 вів-
цематку (із розрахунку реалізаційної маси 
ягнят 2-місячного віку 15–17 кг і ціни 20 грн за 
1 кг живої маси).

Ефективність застосування комплекс
ної схеми, яка поєднує використання гес
тагенних, естрогенних, гонадотропних 
і нейротропних речовин, за стимуляції 
статевої активності вівцематок асканій
ської тонкорунної породи в анестральний 
період, обрахована за часткою тварин, які 
ягнилися, становила 57,1%, потенційна 
може сягати 85–90%. В анестральний пе

ріод за осіменіння вівцематок, статеву 
активність у яких стимулюють штучно, 
слід приділяти велику увагу якості вико
ристовуваної сперми.

З урахуванням отриманих результатів 
подальші дослідження спрямовуватимуться 
на розробку способів поліпшення якості спер
мопродукції баранівплідників в анестральний 
період.

Висновки

2. показники ягніння вівцематок, задіяних у досліді

Група N
Частка тварин, які 

ягнилися, 
% (гол.)

Кількість ягнят, гол. 

народжених 
мертво-

народжених 
на матку, що 

ягнилася
на матку, яку 
стимулювали

За наявністю підсосу
Г–П 26 53,8 (14) 27 0 1,93 1,04
Г–Н 2 100,0 (2) 3 0 1,50 1,50

Разом 28 57,1 (16) 30 0 1,86 1,07
За номером плідника

19320 8 87,5 (7) 15 0 2,14 1,88
30912 10 60,0 (6) 11 0 1,83 1,10
30881 10 30,0 (3) 4 0 1,33 0,40

Примітка. Г–П — вівцематки, що мали ягнят на підсосі за 30 діб до початку досліду; Г–Н — вівцематки 
без ягнят.
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ПерсПективи селекційно-
Племінної сПрави 
у рибництві україни

Мета. розробити Генеральну схему селекції 
риб. Методи. Проведено аналіз стану ведення 
селекційно-племінної роботи у рибництві. 
Результати. розглянуто сучасний стан і намічено 
напрями розвитку селекційно-племінної справи 
в рибництві, на підставі чого розроблено 
Генеральну схему селекції риб в україні. Висновки. 
Для успішного вирішення питання щодо подальшої 
інтенсифікації виробництва рибної продукції 
одним з головних напрямів є організація і ведення 
чітко налагодженої селекційно-племінної роботи, 
спрямованої на створення нових і удосконалення 
наявних високопродуктивних об’єктів 
вирощування аквакультури.

Генетика,  селекція, 
біотехнологія

Аквакультура є складовою частиною сіль
ськогосподарського виробництва. Нині об
сяг рибальського промислу у світі становить 
90  –  94 млн т на рік і має тенденцію до зни
ження. Резервом і єдино можливим виходом 
з цього становища є рибництво [4].

Левову частку товарної риби вирощують 
у ставових господарствах. Найроз повсюд же
нішим об’єктом рибництва в Україні, як і в низці 
інших країн, є короп.

Про значення рибної продукції для здоров’я 
і її корисну дію на організм людини відомо 
давно.

Риба поряд з м’ясом сільськогосподарських 
тварин є одним з кращих джерел високоякіс
них білків. Білки риби в своєму складі містять 
всі потрібні для людського організму незамінні 
амінокислоти. На відміну від тваринного м’яса 
в білках риби міститься у великій кількості 
важлива незамінна амінокислота — метіо
нін. Жир риби вирізняється значним умістом 
поліненасичених жирних кислот, загальна 

Ключові слова: рибництво, селекційно-племінна справа, Генеральна схема селекції риб.

кількість яких у більшості видів риб стано
вить 1  –  5%. М’ясо всіх видів риб багате на мі
неральні елементи: калій, магній і особливо 
фосфор (400 мг на 100 г продукту). У м’ясі 
окремих видів риб є багато кальцію та заліза. 
Риба — важливе джерело вітамінів групи В; 
у печінці багатьох риб у великій кількості міс
тяться вітаміни А, D, Е [3].

Населення планети щороку споживає близь
ко 110 млн т риби (приблизно 16,7 кг на душу 
населення) [3].

За раціональними нормами харчування 
дорослій здоровій людині рекомендується 
з’їдати в середньому 50 г риби і рибопродуктів 
за день, тобто 18 – 20 кг за рік.

Рибництво — порівняно молода галузь 
сільськогосподарського виробництва.

Майже до середини минулого сторіччя кіль
кість об’єктів риборозведення в нашій країні 
була обмеженою (в основному короп, частково 
форель та ін.). З другої половини минулого 
сторіччя розпочалось інтенсивне освоєння риб 
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далекосхідного комплексу — білий та чорний 
амур, білий товстолобик, строкатий товстоло
бик. Крім них, до ставової культури додаються 
нові об’єкти: буфало, канальний сом, кларіє
вий сом, веслоніс. Здійснюються роботи щодо 
створення для ставових господарств племінних 
стад осетрових, сигових риб та ін. [5 – 7].

Успішний розвиток рибництва можливий 
лише за використання комплексної інтенсифі
кації виробництва. Основна складова частина 
її — це чітко налагоджена селекційноплемін
на робота, спрямована на якісне поліпшення 
об’єктів розведення: виведення нових порід 
і створення високопродуктивних племінних стад 
риб та їх раціональне використання [1, 2, 9 – 13].

Перші наукові роботи з питань генетики 
і селекції ставових риб були розпочаті в нашій 
країні на початку XX ст.

Селекціонерами Українського науководо
слідного Інституту рибного господарства на чолі 
з О.І. Кузьомою виведено перші в колишньому 
Радянському Союзі вітчизняні породи коропа — 
українську рамчасту і українську лускату [8]. 

Питання прогресивного розвитку продуктив
ності, консолідації та пластичності українських 
порід коропа успішно вирішуються способом 
структуризації їх на основі внутрішньопородних 
і зональних типів. Внутрішньопородні типи від
різняються між собою генезисом, рівнем гетеро
генності і мінливості за рядом біологічних і гос
подарсько цінних ознак. Внутрішньопородний 
тип у структурному відношенні входить до скла
ду породи, створюється в конкретних господар
ських і природних умовах, має свої характерні 
риси в напрямі продуктивності, типу тілобудо
ви й конституції, має кращу пристосованість 
до місцевих умов і більшу стійкість до хвороб 
риб. Зональні або екологічні типи створюються 
в процесі районування порід, і крім загальних 
породних особливостей мають ще й специфічні, 
що виявляються в підвищеній адаптації до кон
кретної зони поширення.

Принципи генетичного та екологічного роз
членування українських порід коропа на вну
трішньопородні типи, а також зональні (еко
логічні) типи (масиви), дають змогу не лише 
утримувати продуктивність на високому рівні, 
а й значно удосконалювати її.

Розроблена система структуризації україн
ських порід коропа об’єднує низку вну
трішньопородних типів, а також зональних 
(екологічних) типів (масивів). Серед них — ан
тонінськозозуленецькі та несвицькі (рамчаста 
і луската форми) масиви, любінські (рамчас
та і луската форми), нивківський лускатий 

та малолускатий внутрішньопородний типи. 
Кожен з них має певний ареал [9 – 13].

Мета досліджень — розробити Генеральну 
схему селекції риб.

Методика. Проведено аналіз стану веден
ня селекційноплемінної роботи у рибництві.

Результати досліджень. Сучасний стан ба
гатьох рибогосподарських підприємств України 
характеризується значними зменшеннями об
сягів виробництва. Племінні стада коропа та 
інших риб не досягають племінних кондицій, 
існують великі проблеми з якістю племінного 
та рибопосадкового матеріалу. 

З метою подолання негативних тенденцій 
у діяльності рибогосподарських підприємств 
Інститутом рибного господарства НААН на за
мовлення Держрибагентства України було роз
роблено Генеральну схему селекції риб, що 
має на меті поліпшити та впорядкувати систему 
функціонування та фінансування селекційно
племінної роботи в рибництві України. Крім того, 
в Генеральній схемі передбачено врегулюван
ня основних підзаконних нормативноправових 
актів, що безпосередньо стосуються племін
ної роботи у вітчизняному рибництві, а також її 
основних механізмів та структурних інституцій. 

У попередні роки здійснювалось поетапне 
впровадження основних механізмів, перед
бачених Генеральною схемою, зокрема, на
уковими установами розроблено відповідні 
програми селекційноплемінної роботи на кон
кретних суб’єктах селекційноплемінної справи 
у рибництві України. Перелік доповнень і про
позицій до нормативних актів було надіслано 
на адресу Мінагрополітики України.

Запропонований Генеральною схемою 
підхід дає змогу сконцентрувати як фінан
совоорганізаційні, так і наукові зусилля, що 
в підсумку забезпечать поліпшення селекцій
ноплемінної роботи в рибництві України та 
вихід її на принципово новий рівень. 

Під час роботи конкурсних комісій з розпо
ділу коштів за програмою «Селекція в риб
ництві» враховувались основні принципи та 
підходи, наведені у схемі, проте були певні 
неузгодження і проблеми:
 – відсутня державна (законодавча) орієнтація 

господарств на розвиток і формування пле
мінного матеріалу особливо цінних видів 
риб (осетрові, лососеві);

 – племінна документація у господарствах прак
тично відсутня, племінні свідоцтва під час ре
алізації племінного матеріалу не видаються;

 – диференціація між статусом племінного за
воду та племінного репродуктора фіктивна, 
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часто буває, що краще підприємство має 
статус репродуктора, а гірше — статус плем
заводу;

 – обсяг державного фінансування господарств  
фактично не залежить від їхнього статусу або 
кількості, а також від виду чи породи риб;

 – мічення та ідентифікація племінного мате
ріалу має хаотичний характер і у практичній 
роботі мало використовується;

 – деякі кращі господарства (з різних при
чин) взагалі не користуються державною 
фінансовою підтримкою, вони фактично 
випадають з програм державної підтримки 
та наукового моніторингу, хоча при цьому 
відіграють значну роль у забезпеченні цін
ним посадковим і племінним матеріалом 
вітчизняного рибопромислового комплексу;

 – відсутня норма відшкодування витрат на од
ного плідника — того, чи іншого об’єкта ри
борозведення, трапляється, що маленьке 
господарство отримує велику суму коштів, 
тоді як велике — значно меншу в перера
хунку на один екземпляр племінного стада;

 – кількість екземплярів плідників і ремонтного 
молодняку в племінних стадах часто дуже 
завищена, до племінного матеріалу зара
ховують товарну рибу (особливо молодших 
вікових груп), хоча у програмах селекційно
племінної роботи господарств кількість плід
ників і ремонтного молодняку чітко обґрунто
вано та визначено;

 – відсутність єдиного спеціалізованого Го
ловного селекційного центру з рибництва 
негативно впливає на цілісність селекційно
племінної роботи в рибництві України;

 – господарства, яким присвоєні відповідні 
статуси з рибництва, розміщені по терито
рії України нерівномірно, часто нелогічно, 
при цьому відсутні структурний (види та 
породи), регіональний та зональний (при
роднокліматичний) принципи;

 – перелік видів і порід риб, на яких поши
рюється «Положення про присвоєння…» 
відповідних статусів є не повним і не до
сконалим. У цьому переліку немає окремих 
видів осетрових, цінних аборигенних видів 
риб, сигових, окремих лососевих, кларієво
го сома, чорного амура, видів, що культиву
ються в морській аквакультурі, та ін.;

 – за багатьма об’єктами риборозведення пов
ністю або частково немає юридично чин
них (тобто загальнообов’язкових для всіх) 
нормативів (інструкцій) щодо формування 
племінних ремонтноматочних стад;

 – завезення нових видів чи порід риб зза 

кордону має хаотичний, неконтрольова
ний характер (особливо форелі, осетрових 
риб), при цьому значно погіршується епізо
отична ситуація;

 – не контрольована гібридизація в коропівни
цтві та при вирощуванні рослиноїдних риб 
призводить до засмічення племінного мате
ріалу, що в результаті призводить до знач
ного погіршення племінних стад загалом;

 – наукові установи та заклади не залучені 
до селекційноплемінної роботи, ремонтно
маточні стада формуються без використан
ня сучасних наукових досягнень і технологій;

 – у більшості господарств немає фахівців 
з профільною освітою та посади рибоводів
селекціонерів;

 – господарства не зацікавлені у реалізації 
племінного матеріалу, практично не діє ме
ханізм здешевлення вартості плідників або 
компенсації господарствамреалізаторам;

 – присвоєння відповідних статусів у рибни
цтві, особливо на рівні областей, часто 
має необ’єктивний характер, відбува
ється без залучення фахівціврибоводів 
або у період, коли неможливо провести 
об’єктивну оцінку племінного стада;

 – у більшості суб’єктів племінної справи в риб
ництві немає науково розроблених програм 
розвитку, а в тих господарствах, де вони 
є, — їх використання в практичній роботі мі
німальне. 
Отже, відповідно до Генеральної схеми важ

ливо створити цілісну та логічну систему функ
ціонування селекційноплемінної роботи в риб
ництві, започаткувати систему обліку, звітності, 
експертних висновків, наукових досліджень.

Згідно з даними Державного племінного ре
єстру, останніми роками в Україні функціонує 
близько 30 – 35 племінних господарств, яким 
присвоєно близько 60 статусів з тих чи інших 
видів і порід. Переважна більшість з них — це 
господарства з розведення коропа та рос
линоїдних риб. Є 3 селекційних центри, роз
ташованих при наукових установах.

Ключовим завданням для сучасного вітчиз
няного рибництва є забезпечення рибогос
подарських підприємств потрібною кількістю 
рибопосадкового матеріалу цінних об’єктів 
аквакультури для збільшення обсягів вироб
ництва товарної рибної продукції та повнішого 
задоволення потреб населення.

Розв’язати цю проблему неможливо без 
збільшення чисельності та підвищення якості 
племінного матеріалу культивованих видів риб.

Створення гетерогенної структури порід, 
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 – створити цілісну систему ведення селекцій
ноплемінної роботи;

 – залучити науковий потенціал до формуван
ня якісних племінних стад у господарствах 
усіх форм власності;

 – створити колекційні стада рідкісних і зникаю
чих видів риб;

 – вдосконалити, впорядкувати та розробити 
нормативноправову базу і структуру веден
ня селекційноплемінної роботи у рибництві;

 – забезпечити високий генетичний потенціал 
у рибництві України завдяки створенню висо
копродуктивних стад, типів, ліній і порід риб 
на основі вітчизняних порід, а також імпорту 
чистих ліній з материнських водних об’єктів;

 – провести розширене відтворення племін
ного матеріалу цінних об’єктів рибництва, 
що дасть змогу отримувати якісну товарну 
продукцію, підвищити частку вітчизняної 
рибопродукції на ринку та збільшити від
рахування до державного бюджету.
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внутрішньопородних типів і формування ви
сокопродуктивних племінних стад плідників 
згідно з запитами виробництва, особливо 
в ринкових умовах, є для галузі актуальним 
і вирішується на основі селекційних розробок.

Щоб виростити достатню кількість молоді 
цінних видів і порід риб, потрібно широко роз
горнути селекційноплемінну роботу у спеці
алізованих племінних господарствах під ке
рівництвом висококваліфікованих фахівців 
з подальшим поширенням досвіду, рибопосад
кового матеріалу та плідників у промислових 
господарствах.

Основними показниками ефективності се
лекції у рибництві будуть темп росту, плодю
чість, життєздатність риб, строки статевого 
дозрівання, технологічність в умовах завод
ського відтворення та ін.

З метою подолання кризисних явищ у се
лекційноплемінній роботі в рибництві потрібно 
виконати комплекс заходів:

Для успішної подальшої інтенсифікації 
виробництва рибної продукції одним з го-
ловних напрямів є організація і ведення 
чітко налагодженої селекційно-племінної 

роботи, спрямованої на створення нових 
і удосконалення наявних високопродук-
тивних об’єктів вирощування аквакуль-
тури.

Висновки
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Можливість селекції 
українських степових бджіл 
на посилення гігієнічної 
поведінки

Мета. дослідити рівень гігієнічної поведінки 
українських степових бджіл. Методи. визначали 
швидкість видалення ушкоджених личинок із 
розплідного гнізда. Результати. у середньому 
за 24 год бджоли очищали 76,8% комірок. 
сім’ї з високим рівнем очищення комірок 
найінтенсивніше видаляють ушкоджений розплід 
у перші 12 год. коефіцієнт успадковуваності 
дочірніми сім’ями гігієнічної здатності за 12 год 
експозиції становить 0,24, за 24 год — 0,28. 
коефіцієнт повторюваності між генераціями — 
0,089 – 0,482. Висновки. отримані результати 
свідчать про можливість успішної селекційної 
роботи з українськими степовими бджолами 
в напрямі підсилення їх санітарних здатностей 
і підвищення стійкості до захворювань розплоду.

Постановка проблеми. Утримання благо
получних пасік щодо виникнення заразних за
хворювань — один із основних чинників ефек
тивного ведення та розвитку бджільництва. 
Проте застосування різноманітних лікарських 
препаратів хімічного походження призводить 
до резистентності до них збудників, ці пре
парати забруднюють продукти бджільництва 
і накопичуються у воску, а біологічні методи 
боротьби з хворобами потребують додаткових 
затрат праці. З огляду на це останніми роками 
багато досліджень спрямовано на підвищен
ня стійкості сімей до захворювань способом 
селекції, яка сприятиме забезпеченню благо
получчя епізоотичної ситуації пасік, скорочен
ню затрат часу на догляд і обслуговування 
бджолиних сімей, підвищенню продуктивності 
праці, а можливо, й інтенсивності виробни
цтва продукції. 

Перспективним напрямом досліджень 
можна вважати добір бджіл із кращими сані
тарними здатностями. Вважається, що бджо
лині сім’ї, схильні до ретельного очищення 
гнізда, будуть активно викидати джерело 
інфекції, стримуючи тим самим її поширен
ня. Першу спробу селекції на опірність бджіл 

Ключові слова: гігієнічна поведінка, українські степові бджоли, ушкоджений розплід, рівень 
очищення комірок, коефіцієнт повторюваності, коефіцієнт успадковуваності.

до американського гнильцю здійснювали вчені 
США [10]. Пізніше встановлено, що розпеча
тування комірок і видалення загиблих особин 
генетично зумовлено двома рецесивними ге
нами та успадковується чітко за менделів
ською схемою [11].

Існує думка, що бджолині сім’ї з сильно 
вираженим прагненням до очищення гнізда, 
стійкіші до аскосферозу. Уже в другій половині 
XX ст. вчені пропонували розводити бджіл, які 
інтенсивно очищають гніздо від сторонніх пред
метів і підтримують високий рівень санітарного 
стану в ньому. 

Санаційну здатність бджіл вивчав Б.В. Зю
ман [2]. Результатами своїх досліджень він 
підтвердив спостереження бджолярівпрак
тиків про можливість самовиліковування сі
мей бджіл від європейського гнильцю у період 
медозбору способом інтенсивного очищення 
бджолами комірок стільників для нектару, 
що надходить у сім’ю, та його залежність від 
сили, породних й індивідуальних особливос
тей родини. 

Під час дослідів, спрямованих на отриман
ня стійких до американського гнильцю ліній, 
гігієнічну поведінку вивчали використанням 
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ділянки стільника зі штучно зараженими ли
чинками [12]. Пізніше для оцінки цієї здатності 
запропоновано методику з використанням за
мороженого розплоду та «голкового» тесту, 
що не пов’язані з потребою штучного заражен
ня розплоду чи бджіл і уможливлюють ширше 
їх застосування [7 – 9]. 

Переконливі дані отримано також під час 
використання як тестування гігієнічної по
ведінки бджіл визначення маси видаленого 
бджолами паперу з розплідної частини гнізда 
[5]. Використовуючи ці тести, в Росії нині ак
тивно працюють над можливістю отримання 
бджіл, стійких до аскосферозу та нозематозу 
[3, 4, 7].

В Україні гігієнічну здатність частково до
сліджували І.А. Акімов і В.Є. Кірюшин у зв’язку 
з можливістю адаптації Apis mellifera до пара
зитування кліща Varroa Destructor [1] та Є.В. 
Руденко під час вивчення змішаних зараз
них хвороб розплоду медоносних бджіл [6]. 
Виявлено пряму залежність між гігієнічною по
ведінкою та зимостійкістю й силою бджолоро
дин. Дослідження свідчать, що бджоли україн
ської степової породи практично удвічі швидше 
починали очищення комірок на стільниках від 
загиблих личинок. Початок зареєстровано че
рез 2,5 – 3 год, а карпатської — через 5 – 6 год. 
Цілеспрямованої роботи на підвищення гігіє
нічних властивостей бджіл в Україні не про
водилося.

Для забезпечення вітчизняних пасік здо
ровими і високопродуктивними сім’ями по
трібно спрямувати зусилля на отримання 
селекційним способом бджіл із підвищеними 

гігієнічними ознаками. Розпочати цю роботу 
потрібно з виявлення рівня гігієнічної по
ведінки бджіл української степової породи, 
мінливості цієї ознаки, зумовленої генетич
но, і спрогнозувати ефект селекційної ро
боти.

Мета досліджень — встановлення рівня гі
гієнічної поведінки українських степових бджіл 
для виділення сімей з підвищеною здатністю 
до самоочищення.

Матеріали і методи досліджень. Дослі
д ження проводили на пасіці відділу селекції 
і репродукції українських степових бджіл ННЦ 
«Інститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича» 
в м. Гадяч. Для встановлення рівня санітарно
гігієнічної поведінки було задіяно 200 бджо
линих сімей. Гігієнічну здатність визначали 
за «голковим тестом» [8]. Ромбоподібний 
шаблон, що точно охоплює 100 бджолиних 
комірок, накладали на запечатаний розплід. 
Вибрану позицію шаблона помічали марку
ванням за допомогою фарбування воскових 
кришечок. Комірки під шаблоном проколювали 
за допомогою тонкої голки. Вік проколюваних 
личинок не повинен перевищувати стадію «ро
жевих очей», що перевіряли відбором проб із 
сусідніх комірок. Стільники після проколюван
ня повертали на місце в сім’ю на 12 – 24 год. 
Після цього підраховували кількість комірок, 
які ще не відкриті і не повністю видалені з них 
личинки, визначали відсоток очищених.

Дослідження щодо оцінки санітарної по
ведінки бджіл виконували в періоди заміни 
зимувалих бджіл; максимального розвит
ку сімей; підготовки до медозбору; заміни 

1. прояв санітарних властивостей сім’ями селекційної групи в різні періоди життєдіяльності 
у 2011 та 2012 рр. 

Період

Сила бджолиних сімей 
(вулички)

Кількість вичищених комірок, %

M±m %
12 год 24 год

M±m Cv % до 24 год M±m Cv

2011 р. 9,7±0,8  –  –  –  – 93,7±2,1 8,4

I 
7.04 – 15.05

8,3±0,4 100 74,0±4,4 15,9 77,6 95,4±1,5 4,2

II 
27.05 – 21.06

12,8±0,9 154,2 77,0±4,8 16,4 81,9 94,0±2,8 7,8

III 
09.07 – 27.07

15,6±1,4 187,9 69,6±4,8 18,1 74,0 94,0±4,3 12,1

IV 
04.09 – 07.09

6,6±0,5  79,5 68,9±6,1 21,8 76,5 90,0±3,2 8,8
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літніх бджіл на зимувалих; під час підготовки 
до зимівлі.

Результати досліджень. Визначення часу 
видалення бджолами ушкодженого розплоду 
в умовах пасіки свідчать, що бджолині сім’ї 
значно відрізнялися за цим показником. За 
24 год бджоли видаляли від 47 до 100% ли
чинок. За кількістю вичищених комірок під
дослідні сім’ї розподілилися на 4 групи: у І 
(за цей термін) бджоли видаляли 40 – 70 ли
чинок, кількість таких сімей становила 22% 
від заданих; у ІІ — 70 – 80 личинок — 33,4%; 
у ІІІ 80 – 90 личинок — 22,4%; у ІV — 90 – 100 
личинок — 20,2%. 

Найчисельнішою є група сімей 33,4%, що 
видаляли 70 – 80 ушкоджених личинок за 
24 год. Середня кількість видалених личи
нок — 76,8±2,9% за 24 год. Тому швидкість 
очищення 76,8 шт. комірок за 24 год можна 
вважати типовою для українських степових 
бджіл, а сім’ї з таким показником — серед
ньогігієнічними. Сім’ї, в яких показник вида
лення менше 70 личинок, вважаємо такими, 
що мають слабовиражену гігієнічну ознаку, 
більше 80 — добре виражену і ті, в яких 
результати становлять 90 – 100 шт. слід за
рахувати до найвищого ступеня вираження 
цієї ознаки.

Для подальшої селекційної роботи за озна
ками екстер’єру, зимостійкості, продуктивності 
в 2011 р. виділено 96 сімей, з яких на основі 
досліджень гігієнічної здатності було сфор
мовано селекційну групу з 24 бджолиних 
сімей. Вони за кількістю вичищених комірок 
(93,7±2,1) достовірно переважали середньо
пасічний результат (76,8±2,9). Подальше 
вивчення гігієнічної поведінки здійснювали 
саме на цих сім’ях. У 2012 р. виділені сім’ї 
були повторно перевірені на прояв санітарних 

властивостей у різні періоди життєдіяльності 
(табл. 1).

Результати досліджень свідчать, що гігіє
нічна поведінка бджіл залишається на висо
кому рівні протягом усього пасічного сезону.

Порівнюючи середні дані за сезон з очи
щення комірок бджолами селекційної групи 
у 2011 р. (93,7%) і 2012 р. (92,7%) можна 
стверджувати, що результат фактично повто
рився, і ця ознака в сім’ях є стабільною.

Сім’ї з високим рівнем очищення комірок 
найінтенсивніше видаляють ушкоджений роз
плід у перші 12 год (74,0 – 81,9%). Не спосте
рігається залежності очищення комірок від 
сили сімей у повноцінних бджолиних родинах, 
вона виникає, коли сила сім’ї становить мен
ше 6 вуличок (табл. 2).

На основі однофакторного дисперсійного 
аналізу було вирахувано коефіцієнт успадко
вуваності дочірніми сім’ями здатності видаля
ти ушкоджений розплід. За експозиції 12 год 
коефіцієнт становив 0,24, за 24 год — 0,28.

Коефіцієнт повторюваності між генераціями 
бджіл за цих термінів становив у середньому 
0,30 і 0,36 (табл. 3).

Цей показник є стабільним між усіма ге
нераціями бджіл і свідчить про можливість 
ведення селекції з сім’ями.

2. санітарні властивості материнських сімей і сімей з матками-дочками (F1) (04.09.2012 р.)

Сім’ї

Сила бджолиних 
сімей (вулички)

Кількість вичищених комірок, %

M±m %
12 год 24 год

M±m Cv % M±m Cv %

Материнські 7,0±0,6 100 72,5±5,0 13,6 100 91,3±4,0 8,5 100

F – 1 6,5±0,4 92,8 67,2±0,5 12,8 92,7 86,9±4,8 8,4 95,2

F – 1* 4,0±0,6 57,1 57,8±4,2 12,4 79,7 81,1±4,1 6,5 88,8

* Сила сімей менша 6 вуличок.

3. коефіцієнт повторюваності санітарних влас-
тивостей між генераціями бджіл

Генерація бджіл
Період

12 год 24 год

1/ 2 0,305 0,482
2/ 3 0,089 0,267
3/ 4 0,514 0,342
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Швидкість очищення бджолами 76,8 шт. 
комірок за 24 год від ушкодженого розплоду 
можна вважати типовою для українських сте-
пових бджіл. У виділених сімей рівень гігієнічної 
поведінки в 2011 р. у середньому становив 
93,7%, у 2012 р. — 92,7%. Сім’ї з високим рів-
нем очищення комірок найінтенсивніше ви-
даляють ушкоджений розплід у перші 12 год 

(74 – 81,9%). Значна мінливість гігієнічної по-
ведінки між сім’ями, стабільність цієї ознаки 
протягом сезону і тривалості життя матки 
для кожної окремої сім’ї, досить істотні коефі-
цієнти успадковуваності та повторюваності 
передбачають можливість проведення успіш-
ної селекційної роботи з українськими степови-
ми бджолами в напрямі підсилення цієї ознаки.

Висновки
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Рух матеРіальної частинки, 
кинутої у вільний повітРяний 
пРостіР 
Мета. Розробити високоточну методику 
наближеного інтегрування рівнянь балістики, 
яка б не змінювала природи сил, що діють 
на частинку. Методи. Застосовано апроксимацію 
у рівняннях балістики членів VN – 1Vx і V N – 1Vy 
поліномами 3-, 4-ї і т.д. степені в часі t. перші 
значення коєфіцієнтів цих поліномів знаходять 
з рівнянь нульового наближення, а наступні — 
ітерацією, тобто інтегруванням рівнянь балістики 
з цими поліномами з подальшим їх уточненням 
через усереднення попередніх та отриманих 
після інтегрування значень Vx і Vy в них до їх збігу. 
Результати. Розроблена універсальна методика 
дає змогу отримати практично будь-яку точність 
розрахунків параметрів руху частинки на взятій 
ділянці. Висновки. Ця методика досить проста, 
може конкурувати з числовими методами 
розрахунків, застосовуватись у визначенні 
точності таких розрахунків та інтегруванні інших 
рівнянь, що не інтегруються в елементарних 
функціях.

Механізація, 
електрифікація

Актуальність проблеми. Залежності руху 
матеріальної частинки, кинутої у вільний пові
тряний простір, потрібні для визначення ши
рини захвату машин з внесення добрив, засо
бів захисту рослин, поливу рослин тощо [10].

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Такі рівняння та їх розв’язки пода
ні в [1 – 7, 10], а їх аналіз подається в [10]. 
Загалом ці рівняння не інтегруються в еле
ментарних функціях, тому їх використання має 
певні складнощі. У найпростіших розв’язках 
[3] сили опору повітря по осях ОY і ОХ мно
жать на синус і косинус кута нахилу вектора 
V (м/c) абсолютної швидкості руху частинки 
до горизонту, чим надають їм інтегрованого 
вигляду, однак це змінює природу цих сил, 

Ключові слова: рівняння, нульове наближення, апроксимація, прийоми методу ітерацій, 
усереднення, уточнення, порівняння, збіг.

що негативно впливає на точність результатів. 
Тому потрібні подальші дослідження.

Мета досліджень — розробити просту ме
тодику, яка дає необхідну точність розрахунків 
параметрів руху матеріальної частинки, кину
тої під кутом у вільний повітряний простір, без 
зміни фізичної природи сил у такому її русі.

Методика досліджень. Застосовано ап
роксимацію у рівняннях балістики членів 
VN – 1Vx і V N – 1Vy поліномами 3, 4ї і т.д. сте
пені в часі t. Перші значення коєфіцієнтів 
цих поліномів знаходять з рівнянь нульового 
наближення, а наступні — ітерацією, тобто 
інтегруванням рівнянь балістики з цими по
ліномами з подальшим їх уточненням через 
усереднення попередніх та отриманих після 
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інтегрування значень Vx і Vy в них до їх збігу.
Результати досліджень. Нами було по

мічено, що інтегруванню зазначених рів
нянь сприяють прийоми методу ітерацій 
[8]. Справді, якщо на певній ділянці часу  
t (с) апроксимувати в них VN – 1VX і VN – 1VY на
ближеними поліномами за степенями t, які 
дають більші, ніж фактичні їх значення, то 
отримані після їх інтегрування в рівняннях 
балістики VX і VY зменшаться, а в противному 
разі —збільшаться. Усереднюючи попередні 
й отримані значення цих швидкостей у взятих 
точках t та уточнюючи щоразу ці поліноми, ми 
автоматично рухаємося до точних їх значень. 
Точність дає степінь поліномів і кількість їх на
ближень. Розкладання VN – 1VX і VN – 1VY в ряди 
Маклорена не дає тут потрібного результату, 
тому на висхідній ділянці траєкторії нульове 
наближення отримуємо методом суперпози
ції, де сумарний ефект є сумою ефектів від 
кожного окремого фактора. Їх 2 — опір пові
тря і вага частинки. Рівняння балістики мають 
вигляд [3]:

 
•

−= −
ω

N 1
X XN

O

g
V V V ; 

•
−= − −

ω
N 1

Y YN
O

g
V g V V , (1) 

де N = 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 залежно від режиму 
обтікання частинки повітрям [9]. Коли діє лише 
сила опору повітря, за найпоширенішого ква
дратичного закону обтікання частинки (N = 2) 
для абсолютної швидкості V запишемо: 

  
•

= −
ω

2

2
O

gV
V , звідки ω

=
+ ω

2
П О

2
П O

V
V
gV t

, (2)

де VП — початкове (tп = 0) значення аб
солютної швидкості руху частинки, м/с; g — 
прискорення вільного падіння тіла, 9,81 м/с2; 
ωo — швидкість витання частинки, м/с.

Підставивши V з (2) в (1) для горизонталь
ної осі ОХ, за квадратичного закону опору 
частинки маємо:

 
ω

= − = −
ω ω + ω

2
П OX

X X2 2 2
O O П O

VdV g g
VV ( )V

dt gV t
. (3)

Інтегрування (3) дає:

 
ω

= =
+ ω +

ω

2
XП О XП

X 2
ПП O
2
О

V V
V

gVgV t t 1
. (4)

 Аналогічно для вертикальної осі OY в разі 
дії лише сили опору повітря:

 
ω

=
+ ω

2
YП O

Y 2
П O

V
V

gV t
, (5) 

де VХП і VYП — значення початкової швидко
сті частинки по осі ОХ і ОY, м/с.

 Враховуючи і силу тяжіння, для VY з (1, 5) 
приблизно запишемо: 

 ω
= − +

+ ω

2
YП O

Y 2
П O

V
V gt

gV t
. (6) 

 У верхній точці траєкторії VY = 0, тому час 
tвис руху частинки до неї з (6) дорівнює: 

 ω ω ω
= − + +

2 2
O O O YП

ВИС 2
П П П

V
t

2gV g 4V V
. (7)

Подальше інтегрування (4, 6) з урахуван
ням tП = 0, Х=ХП,Y=YП дає:

 
ω + ω

= +
ω

2 2
ХП O П O

П 2
П O

V gV t
X Х lп( )

gV
. (8)

 
ω + ω

= − +
ω

2 22
YП O П О

П 2
П О

V gV tgt
Y Y lп( )

2 gV
, (9)

де ХП YП — початкові горизонтальна і вер
тикальна координати частинки, м. Цих фор
мул достатньо для приблизних розрахунків 
параметрів її руху на висхідній ділянці. Далі 
в (1) VN – 1VX і VN – 1VY апроксимуємо степе
невими функціями, які проходять через 3, 
4, 5 і т.д. точок на інтервалі t цієї ділянки. 
Наприклад, для початкової, двох середніх 
і кінцевої точок інтервалу t:

 ао + а1t1 + a2t12 + a3t13 = V1
N – 1VX1;

 ао + а1t2 + a2t22 + a3t23 = V2 
N – 1VX2; (10)

 ао + а1t3 + a2t32 + a3t33 = V3
N – 1VX3,

де ао, а1, а2, а3 — постійні коефіцієнти; t0, 
t1, t2, t3 — час руху частинки відповідно в по
чатковій точці (t0=0), на першому (t1), на друго
му (t2), на третьому (t3) проміжку, с; VП 

N – 1VXП, 
V1

N – 1VХ1,V2
N – 1VХ2, V3

N – 1VХ3 — значення 
VN – 1VX відповідно — початкове, наприкінці 
1го, наприкінці 2го, наприкінці 3го проміжків, 
м2/с2, перші з яких визначаємо із залежностей 
нульового наближення (4, 6), а далі — за цією 
методикою.

Для 3х однакових проміжків часу t підста
новкою в (11) значень t2=2t1, t3 = 3t1 і замі
ною а0=VП

N – 1VХП, V1
N – 1VХ1 – a0=b1, V2

N – 1VХ2 –  
– a0 = b2, V3

N – 1VХ3 – a0=b3; 

 а1t1+a2t12+a3t13=b1;  
 2а1t1+4a2t12+8a3t13=b2;  
  3а1t1+9a2t12+27a3t13=b3, 

(11)

Звідки:
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= + −1 1 1 3 2a t (18b 2b 9b ) / 6 ;

= − −2
2 1 2 3 1a t (4b b 5b ) / 2;

 = + −3
3 1 3 1 2a t (b 3b 3b ) / 6 .

Знаючи t1, легко знайти а1, а2, а3, однак зруч
ніше користуватись а1t1; a2t12; a3t13. Для VN – 1VУ 
аналогічно маємо: VN – 1VУ=c0+c1t+c2t2+c3t3. Тоді 
с0=VП

N – 1VYП у початковій точці. Для t2=2t1; t3=3t1; 
V1

N – 1VУ1 – с0=d1; V2
N – 1VУ2 – с0=d2; V3

N – 1VУ3 – с0=d3 
також отримуємо:

= + −1 1 1 3 2c t (18d 2d 9d ) / 6 ;  

= − −2
2 1 2 3 1c t (4d d 5d ) / 2 ; 

= + −3
3 1 3 1 2c t (d 3d 3d ) / 6 . 

Тоді з (1): 

 2 3
X 0 1 2 3n

O

g
V (a a t a t a t )
•

= − + + +
ω

;

 2 3
Y 0 1 2 3n

O

g
V g (c c t c t c t )
•

= − − + + +
ω

, 
(12)

які легко інтегруються і дають:

 
32
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ω
; 

(13)

= +2 2
X YV V V . З (13) визначаємо наступні 

VX,VY і V в точках t1, t2, t3 , які щоразу усеред
нюємо діленням навпіл суми з попередніх та 
отриманих їх значень. Цим ми швидше досяг
немо потрібної точності й уникнемо нестійкості 
розв’язків. Наприкінці з (12, 13) для tk = kt1 (у 
взятих точках k=1, 2, 3, а поза ними k=t/t1 буде 
дробовим) маємо: 

 

k П XП 1

3 32 2
2 20 3 11 1 2 1
1n

O

X X V kt

a k a tka t k a tg
( )k t
2 6 12 20

= + −

− + + +
ω

; 
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1n

O

gk t
Y Y V kt

2
c k c tkc t k c tg
( )k t .
2 6 12 20

= + − −

− + + +
ω

 (14)

На низхідній ділянці траєкторії руху, якщо 
VYП=0, опір повітря в (6) дорівнює нулю на всій 
узятій ділянці. Тому в нульовому наближенні 
враховуємо його вплив лише від вертикальної 
її швидкості. Тоді для |VYП| ≤ ωo запишемо 

для N=2: 
•

= − +
ω

2
Y Y2

O

g
V g V , що рівнозначно:

 
ω

− = ω −
2

2 2O Y
O Y

dV
( ) V
g dt

. (15)

 При tП=0, VY=VYП з (15) отримуємо:

 
ω ω + ω +

= −
ω − ω −

O O YП O Y

O YП O Y

V V
t [ln ln ]
2g V V

,

де t — час досягнення частинкою швидкості 
VY, м/с.

 Значенння VY тут є від’ємними величина
ми, тому t в останньому виразі завжди будуть 
позитивні і зростатимуть за наближення VY 
до ωo. З VY одержуємо: 

  
O YП O YП

O
Y O

O YП O YП
O

2g
( V ) ( V )exp( t)

V
2g

( V ) ( V )exp( t)

ω + − ω − ω
= ω

ω + + ω − ω

. (16) 

 Для визначення Y вираз (15) подаємo 
у вигляді:

  ω
− = ω −

2
2 2O Y Y
O Y

V dV
( ) V
g dY

,

який дає: 
ω ω −

= −
ω −

2 2 2
O O YП

П 2 2
O Y

( V )
Y Y [ln ]

2g ( V )
. 

(17)

Зі зростанням VY дріб під логарифмом збіль
шується, а Y — зменшується. Якщо з виразу 
(17) визначити VYК при YК=0 і підставити його 
у вираз для t, можна визначити час tНИЗ руху 
частинки до падіння на поверхню поля. Звідки:

ω −
=

ω ω −

2 2
O YПП

2 2 2
O O YК

V2gY
exp

V
, що дає:
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2 2 2 П
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2g V V
.

 Для |VYП| ≥ ωo (15) матиме розв’язки:
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V
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V (V )exp( )

+ ω + −ω ω
= ω
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.

 (18) 

 Проведемо розрахунки руху частинки ωo=  
8 м/c, кинутої з висоти h = 1 м під кутом 15о до го
ризонту в повітря з VП=40 м/с. Тоді на висхідній 
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ділянці з (6) tвис=0,34125 с. Приблизно tвис ділимо 
на 3 рівних проміжки, наприклад, по 0,15 с. кож
ний. З (4, 6) VX, VY в точках t0, t1, t2, t3 діапазону 
зміни t дорівнюватимуть: VX0=38,6 м/c; VX1= 
20,1 м/с; VX2=13,6 м/с; VX3=10,28 м/с; VY0=10,3 м/с; 
VY1= 3,9 м/с; VY2=0,7 м/с; VY3= – 1,66 м/с, звідки:  
t1=0,15 с; а0=1545,44 м2/с2; b1= – 1132,76 м2/с2;  
b2= – 1360,04 м2/с2; b3= – 1438,036 м2/с2; с0= 
414,08 м2/с2; d1= – 333,68 м2/с2; d2= – 404,48 м2/с2;  
d3= – 431,36 м2/с2; що дає: а1t1= – 1837,5 м2/с2;  
а2t1

2=830,84 м2/с2; а3t1
3= – 126,03 м2/с2;  

c1t1= – 538,1 м2/с2; c2t12=240,9 м2/с2; c3t13= 
– 36,49 м2/с2; З (13) формуємо наступні VХ, VY 
і V, які для tk=kt1 (k=1, 2, 3) будуть: 
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Оскільки всі члени в дужках (10) відомі, об
числення VХ і VY спрощується.

Далі розмірності опускаємо як відомі. Перше 
наближення дає: VХ1=18,6; VX2=14,19; VX3=12,5; 
VY1=3,9; VY2=1,7; VY3=0,188. Усередненням 
VX і VY отримуємо: VX1=19,35; VX2=13,16; 
VX3=9,59; VY1=3,9; VY2=1,2; VY3= – 0,73; з яких: 
b1= – 1162,9; b2= – 1371,1; b3= – 1452,7; d1= –  
336,76684; d2= – 398,2194; d3= – 421,16085; які 
дають: a1t1= – 1916,2; a2t12=891,33; a3t13= – 143,0; 
c1t1= –  552,66; c2t12=256,0627; c3t13= – 39,46719. 
У наступному наближенні: VX, VY, V маємо: 
VX1=19,1; VX2=14; VX3=12,3; VY1=4,05; VY2=1,7; 
VY3= – 0,05; звідки: b1= – 1167,45; b2= – 1357,4; 
b3= – 1410,46; d1= – 334,44; d2= – 390,167; 
d3= – 418,4; a1t1=1936,4; a2t12=909,07; a3t13 – 140,1; 
с1t1= – 557,55; c2t1

2=264,98 c3t1
3= – 41,87. 

VХ1=19,2; VX2=13,76; VX3=9,5; VY1=3,98; VY2=1,61; 
VY3= 0,27. Усереднення дає: VX1=19,2; VX2= 
13,7; VX3=10,23; VY1=3,98; VY2=1,53; VY3= – 0,33. 
Оскільки отримано достатню точність, розра
хунки припиняємо. Розраховуємо: b1= – 1168,1; 
b2= – 1355,47; b3= – 1440,72; d1= – 335,92; 
d2= – 392,85; d3= – 417,5, які дають: a1t1= – 1951,5; 
a2t1

2=929,8; a3t1
3= – 146,46; c1t1= – 557,6; 

c2t12=262,8; c3t13= – 41,1. З них визначаємо X3, 
Y3 та швидкості VХ3VY3 частинки наприкінці цієї 
ділянки. З них: Х1=4,01 м; Х2=6,44 м; X3=8,18 м; 
Y1=1,98 м; Y2=2,39 м; Y3=2,496 м; VX3=9,736 м/с; 

.

;

VY3=0,17 м/с. Середні значення: VX3=9,98 м/c; 
VY3= – 0,05 м/с; V3=9,98 м/с беремо початковими 
в розрахунках низхідної ділянки. Нульове на
ближення одержимо з (4, 15). 
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де VYК — кінцева швидкість частинки за її 
падіння на землю, м/с. 

 З них знаходимо час tниз і значення VY і VX 
в його точках t1, t2, t3. Спочатку знаходимо 
VYК= –  5,831 м/с, потім: tниз=0,74 c, приблиз
но третю його частину приймаємо за t1=0,3 с, 
t2=2t1, t3=3t1. Далі з (4, 16) знаходимо VX,VY і V: 
VXП=10; VYП= – 0,05; VX1=6,84; VX2=5,2; VX3=4,2; 
VY1= – 2,85; VY2= – 5,04; VY3= – 6,4; VП=10; V1=7,4; 
V2=7,24; V3=7,68; VПVXП=99,6; V1VX1=50,7; 
V2VX2=37,7; V3VX3=32,26; VПVYП= – 0,5; 
V1VY1= – 21,14; V2VY2= – 36,5; V3VY3= – 49,45; 
a0=99,66; b1= – 48,94; b2= – 61,96; b3= – 67,4; 
с0= – 0,5; d1= – 20,6; d2= – 36,0; d3= – 48,9; 
a1t1= – 76,3; a2t12=32,142; a3t13= – 4,72; c1t1= – 24,2; 
c2t12=4,07; c3t13= – 0,4781. Визначаємо з (19) 
VX,VY і V у точках t1, t2, t3 VX1=6,72; VX2=4,76; 
VX3=3,134; VY1= – 2,47; VY2= – 4,07; VY3= – 5,03. 
Усереднення дає: VХ1=6,78; VХ2=4,98; VХ3=3,66; 
VY1= – 2,66; VY2= – 4,5; VY3 = – 5,7. Звідки: V1=7,28; 
V2=6,75; V3=6,8; V1VX1=49,38; V2VX2=33,67; 
V3VX3=24,96; V1VY1= – 19,38; V2VY2= – 30,77; 
V3VY3= – 39,045; a0=99,6; b1= – 50,3; b2= – 66,0; 
b3= – 74,7; c0= – 0,5; d1= – 18,88; d2= – 30,27; 
d3= – 38,546; а1t1= – 76,78; a2t1

2=31,09; 
a3t13= – 4,6; c1t1= – 24,086; c2t12=5,93; c3t13= – 0,7.
Інтегрування дає: VX1=6,74; VX2=4,9; VX3=3,5; 5; 
VY1= – 2,5; VY2= – 4,27; VY3= – 5,6. Усереднення 
дає: VX1=6,76; VX2=4,95; VX3=3,6; VY1= – 2,58; 
VY2= – 4,4; VY3= – 5,67. Звідки: V1=7,2; V2=6,6; 
V3=6,7; V1VX1=48,9; V2VX2= 32,8; V3VX3=24,19; 
V1VY1= – 18,67; V2VY2= – 29,25; V3VY3= – 38,08; 
a0=99,66; b1= – 50,74; b2= – 66,85; b3= – 75,47; 
c0= – 0,5; d1= – 18,17; d2= – 28,75; d3= – 37,58; 
a1t1= – 77,1; a2t12=30,88; a3t13= – 4,52; c1t1= – 23,90; 
c2t12=6,706; c3t13= – 0,971. З (19) маємо: VX1=6,75;  
VX2=4,9; VX3= 3,6; VY1= – 2,5; VY2= – 4,3; 
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 Розроблена методика наближеного 
інтегрування рівнянь балістики дає змо-
гу без зміни фізичної природи сил, які ді-
ють на частинку, досягнути будь-якої 
точності розрахунків параметрів руху 
частинки на взятій ділянці. Розділення 
взятого діапазону часу t на однакові про-
міжки t1 та застосування значень tk =  
= kt1(k=1, 2, 3…) спрощує розрахунки за цією 

методикою. Усереднення попередніх та 
отриманих значень VX і VY прискорює збіг 
розрахунків і запобігає проявам нестійкості 
розв’язків. Точність розв’язків збільшується 
зі збільшенням кількості проміжків на ділянці t,  
підвищенням степеня поліномів та кількості їх 
уточнень, однак достатніми є і три проміжки. 
Приблизні розрахунки можна вести за (4 – 9) 
та (15 – 18), а уточнені — за цією методикою.

Висновки

VY3= – 5,73. Усереднення дає: VX1=6,75; 
VX2=4,95; VX3=3,61; VY1= – 2,543; VY2= – 4,37; 
VY3= – 5,702. Оскільки отримано достатню 
точність, на завершення знаходимо: V1=7,22; 
V2=6,6; V3=6,75; V1VХ1=48,77; V2VХ2=32,67; 

V3VХ3=24,37; V1VY1= – 18,35; V2VY2= – 28,88; 
V3VY3= – 38,49; b1= – 50,89; b2= – 67,0;b3= – 75,29; 
d1= – 17,85; d2= – 28,38; d3= – 37,99; a1t1= – 77,3; 
a2t12=30,9; a3t13= – 4,5; c1t1= – 23,66; c2t12=6,87; 
c3t13= – 1,069. З (19) маємо: VX1=6,75; VX2=4,96; 
VX3=3,63; VY1= – 2,52; VY2= – 4,36; VY3= – 5,76. 
З (14) для t1=0,3 с; t2=2t1, t3=3t1 на низхідній 
ділянці: X1=10,63 м; X2=12,37 м; X3=13,65 м; 
Y1=2,09м; Y2=1,046м; Y3= – 0,482 м, за якими 
будуємо траєкторію руху частинки (рисунок). 
З рисунка видно, що у нашому випадку до Х=5 м 
траєкторії руху для взятих варіантів збігаються, 
а в подальшому — розходяться. Крива 3 прак
тично збігається з інтегруванням численнними 
методами, що підтверджує цю методику, тому 
уточнені розрахунки можна проводити за нею, 
а приблизні — за (4 – 9) та (15 – 18). При N=1 
рівняння (1) інтегруються.  
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траєкторії руху частинки в наведеному 
прикладі: 1 — у безповітряному просторі; 2 — 
за означеним методом; 3 — за рівняннями 
(4 – 9) та (15 – 18)
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КомплеКсна оцінКа 
агрогенних змін властивостей 
солонцевих ґрунтів сухого 
степу уКраїни
Мета. Комплексно оцінити закономірності 
змін властивостей та напрям еволюції 
агроперетворених солонцевих ґрунтів 
сухого степу україни. Методи. польові, 
аналітичні, статистичні, аналізу й синтезу. 
Результати. установлено закономірності 
розвитку ґрунтових процесів у агроперетворених 
солонцевих грунтах, що виявляються 
в розсоленні та розсолонцюванні, 
у плантажованих ґрунтах — ще й у поліпшенні 
агрофізичних властивостей. Без зрошування 
приріст урожаїв зернових культур 
на плантажованих грунтах на 50-й рік післядії 
становить 20 – 25%, в умовах зрошування — 
40–50%. Висновки. одноразова меліоративна 
плантажна оранка забезпечує позитивну 
післядію впродовж 50-ти років, припинення 
її позитивної післядії не відзначено. результатом 
її післядії є формування високопродуктивних, 
екологічно стійких агроперетворених ґрунтів.

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація

Загальна тенденція розвитку землеробства 
у світі на сучасному етапі передбачає створен
ня умов для стабілізації і підвищення обсягів 
виробництва сільськогосподарської продукції 
з метою розв’язання продовольчої проблеми. 
Солонцеві ґрунти за умови правильного на
уково обґрунтованого їх використання є знач
ним резервом для збільшення виробництва 
різних видів сільськогосподарської продукції. 
За даними Державного земельного кадастру, 
в Україні налічується 2,8 млн га солонцевих 
ґрунтів, 2 млн га з яких використовуються 
в ріллі. Найбільші площі цих ґрунтів зосеред
жено в зоні Сухого Степу України (1,6 млн га). 
Ефективне використання солонцевих ґрунтів 

Ключові слова: агроперетворені ґрунти, меліоративна плантажна оранка, післядія, 
властивості, продуктивність.

потребує проведення комплексу заходів з під
вищення їх родючості. Багаторічними дослі
дженнями [1, 3, 5, 6, 8, 9] установлено, що 
найефективнішою в посушливих умовах Степу 
є меліоративна плантажна оранка. З 1955 р. 
цей меліоративний захід було впроваджено 
в практику сільськогосподарського виробни
цтва, і нині площа меліорованих таким чином 
ґрунтів становить 220 тис. га. Довготривале 
використання солонцевих ґрунтів у ріллі і, осо
бливо, їх меліорація (меліоративна плантажна 
оранка, зрошення водами різної якості) зумов
люють ґрунтові процеси, які відрізняються від 
наявних у природних умовах і є недостатньо 
вивченими. Мало досліджене також питання 
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тривалості післядії меліоративної плантажної 
оранки та напряму еволюції плантажованих 
солонцевих ґрунтів.

Узагальнення та систематизація численних 
досліджень щодо змін процесів ґрунтоутво
рення в солонцях після їх меліорації дають 
змогу виділити 3 основні точки зору: ґрунто 
  утворення в меліорованих солонцях призводить  
до розвитку властивостей, що наближають їх 
до каштанових ґрунтів [4, 6, 7]; меліоровані со
лонці переходять до самостійної групи ґрунтів 
і не розвиваються в бік зональних каштанових 
ґрунтів [1, 2]; зміни спрямованості ґрунтотвор
них процесів у плантажованих солонцевих 
ґрунтах можуть бути відзначені на рівні виду, 
роду або варіанта [5, 10]. Здебільшого кон
статується позитивна післядія меліоративної 
плантажної оранки впродовж 10 –25 років. 
Водночас на півдні України є довготривалі ста
ціонарні досліди і ділянки виробничого впро
вадження, де меліоративну плантажну оранку 
було проведено понад 50 років тому. Однак 
спостереження на цих стаціонарах останніми 
роками припинено, тому залишилися неви
рішеними питання тривалості післядії цього 
меліоративного заходу та сучасного агроме
ліоративного стану плантажованих і неплан
тажованих солонцевих ґрунтів у зрошуваних 
та незрошуваних умовах.

Мета досліджень — комплексно оцінити 
закономірності змін властивостей та напрям 
еволюції агроперетворених солонцевих ґрун
тів Сухого Степу України.

В основі досліджень було порівняльне до
слідження змін властивостей, напряму ево
люції різною мірою агроперетворених ґрунтів 
солонцевих комплексів сухостепової зони та 
тривалості післядії меліоративної плантаж
ної оранки в зрошуваних та незрошуваних 
умовах. Дослідження здійснювали впродовж 
2003–2014 рр. на ключових ділянках 3х три
валих задокументованих стаціонарів. Об’єкт 
1 — дослід С.П. СеменовоїЗабродіної, за
кладений 1954 р., без зрошування (Генічеська 
дослідна станція Інституту зернового госпо
дарства НААН). Ґрунтовий покрив представ
лено каштановими солонцюватими ґрунтами 
на карбонатному лесі в комплексі із солонця
ми каштановими залишковими (30%). Об’єкт 
2 — дослід ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» 
(СТОВ «Воїнське» АРК), закладений 1965 р. 
(зрошення водами 1го класу за ДСТУ 2730). 
Ґрунтовий покрив — степові комплекси тем
нокаштанових слабосолонцюватих (62,2%), 
темнокаштанових середньосолонцюватих 

(35%) і темнокаштанових сильносолон
цюватих (2,8%) ґрунтів. Об’єкт 3 — дослід 
Ю.Є. Кізякова, закладений 1973 р. на тери
торії Генічеської дослідної станції Інституту 
зернового господарства НААН (10річна піс
лядія зрошення водами 2го класу за ДСТУ 
2730). Ґрунтовий покрив — темнокаштанові 
легкоглинисті ґрунти. В польових умовах усі 
стаціонари прив’язані до географічної мережі 
за допомогою GPS і можуть бути використані 
в єдиній моніторинговій мережі системи еко
логічного моніторингу. На обстежуваних ді
лянках згідно з ґрунтовим планом, складеним 
на час закладання дослідів, обирали варіанти 
ґрунтів (плантажовані та неплантажовані со
лонці, каштанові і темнокаштанові слабосо
лонцюваті ґрунти), на яких закладали ґрунтові 
розрізи, вивчали морфологічну будову профі
лю, щільність складання, визначали вологість, 
відбирали зразки ґрунту для наступних фізико
хімічних і хімічних аналізів, які виконували за 
стандартизованими та атестованими мето
диками з наступною статистичною обробкою 
даних.

Результати досліджень. Установлено, що 
тривале сільськогосподарське використання 
солонцевих ґрунтів і застосування меліора
тивної плантажної оранки призводить до змін 
морфологічної будови профілю. У розораних 
солонцевих ґрунтах ці зміни виявляються 
в зменшенні потужності типоутворювального 
ілювіального горизонту за рахунок частково
го його залучення до орного шару. Меліора
тивна плантажна оранка зумовлює докорінні 
зміни організації ґрунтового профілю, що не 
відновлюється до вихідного стану впродовж 
тривалого періоду післядії. У таких ґрунтах ви
окремлюється окультурений орний шар, який 
під впливом постійного звичайного обробітку 
стає однорідним. Під орним шаром залягає 
агроперетворений шар (30 – 60 см), який скла
дається з набору часток, що відрізняються 
одна від одної складом і розміром фрагментів 
вихідних генетичних горизонтів. Нижче заля
гають карбонатні горизонти, що не залучені 
до обробітку і мають природну будову.

Унаслідок зміни будови профілю та усунен
ня його диференціації щільність будови меліо
рованого шару впродовж тривалого періоду 
післядії плантажної оранки на 0,1– 0,15 г/см3  
є нижчою, ніж у неплантажованих ґрунтах. План
тажований ґрунт (зрошуваний і незрошуваний) 
за гранулометричним складом стає однорідним, 
протягом усього періоду післядії ілювіювання 
мулистих фракцій не спостерігається, і форму
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вання солонцевого горизонту не відновлюється. 
За аналізу структурноагрегатного складу орно
го шару досліджуваних ґрунтів з’ясувалося, що 
післядія плантажної оранки зумовлює менший 
уміст брилистих агрегатів (>10 мм) і підвищений 
уміст агрономічно цінних агрегатів (10 – 0,25 мм), 
завдяки чому коефіцієнт структурності підви
щується на 0,3 – 0,5. Це свідчить про тенденцію 
до поліпшення макроструктурного стану план
тажованих солонцевих ґрунтів порівняно з не
плантажованими аналогами.

У тривалій післядії меліоративної плантаж
ної оранки карбонатні профілі плантажованих 
варіантів усіх досліджуваних ґрунтів відзна
чаються високим умістом карбонатів кальцію 
в орному шарі (3,5 – 5%) та рівномірним їх роз
поділом у всій меліорованій товщі (0 – 60 см).

Загальною закономірністю для плантажо
ваних і неплантажованих солонцевих ґрунтів 
є процес розсолення ґрунтового профілю, 
однак, інтенсивність його різна. У незрошу
ваних умовах процес розсолення найактив
ніший у перші 15 років післядії меліоративної 
плантажної оранки. Якісний склад солей по
ліпшується за рахунок зниження хлоридів 
і сульфатів, підвищується вміст карбонатів 
та бікарбонатів у всьому ґрунтовому профі
лі. На 60й рік післядії інтенсивність проце
су розсолення значно знижується і можна 
відзначити лише тенденцію до подальшого 
зменшення вмісту солей. Усі солі рівномірно 
розподілені за профілем, і в їхньому якісному 
складі переважають гідрокарбонати кальцію. 
Уміст солей становить 0,06–0,08%, що свід
чить про відсутність засолення. У неплан
тажованих солонцевих ґрунтах упродовж їх 
тривалого використання в ріллі кількість за
гальних і токсичних солей у профілі зменшу
ється вдвічі здебільшого за рахунок хлоридів 
та сульфатів натрію. 

В умовах зрошення водами 1го класу про
цес розсолення відбувається швидше. Уже 
на 9й рік післядії загальна сума солей у шарі 
0 –100 см становила 0,07 – 0,11% [3]. На 50й 
рік зрошення вміст водорозчинних солей у шарі 
0 –100 см був незначним (0,07– 0,08%), у ґрун
тах спостерігається тенденція до подальшого 
зниження катіона натрію за деякого збільшен
ня катіонів кальцію та магнію. За вивчення 
сольового складу неплантажованих ґрунтів 
з’ясувалося, що в перші роки зрошення у верх
ній частині шару 0 –100 см ґрунтового профілю 
значно знижується вміст загальних і токсичних 
солей переважно за рахунок хлоридів та суль
фатів натрію. У подальшому якісний і кількіс

ний склад солей верхньої частини ґрунтового 
профілю стабілізується. Уміст солей становить 
0,04 – 0,09%, у їхньому якісному складі пере
важають гідрокарбонати кальцію. За роки зро
шення вміст водорозчинного натрію в усьому 
профілі знизився у 2,0 –2,5 раза, натомість спо
стерігається тенденція до збільшення кількості 
водорозчинного кальцію. 

Зміни іонносольового складу ґрунтового 
розчину призводять до перебудови складу 
ґрунтового поглинального комплексу (ГПК). 
Загальною закономірністю для досліджува
них ґрунтів є збільшення вмісту увібраного 
кальцію (74,5% від суми увібраних катіонів) 
та зменшення частки увібраних магнію (1,3%) 
і натрію (1,5%) у ГПК, однак, у зрошуваних 
умовах процес розсолонцювання відбува
ється швидше. Істотні зміни спостерігаються 
вже в перші 5 років післядії зрошення. Визна
чальну роль у збільшенні частки увібраного 
кальцію відіграє кальцій зрошувальних вод 
та кальцій слаборозчинних ґрунтових сполук 
(переважно карбонатів), який під впливом зро
шення переходить у розчинніші форми, що 
сприяє його входженню в ГПК. 

Зміни у ГПК досліджуваних ґрунтів зумовлені 
високою активністю іонів кальцію (10 –12 мг·екв/
дм3) у ґрунтовому розчині, яка спостерігається 
впродовж усього періоду післядії плантажної 
оранки за досить невисокої активності натрію 
(1,3 –1,5 мг·екв/дм3). Висока активність іонів 
кальцію в ґрунтовому розчині зумовила знижен

ня співвідношення 
aNa

aCa
 у меліорованому шарі 

(0 – 60 см) плантажованих ґрунтів у 3–5 разів по
рівняно з вихідним рівнем (з 1,4 –1,6 до 0,3 – 0,5), 
що свідчить про подальше розсолонцювання 
цих ґрунтів. Згідно з наявною класифікацією 
за цим показником ґрунти є несолонцюватими.

Меліоративна плантажна оранка зумовлює 
істотні зміни вмісту гумусу і будови гумусного 
профілю солонцевих ґрунтів. За такого обро
бітку верхня гумусна частина переміщується 
на деяку глибину, тому в перші роки після 
його проведення спостерігається зниження 
вмісту гумусу в орному шарі, тоді як у глиб
ших шарах накопичується органічна речовина. 
Упродовж тривалого періоду післядії меліора
тивної плантажної оранки відбувається процес 
активного гумусонакопичення, унаслідок якого 
формуються ґрунти, що помітно відрізняються 
від неплантажованих аналогів за вмістом, про
фільним розподілом і якісним складом гуму
су. У плантажованих ґрунтах спостерігається 
дещо вищий уміст і рівномірніший розподіл 
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гумусу в меліорованому шарі. Так, в орному 
шарі плантажованих ґрунтів на 60й рік після
дії вміст гумусу становить 2,1% (на контролі — 
2%), у шарі 40 – 60 см його кількість — 1,7 (на 
контролі — 1%). 

У якісному складі гумусу плантажованих 
ґрунтів у зрошуваних і незрошуваних умовах 
у тривалій післядії спостерігається переважан
ня групи гумінових кислот над фульвокисло
тами. У результаті величина співвідношення 
Сг.к.: Сф.к. помітно збільшується в меліорова
ному шарі, тобто зростає глибина гуміфікації. 
Уміст рухомої органічної речовини в орному 
шарі плантажованих ґрунтів дещо нижчий, ніж 
у неплантажованих. 

Профільний розподіл валового вмісту та 
рухомих форм поживних елементів у план
тажованих ґрунтах є рівномірним і відповідає 
профільному розподілу гумусу в цих ґрунтах. 
Рівень їх забезпеченості рухомими формами 
поживних речовин загалом за досліджуваними 
варіантами істотно різниться.

У валовому хімічному складі всіх досліджу
ваних ґрунтів істотних відмінностей між варі
антами немає. Плантажованим ґрунтам влас
тивий рівномірніший розподіл усіх елементів 
у ґрунтовому профілі та дещо більший уміст 
СаО в орному шарі за рахунок залучення кар
бонатів кальцію в результаті меліоративного 
обробітку.

Поліпшення основних властивостей со
лонцевих ґрунтів під впливом меліоратив
ної плантажної оранки сприяло збільшенню 
врожайності сільськогосподарських культур. 
Аналіз урожайних даних свідчить про те, що 
прирости врожаїв основних сільськогоспо
дарських культур (у перерахунку на зернові 
одиниці) у варіантах з плантажною оранкою 
в умовах зрошування і без зрошування збері
галися впродовж усього терміну післядії з тен
денцією до збільшення (рисунок). На 60й рік 
післядії приріст урожаю на плантажованих 
ґрунтах становив 20 – 25% без зрошування та 
40 – 50% — в умовах зрошування.

У результаті комплексного вивчення влас-
тивостей агроперетворених солонцевих 
ґрунтів Сухого Степу України в умовах зро-
шування та без зрошування встановлено за-
кономірності змін ґрунтових процесів, що ви-
являються в розсоленні та розсолонцюванні, 
а в плантажованих ґрунтах — і в поліпшенні 
агрофізичних властивостей. Показано, що 
одноразова меліоративна плантажна оранка 
забезпечує позитивну післядію на властивос-
ті ґрунтів і продуктивність сільськогоспо-

дарських культур упродовж 50 – 60-ти років, 
припинення її позитивної післядії не відзна-
чено. Наслідком довготривалої післядії меліо-
ративної плантажної оранки є формування 
високопродуктивних, екологічно стійких агро-
перетворених ґрунтів, які не мають аналогів 
у природі за своїми морфологічними, агрофі-
зичними та фізико-хімічними властивостями 
і здатні забезпечити високу продуктивність 
сільськогосподарських культур в агрокліма-
тичних умовах Сухого Степу України.
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Мета. створити для чорноземних ґрунтів україни 
методики просторової оцінки допустимої 
норми ерозії з урахуванням мікрокліматичних 
факторів (волого- і теплозабезпеченості 
в кожній точці схилу), ґрунтових параметрів 
(зокрема ступеня еродованості), рослинних 
показників (кількості та якості рослинних 
решток, які щороку надходять у ґрунт) тощо. 
Методи. математичного моделювання, зокрема 
«математична модель ґрунтоутворення» 
та картографічні з використанням Гіс-технологій. 
Результати. для південних чорноземів 
навчально-науково-практичного центру 
мнау було отримано карту допустимої норми 
ерозії, що дає змогу порівняти реальні темпи 
ерозії з її допустимим значенням для завдань 
протиерозійного проектування і довготривалого 
управління ґрунтовими ресурсами.

Порівняння реальних темпів ерозії з її до
пустимим значенням є необхідною процедурою 
за протиерозійного проектування в конкретних 
агроландшафтах і довготривалого управління 
ґрунтовими ресурсами в ерозійно небезпечних 
районах. Тому поняття «допустима норма еро
зії» (soil loss tolerance) — один з тих базових 
термінів, які забезпечують наявність ерозіє
знавства як самостійного наукового напряму.

За аналізом різних тлумачень поняття «до
пустима норма ерозії» можна досить точно 
визначити 2 інтерпретації [9, 10]. Перше тлу
мачення терміна «допустима норма ерозії» 
означає, що це поняття інтерпретується як 
засіб підтримки динамічної рівноваги кількості 
ґрунту (маси або об’єму) в будьякому місці 
за будьяких умов. Друге тлумачення полягає 
у функціональному підході, коли «допустима 
норма ерозії» є інструментом реалізації ви
робничої функції ґрунту, спрямованої лише 
на отримання певної біомаси.

Обидві інтерпретації цього терміна мають 
свої недоліки, скажімо, перше тлумачення іг
норує якість ґрунту, зосереджуючи увагу лише 

Ключові слова: ерозія ґрунту, допустима норма ерозії, ґрунтоутворення, ГІС-технології.

на його кількості. Другий підхід не враховує 
багато інших функцій ґрунту, наголошуючи 
лише на його виробничій функції, за якою 
ґрунт забезпечує певний урожай сільськогос
подарських культур.

Мета досліджень — створити для чорно
земних ґрунтів України методику просторової 
оцінки допустимої норми ерозії з урахуван
ням мікрокліматичних факторів (волого та 
теплозабезпеченості в кожній точці схилу), 
ґрунтових параметрів (зокрема ступеня еро
дованості), рослинних показників (кількості 
та якості рослинних решток, які щороку над
ходять у ґрунт) тощо.

Сучасна інтерпретація допустимої норми 
ерозії є менш прагматичною, ніж зазначені 
вище, і більш всеосяжною й базується на кон
цепції функцій ґрунтів [1, 6–8]. Допустимою нор
мою ерозії визначається така величина ерозії, 
яка не призводить до деградації основних 
функцій ґрунтів, зокрема до деградації функції 
місцеперебування (ґрунт — місце існування 
і розмноження живих істот), інформаційної 
(ґрунт — джерело наукової, культурологічної 
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та освітньої інформації), виробничої (ґрунт — 
засіб виробництва продуктів харчування, фу
ражу, сировини для промисловості), інженер
ної та регулятивної функцій. В останньому 
випадку йдеться про непересічну роль ґрунту 
в глобальних біогеохімічних циклах, управлінні 
складом атмосфери і біосферними потоками 
окремих хімічних елементів, а також про регу
ляцію поверхневого стоку тощо.

Очевидно, що для виконання цієї умови 
величина ерозії має бути компенсована ґрун
тоутворенням, тобто допустима норма еро
зії в кожній точці схилу повинна дорівнювати 
швидкості формування ґрунту або, принаймні, 
швидкості формування гумусного горизонту.

Слід зазначити, що процес ерозії має певну 
просторову неоднорідність, яка визначається 
просторовою неоднорідністю факторів ерозії — 
протиерозійної стійкості ґрунтів, ухилу схилу, 
його довжини, експозиції, характеру рослин
ності, гідрометеорологічного параметра тощо. 
Просторовий аналіз процесу ерозії за допомо
гою ГІСтехнології детально викладено в моно
графії [3]. Водночас процес ґрунтоутворення, що 
компенсує ерозію, також має певний просторо
вий розподіл, який залежатиме від мікрокліма
тичних факторів (волого і теплозабезпеченості 
в кожній точці схилу), ґрунтових параметрів (зо
крема ступеня еродованості), рослинних показ
ників (кількості та якості рослинних решток, які 
щороку надходять у ґрунт) тощо.

Очевидно, що для побудови просторового 
розподілу швидкості ґрунтоутворення в межах 
конкретних схилів потрібна наявність матема
тичної моделі, яка б ураховувала зазначені вище 
складові. Крім того, використання такої моделі 
дасть можливість за допомогою ГІСтехнологій 
виконати не лише обробку вхідної інформації, 
а й на виході зробити просторовий розподіл отри
маних значень швидкостей ґрунтоутворення.

Найближчою до наведених вище вимог є 
так звана математична модель ґрунтоутворен
ня [3 – 5], яка розраховує потенційні швидкості 
утворення гумусного горизонту на схилах з чор
ноземами для умов Степу України (Gс, мм/рік):

Gc = 0,00027 ·  
 · [1 – exp(–β · M)](1,3 · Qc

2,1 – HГ),  (1)

де НГ — вихідна потужність гумусного гори
зонту (фактор еродованості чорноземного 
ґрунту), мм; Qc — річні енергетичні витрати 
на ґрунтоутворення на схилах, ккал/см2, М — 
середня багаторічна кількість органічної речо
вини, що надходить у ґрунт за контрольований 
період, т/га; β — коефіцієнт, який враховує 

невідповідність модельованого процесу утво
рення гумусного горизонту природному.

Технологію отримання математичної мо
делі (1) докладно описано в роботах [3, 4]. 
Відзначимо лише, що в основу моделювання 
було покладено інструментальні вимірювання 
швидкості утворення гумусного горизонту в го
лоцені (останні 8000 –10000 років), тобто це 
є моделюванням «за аналогією з приблизною 
подібністю» [4], яке має неповну (відносну) то
тожність компонентів та взаємовідносин порів
нюваних об’єктів і процесів. Таке порівняння 
зазвичай базується на певному рівні знання про 
конкретні явища. Сучасний рівень ґрунтознав
ства, на нашу думку, дає змогу дійти висновку 
про наявність відносної аналогії між процесами 
утворення ґрунтів у природних умовах та в умо
вах сучасних схилових агроландшафтів.

Компоненти моделі (1) розраховують у та
кий спосіб.

Річні енергетичні витрати на ґрунтоутворення 
в (1) визначають за роботою [1] за формулою:

 Qc = Rc ·exp(–18,8 · Rc
0,73/Pc), (2)

де Rc — радіаційний баланс у точці схилу, 
ккал/см2 за рік; Pc — річна сума опадів, мм.

Величину радіаційного балансу та річну 
суму опадів для схилових ґрунтів обчислюва
ли відповідно за формулами [3]:

 Rc = Ro · (Sc/So), (3)

 Pc = Po ·γ · (Sc/So), (4)

де Ro — величина радіаційного балансу 
на рівнинній ділянці, ккал/см2 за рік; Pc — кіль
кість опадів на рівнинній ділянці, мм; So — ве
личина сонячної радіації на вододілі, ккал/см2  

(визначається за даними найближчої метео
станції); Sс  — величина сонячної радіації 
на схилі, ккал/см2; γ — параметр, який для пів
нічних схилів дорівнює 1, південних — 0,95 [3].

Згідно з роботами [3, 4] для умов Степу 
України співвідношення між прямою сонячною 
радіацією на схилі та на рівнинних ділянках 
розраховували як:

Sc/So = (sinh · cosα – cosh· sinα· cosA)/ · sinh, (5)

де h — висота Сонця, градуси; α — крутизна 
схилу, градуси; А — азимут схилу, градуси. 

Середньобагаторічну кількість органічної 
речовини, що надходить у ґрунт з органічними 
добривами та рослинними рештками, розра
ховують за [3, 4]:

 
=

= ⋅ ⋅ + ⋅∑T

t t 6t t tt 1
M [ (Y p k D S )] / T,   (6)
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де Т — довжина періоду, що контролюється, 
роки; Yt — урожайність сільськогосподарської 
культури в році t, т/га; Pt — коефіцієнт виходу 
рослинних решток за вирощування tї сіль
ськогосподарської культури, частки одиниці; 
kбt — біохімічний коефіцієнт [3, 4], Dt — кіль
кість гною, внесеного в ґрунт за вирощування 
tї культури, т/га; St — уміст сухої речовини 
в гної, частки одиниці.

Для опрацювання методики картування 
допустимої норми ерозії модельною ділян
кою було обрано територію навчальнона
уковопрактичного центру Миколаївського на
ціонального аграрного університету (ННПЦ 
МНАУ). Координати північносхідного кута 
всього комплексу агроландшафтів ННПЦ 
МНАУ — 46°56’ 56,5’’ п. ш., 31°42’ 56,5’’ сх.д. 
Площа землекористування становить при
близно 1000 га.

Рельєф господарства — рівнинний з плос
кими вододілами та широкими пологими схи
лами, які переходять у лощини. Ґрунти госпо
дарства — чорноземи південні різного ступеня 
еродованості. Нееродовані південні чорно
земні ґрунти займають 56,6% земель ННПЦ 
МНАУ, слабоеродовані — 38,8%, середньо та 
сильноеродовані — 4,6%. Структура площ 
сільськогосподарських культур і технологія їх 
вирощування є типовою для зони Південного 
Степу України.

Як вихідні дані використовували кліматичні 
дані, тематичні карти (ґрунтова карта мас
штабу 1:10000 та карта землекористування), 
топографічну карту масштабу 1:10000, кос
мічний знімок високої просторової роздільної 
здатності, отриманий за допомогою супутника 
Landsad 7 ЕTM. Використовували також архів
ні дані щодо багаторічної структури посівних 
площ та сівозмін, а також середніх урожайнос
тей сільськогосподарських культур.

Для просторової інтерпретації моделі (1) 
потужність гумусного горизонту (НГ) оцінювали 
за даними цифрової ґрунтової карти залеж
но від ступеня еродованості, яка на території 
господарства в кожній точці вододілів і схилів 
становила 40 – 85 см.

Побудову електронних карт та їх аналіз 
здійснювали з використанням геоінформа
ційних продуктів ArcGIS 9.3 та векторизатора 
EasyTrace. Для розрахунків за математич
ними моделями та з допомогою інструменту 
«Вектор в растр» усі векторні карти було кон
вертовано в растрові електронні карти.

Для отримання кінцевої карти, яка визначає 
просторовий розподіл величини допустимої 

норми ерозії, було створено проміжні карти, 
які, крім того, що вони є джерелом просторово
розподіленої інформації, мають і самостійне 
значення. Це цифрова карта рельєфу (для 
визначення ухилу поверхні та експозиції в (5). 
Карту було побудовано методом Крігінга з відо
браженням висот за допомогою світлотіньової 
відмивки (рис. 1). Окреме значення мають її 
похідні — карти ухилів та експозицій схилів.

Наступним етапом було створення електрон
них карт параметрів Ro та Pс і річних енерге
тичних витрат на ґрунтоутворення. Найменші 
значення енергетичних витрат на ґрунто
утворення (менше 22 Ккал/см2) мають схили 
південної та південносхідної експозицій, які 
найгірше забезпечені вологою, найбільші (по
над 23 Ккал/см2) — «вологі» схили північної та 
північнозахідної експозицій (рис. 2). Плакорні 
ділянки господарства мають значення енер
гетичних витрат на ґрунтоутворення близько 
22,5 Ккал/см2.

Просторовий розподіл річних енергетич
них витрат, значення потужностей гумусного 

рис. 1. Цифрова модель рельєфу:  — мак-
симальне значення висоти над рівнем моря 
(63,12 м);  — мінімальне значення висоти над 
рівнем моря (31,48 м)
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горизонту та значення параметра М, який роз
раховують згідно з (6), дають змогу провес
ти засобами ArcGIS картування допустимої 
норми ерозії в межах агроландшафтів ННПЦ 
МНАУ за математичною моделлю (1) (рис. 3).

Результати досліджень. За аналізу з’ясу
валося, що допустима норма ерозії в ме жах 
агроландшафтів ННПЦ МНАУ становить 
0,003 – 0,075 мм/рік, або 0,1 – 0,9 т/га за щіль
ності складання 1,2 т/м3. Візуальний аналіз про
сторового розподілу допустимої норми ерозії 
підтверджує її чітку диференціацію залежно 

від мікрокліматичних показників (тепло та во
логозабезпеченості схилів), що є функцією від 
параметрів рельєфу і, особливо, від ґрунтових 
умов. Ступінь еродованості ґрунту, який в (1) 
виражається через потужність гумусного гори
зонту НГ, найсильніше впливає на величину Gс. 
Чим еродованіший ґрунт, тим більша потенційна 
швидкість утворення гумусного горизонту, що 
пов’язано з форматом моделі (1), яка базується 
на прямих вимірюваннях цього процесу.

Використання ГІС-технологій та адек-
ватних математичних моделей дає мож-
ливість отримувати електронну карту до-
пустимої норми ерозії для схилових земель 
з південними чорноземами різного ступеня 
еродованості. Порівняння реальних темпів 
ерозії з її допустимим значенням дає змо-
гу здійснити протиерозійне проектування 

і довготривале управління ґрунтовими ре-
сурсами на землях ННПЦ Миколаївського на-
ціонального аграрного університету. 

Допустима норма ерозії в умовах ННПЦ 
становить 0,1– 0,9 т/га і найбільше зале-
жить від мікрокліматичних показників, які 
є функцією рельєфних параметрів та сту-
пеня еродованості ґрунту.

Висновки

рис. 2. річні енергетичні витрати на ґрунтоут-
ворення:  — максимальні (23,42 ккал/см2);  

 — мінімальні (21,29 ккал/см2)

рис. 3. допустимі норми ерозії, т/га за рік: 
швидкість утворення гумусного горизонту, т/га: 

 — 0,0 –0,3;  — 0,3 –0,35;  — 0,35 –0,4; 
 — 0,4–0,45;  — 0,45 –0,5;  — 0,5 –0,55; 
 — 0,55 –0,6;  — 0,6–0,65;  — 0,65 –0,7; 
 — 0,7–0,75;  — 0,75 –0,85;  > 0,85
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Удосконалення інноваційної 
підприємницької діяльності 
в аграрній сфері України

Мета. висвітлити теоретико-методологічні 
та практичні засади вдосконалення 
інноваційної підприємницької діяльності 
в аграрному секторі України. Методи. 
У дослідженні теоретичних аспектів сутності 
інноваційної діяльності аграрних підприємств 
використано методи індукції та дедукції, 
а в поглибленому обґрунтуванні терміна 
«інноваційне підприємництво» — метод аналізу 
й синтезу. Результати. обґрунтовано стан 
економічного розвитку аграрного сектору, 
який характеризується глобалізацією 
ринку, загостренням на ньому конкуренції 
товаровиробників, збільшенням чисельності 
працівників, зайнятих висококваліфікованою 
працею, вдосконаленням рівня технологічності 
виробництва, поширенням всебічної оперативної 
інформації. Висновки. інноваційна діяльність 
є різноплановою не лише в галузевих аспектах, 
а й у напрямах її використання. останній 
аспект має велике значення для встановлення 
фінансових відносин між державою, 
агрохолдингами (великими корпораціями) 
і дрібними інноваційними структурами. лише 
за таких умов можна швидко й ефективно 
трансформувати сільськогосподарське 
виробництво і водночас забезпечити вихід 
на світовий рівень, що надзвичайно важливо 
для України з її великим потенціалом. 

 
Економіка

Ключові слова: інноваційне підприємництво, продовольча безпека, конкурентоспроможність, 
продовольчі ресурси, інтелектуальний капітал, інноваційна політика, венчурне інвестування.

Постановка проблеми. Подолати еконо-
мічну кризу можливо лише за умови реалізації 
державної політики, спрямованої на розвиток 
інноваційної моделі економічного зростання. 
Особливо актуальною ця проблема є для агро-
промислового комплексу, який потребує невід-

кладного наукового обґрунтування економічних 
відносин між суб’єктами підприємництва різних 
форм власності в умовах ринкової економіки.

Аналіз останніх досліджень. Питання ін-
новаційної підприємницької діяльності в аграр-
ній сфері досліджували вітчизняні та зарубіжні 
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вчені, зокрема Й. Шумпетер [10], Б. Санто [8],  
Дж.М. Кейнс [3], P. Barry [12], В. Збарський [2],  
А. Гриценко [1], Н. Кондратьєв [4], І. Лукінов [5], 
А. Пересада [7], М.І. Туган-Барановський [9],  
W. Sharp [13].

Мета досліджень — довести нагальну по-
требу в удосконаленні інноваційної підприєм-
ницької діяльності в аграрній сфері України. 
Для цього потрібно передбачити такі моделі 
розвитку АПК, які забезпечили б гнучку сис-
тему реформування, можливість становлення 
малих і середніх підприємств, а також мак-
симально зберегли наявний потенціал, що 
створювався впродовж багатьох десятиліть.

Методика досліджень. У дослідженні те-
оретичних аспектів сутності інноваційної ді-
яльності аграрних підприємств використано 
методи індукції та дедукції, а в поглибленому 
обґрунтуванні терміна «інноваційне підпри-
ємництво» — метод аналізу й синтезу. Варто 
зазначити, що, з погляду методології, інно-
ваційна ідеологія економічного розвитку має 
українське походження: її теоретичне обґрун-
тування знайшло відображення у працях ви-
датного економіста М. Туган-Барановського 
ще в 10 – 30-ті роки ХХ ст. Інноваційна концеп-
ція економічного розвитку, зокрема природи 
і процесів економічних криз та економічної 
кон’юнктури, розглядалися вченим у тісному 
взаємозв’язку і взаємодії багатьох чинників 
розвитку макро- та мікроекономіки, включаючи 
і культурно-психологічні та системно-структур-
ні чинники процесу розширеного суспільного 
відтворення.

Основні методологічні засади інновацій-
ного вчення М. Туган-Барановського мали 
вирішальний вплив на розробку теорії «дов-
гих хвиль» М. Кондратьєва [3], а також на ін-
новаційну теорію Й. Шумпетера [10]. Проте 
саме поняття «інновації» ввів у науку австро-
американський економіст Йозеф Шумпетер 
(1883 – 1954 рр.). У праці «Теорії економічного 
розвитку» він підкреслює, що інновації, ново-
введення, підприємництво відіграють не менш 
важливу роль, ніж обґрунтовані А. Маршалом 
ціна та вільна конкуренція [10]. Зокрема, ін-
новаційна діяльність за своєю економічною 
сутністю є процесом, який був визначений 
К. Марксом як самозростання капіталу в сис-
темі суспільного відтворення [6].

Результати досліджень. Предметом до-
сліджень є теоретико-методологічні й при-
кладні аспекти інноваційного підприємни-
цтва, система організаційних та економічних 
відносин, що складаються в процесі станов-

лення його структур і функціонування науко-
вих інституцій, комплексів нового покоління 
й перспектив його розвитку, а також оптимі-
зації пропорції у структурі аграрного сектору 
та соціально-економічних змін в сільському 
господарстві, його науковому забезпеченні, 
створенні ринку інноваційної продукції [2]. 

Сучасний економічний і науково-техноло-
гічно-технічний розвиток аграрного сектору 
характеризується глобалізацією ринку, за-
гостренням на ньому конкуренції товаро-
виробників, збільшенням чисельності пра-
цівників, зайнятих висококваліфікованою 
працею, зростанням рівня технологічності 
виробництва, поширенням всебічної опе-
ративної інформації. Пріоритетного зна-
чення при цьому набуває новий чинник, що 
пов’язаний з інтелектуальною складовою 
процесу виробництва і значною мірою впли-
ває на дохідність та інші соціально-економіч-
ні показники аграрного сектору. Йдеться про 
інтелектуальний капітал-ресурс, що характе-
ризує обсяг і рівень знань, та про інтелекту-
альний потенціал організаційно-виробничих 
структур як важливий критерій визначення 
конкурентоспроможності підприємств. Аграр-
ний сектор України є компонентом системи 
всіх економічних відносин країни. З аналізу 
стану розвитку аграрного сектору в ринкових 
відносинах випливає висновок про необхід-
ність розроблення змістовної методології, 
яка відображала б регіональну специфіку 
дослідження реалізації програми адапта-
ції до ринкових умов. Особливе місце тут 
має належати інноваційному спрямуванню 
аграрної політики держави, що зумовлює по-
шук ефективних форм інтеграції науки і ви-
робництва та інноваційної підприємницької 
діяльності [2].

Методологічною основою удосконалення 
механізму інноваційного розвитку було на-
укове положення про те, що науково-технічний 
прогрес (НТП) має підлягати логіці плановості 
на тих самих принципах, що й решта елемен-
тів способу виробництва. Як наслідок, наша 
країна значно відстала від цивілізованих країн 
Заходу з більшості напрямів і сфер науково-
технічного розвитку.

На противагу бурхливому розвитку високих 
технологій, налагодженню принципово нових 
взаємозв’язків між науковою і виробничою 
сферами вітчизняне виробництво опинилося, 
умовно кажучи, в полоні морально заста-
рілих технологій. Отже, незважаючи на ве-
личезні обсяги витрат фінансових ресурсів 
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на здійснення НТП, спроби директивного 
освоєння технічних та організаційних нова-
цій виявилися малорезультативними. На час 
започаткування переходу до ринку структурні 
складові економіки держави виявилися непід-
готовленими до сприйняття інновацій. Еко-
номіці перехідного періоду притаманне коло 
проблем, які не завжди характеризуються 
певними закономірностями. Тому для забез-
печення передумов усунення кризових явищ 
потрібно розробити концептуальні програми 
розвитку ринкового середовища, сприятли-
вого для реалізації потенціалу інноваційного 
підприємництва [1]. 

Міжнародний досвід переконує, що є 2 
головні важелі впливу на інноваційну діяль-
ність — ринок з притаманною йому спрямо-
ваністю на максимізацію прибутків і держав-
не регулювання з його стратегією селекції 
та довгострокової підтримки інноваційних 
програм. 

Інноваційна політика охоплює соціально-
економічне середовище, в якому функціонує 
та розвивається суспільство, тому форму-
вання власної моделі інноваційного розвитку 
України з урахуванням світового досвіду має 
забезпечити раціональне поєднання важелів 
державного регулювання та ринкового впливу. 
Очевидно, що компонент державного управ-
ління з основними елементами інноваційної 

діяльності — економікою, науково-освітньою 
сферою, технологічними змінами — має бути 
виваженим. 

З метою активізації інноваційної діяль-
ності потрібно створити на регіональному 
рівні моніторингову систему для відстеження 
інноваційного потенціалу адміністративних 
територій та пошуку способів забезпечення 
сприятливого середовища для здійснення 
інноваційних процесів [7]. Завершальним 
етапом цього стануть збір та систематизація 
даних про окупність витрат на дослідження 
й розробку з розрахунку на гривню чистої 
продукції; рентабельність загальних витрат; 
обсяг виробництва продукції з розрахунку 
на одиницю витрат, необхідних для прове-
дення досліджень. Побудований за такою 
схемою моніторинг інноваційного розвитку 
дасть змогу: накопичувати достовірну ін-
формацію про ресурсні можливості регіону 
щодо інноваційної діяльності; відстежувати 
тенденції розвитку інноваційних процесів; 
визначати наслідкові зв’язки між впрова-
дженням інновацій та здійснюваними за-
ходами щодо формування сприятливого 
інституційного й економічного середовища 
для перебігу інноваційних процесів, що за-
безпечуватиме можливості оперативного 
коригування інноваційної політики; прогно-
зувати інноваційні процеси й моделювати 

функціонування системи інвестування інновацій

Етап 1. Визначення джерел

Державні Змішані Недержавні

Етап 2. Акумулювання коштів

НБУ та його регіональні 
відділення

Розрахункові рахунки, 
що використовуються як 
накопичувальний рахунок із 
цільовим призначенням 

Розрахункові рахунки 
підприємств різних форм 
власності 

Етап 3. Інвестування мобілізованих коштів

Здійснюється на основі 
пріоритетності на регіональному 
рівні напряму НДДКР та 
інновацій, невідкладної потреби 
в довгострокових інвестиціях 
регіонального і державного 
значення (проблемно- 
і предметно-орієнтовані)

Визначається кожною структурою 
самостійно залежно від мети 
створення і виду діяльності 
організації в галузевому 
та міжгалузевих аспектах 
(предметно-орієнтовані)

Визначається самостійно 
кожним колективом, створеним 
для конкретних завдань 
(предметно-орієнтовані) 

Етап 4. Контроль за використанням інвестицій

Відповідальні органи управління Незалежні експерти галузевого 
та міжгалузевого рівнів

Безпосередньо засновники — 
акціонери
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параметри інноваційної діяльності в регіо-
ні; накопичувати аналітичну інформацію 
для збалансування попиту та пропозицій 
інновацій залежно від спрямованості потоку 
руху капіталу (таблиця). 

Проблема полягає в тому, що інноваційна 
діяльність є різноплановою не тільки в галу-
зевих аспектах, а й у напрямах її викорис-
тання. Останній аспект має велике значення 
для встановлення економічних і, зокрема, 
фінансових відносин між державою, велики-
ми корпораціями та дрібними інноваційними 
структурами [7].

Спричинені інноваційним характером роз-
витку структурні зрушення в галузевій структу-
рі АПК залежатимуть від розподілу інвестицій 
(капіталовкладень). 

Наявність взаємозалежності між досяг-
неннями науково-технічного прогресу й між-
галузевим розподілом інвестицій дає змогу 
виявити в розвитку агропромислового комп-
лексу інтенсивні й екстенсивні періоди. Та-
кий поділ ґрунтується на методі, суть якого 
полягає в сполученні науково-технічних та 
інвестиційних процесів. 

Інвестиції беруть участь у створенні но-
вих продуктів і галузей. Вони прискорюють 
ефективність впливу факторів виробництва 
через впровадження нової техніки й техноло-
гій. У період впровадження інвестицій спосте-
рігається активний розвиток технічного про-
гресу, зростання продуктивності та зниження 
капіталоозброєності виробництва. 

Велике значення має процес формуван-
ня коштів, що спрямовуються на інноваційну 
діяльність. Система інвестування інновацій 
передбачає певну кількість взаємопов’язаних 
елементів, що мають ієрархічну підпорядкова-
ність і функціональне навантаження та містять 
такі складові: джерела надходження коштів 
для інвестування інновацій; механізм акумуля-
ції інвестиційних коштів, що надійшли з різних 
джерел; відпрацьовану процедуру вкладення 
мобілізованого капіталу; механізм контролю 
за інвестуванням; механізм повернення фі-
нансових ресурсів.

До основних джерел фінансування інно-
ваційних проектів належать: державні, регіо-
нальні та муніципальні вкладення; залучені 
кошти (кредити комерційних банків, позики 
інвестиційних фондів, акціонерних товариств, 
приватних осіб тощо); власні джерела коштів 
(вільні кошти, прибуток, дивіденди від акцій 
інших підприємств, амортизаційні відрахуван-
ня тощо). 

Досвід світової економіки переконує: чим 
багатша держава, тим більше коштів вона 
залучає на стимулювання підприємницьких 
організацій за використання енергоощадних 
технологій. Великі іноземні корпорації при-
діляють увагу пошуку способів підвищення 
технічного рівня виробничих процесів, впро-
вадженню нових енергоощадних технологій, 
стимулюванню працівників за творчу працю, 
розробці пропозицій з підвищення ефектив-
ності виробництва на основі використання 
новацій. У ринкових умовах господарювання 
можуть бути використані різні мотивації, ме-
ханізми системи стимулювання працівників за 
вагомі досягнення у виробничо-господарській 
діяльності. Вибір їх є компетенцією менедже-
рів і власників підприємств [1].

Якщо такі ланки, як землеробство й тва-
ринництво, є досить консервативними, то тех-
ніко-технологічна сфера, до якої належить 
і переробка продукції агропромислового ви-
робництва (АПВ), сприятливіша до інновацій, 
бо ж сама є генератором інноваційних ідей 
і процесів. Це можна проілюструвати спів-
відношенням заявок на винаходи й патенти: 
понад 95% з них належать до техніко-техно-
логічної сфери і до 5% — це заявки на нові 
сорти, породи й одержувану продукцію. Мож-
на впевнено стверджувати, що така законо-
мірність у співвідношенні інноваційних ідей 
збережеться і в перспективі. 

Безперечно, що техніко-технологічна 
сфера АПВ — похідна первинної ланки 
(землеробства і тваринництва), своєрідна 
надбудова над базисом, та їхня взаємодія 
підпорядковується загальним економіч-
ним законам, зокрема єдності та боротьбі 
протилежностей. Справді, переробна інду-
стрія — більш «інтелектуальна» сфера, яка 
залежить від постачання зі сфери виробни-
цтва, тоді як первинне виробництво — це 
переважно «фізична» сфера. У сфері пе-
реробки одержують більше прибутків, ніж 
у сфері виробництва, що часто призводить 
до непорозумінь і нарікань між виробника-
ми й переробниками. Техніко-технологічна 
сфера виникла на пізніших етапах розвитку 
цивілізації і по суті є різновидом механізації 
ручної праці. Їй властива значна динаміка 
розвитку, схильність до революційних пе-
ретворень, тенденція до підвищення про-
дуктивності праці. Підраховано, що кількість 
винаходів, які здійснено та запроваджено 
у сфері переробки продукції АПВ у ХХ ст., 
в кілька разів перевищує показники, досяг-
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нуті людством упродовж історичного періо-
ду розвитку (кілька тисячоліть). Є підстави 
вважати, що така тенденція збережеться 
й надалі з огляду на бурхливий розвиток 
інформатики та управління науково-техніч-
ним прогресом. Відтак техніко-технологічна 
сфера є найбільш сприятливою для роз-
витку інноваційного підприємництва, про 
що мають знати всі підприємці. Світовий 
досвід переконує, що ігнорування іннова-
ційних тенденцій призводить до швидкого 
морального застарівання технологічних лі-
ній і процесів, зниження рентабельності та 
банкрутства підприємств, тоді як оперативне 
запровадження інновацій завжди є гарантією 
економічного піднесення. Слід додати, що 
тісний взаємозв’язок двох ланок — вироб-
ництва продукції та її переробки — запорука 
стабільних результатів в агропромисловому 
виробництві розвинутих країн. 

І навпаки, слаборозвинута переробна про-
мисловість у тих країнах, де аграрне виробни-
цтво малопродуктивне, де низькі врожаї, надої 
і прирости живої маси худоби, де постійною 
проблемою є хронічне недоїдання та соціаль-
на напруженість.

Інноваційна модель розвитку АПК України 
є гарантією економічного добробуту в май-
бутньому, тому інноваційне підприємництво 
в техніко-технологічній сфері — це вимога 
часу. Які ж основні передумови успішного 
запровадження інновацій у техніко-техноло-
гічній сфері? Найперше і найголовніше — це 
проведення високоякісних маркетингових до-
сліджень. Саме інноваційна модель розвит-
ку підприємництва на практиці демонструє 
нерозривну єдність науки з виробництвом, 
переконує, що наука — це не абстрактна 
ідея, а безпосередня продуктивна сила ви-
робництва. 

У вітчизняному АПВ ще спостерігається 
значний розрив між наукою і виробництвом, 
що негативно позначається на цих ланках, 
а вироблена продукція є неконкурентоспро-
можною і низькорентабельною. Проведен-
ня маркетингових досліджень по силі лише 
науковим підрозділам за запитами вироб-
ництва. Об’єднувальною ланкою тут може 
стати дорадча служба або форми співпраці 
через агромагазини, консультаційні пункти 
тощо. 

Завданням маркетингових досліджень є 
збір новітньої світової інформації з певної про-
блематики, зокрема з економічними розрахун-
ками ефективності й порівняльним аналізом 

способів розв’язання проблеми, рекоменда-
ціями щодо придбання відповідних техноло-
гічних ліній тощо. 

Запорука успіху інноваційного підприєм-
ництва — його постійний зв’язок з наукою, 
подолання консервативного мислення в під-
ходах до використання технологій, постійний 
пошук способів удосконалення виробництва 
і здешевлення продукції.

Лише інерція мислення гальмує широке 
запровадження інновацій у різних сферах 
техніко-технологічного підприємництва. Під-
сумовуючи викладене, слід наголосити, що 
техніко-технологічна сфера будь-якого ви-
робництва — найбільш пристосована ділянка 
для запровадження інновацій, і сільськогос-
подарська галузь не є винятком. Враховуючи 
зазначене, можна стверджувати, що іннова-
ційний принцип підприємництва в цій сфері 
є єдино правильним способом інтенсифікації 
сільськогосподарського виробництва [3].

Особливості перехідного періоду до ринку 
зумовлюють необхідність пріоритетного роз-
витку інноваційної діяльності. Адже рівень 
науково-технічного розвитку, сприйнятливість 
економіки до впровадження у виробництво 
наукових досягнень є одним з важливих 
факторів економічного піднесення. Нова мо-
дель економічного зростання, що ґрунтується 
на інноваційному типі розвитку, передбачає 
зміну понять науково-технічного прогресу 
і науково-технічного розвитку. На перший 
план висуваються нові пріоритети: добро-
бут, інтелектуалізація виробничої діяльності, 
використання високих інформаційних техно-
логій тощо. 

Про привабливість українського ринку 
і наявність вільних ніш у ньому свідчать ви-
сновки більшості маркетингових досліджень, 
проведених вітчизняними та іноземними екс-
пертами. На українському ринку наявний 
значний розрив між потенційним і фактич-
ним попитом на різноманітні товари та по-
слуги [7].

Досвід світової системи господарювання 
переконує, що, незважаючи на низку пози-
тивних чинників, малі організаційні іннова-
ційні структури неспроможні забезпечити 
розв’язання важливих соціально-економіч-
них проблем, які виходять за межі окремих 
національних економік, мають теоретичний 
характер і потребують великих витрат. Крім 
того, прискорення темпів розвитку НТП та їх 
вплив на скорочення життєвого циклу нова-
цій переносить акцент на розвиток фунда-
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ментальних досліджень, піднесення їхньої 
ролі у забезпеченні конкурентоспроможності 
продукції. Усе це спонукає до пошуку нових 
форм поєднання зусиль малих, середніх 
і великих науково-дослідних установ, нових 
зв’язків із виробничо-господарськими струк-
турами. Серед таких форм слід виокремити 
створення технополісів, технопарків, інку-
баторів.

В аграрному виробництві основними фор-
мами організації в інноваційній діяльності є 
агротехнопарки, бізнес-інкубатори та інші вен-
чурні підприємства. Агротехнопарки створю-
ються поблизу аграрних вишів і науково-тех-
нічних агрооб’єднань, сортовипробувальних 
та інших дослідницьких утворень. Головним 
завданням таких утворень є розвиток, удо-
сконалення й застосування в сільському ви-
робництві нових енергоощадних та екологічно 
чистих технологій. Агротехнопарки можуть 
функціонувати як великі й середні територі-
альні об’єднання, де розміщуються різні за ве-
личиною сільськогосподарські підприємства, 
що здійснюють виробництво на основі розро-
бок зональних науково-дослідних центрів чи 
місцевих аграрних університетів. До їх складу 
можуть входити консультативні, наукові, на-
уково-виробничі структури, а також редакції 
відповідних галузевих журналів, фермерські 
навчальні пункти, міжнародні центри обміну 
студентами для вивчення аграрних ринкових 
відносин тощо [5].

Нині в Україні майже у всіх регіонах функ-
ціонують аграрні університети, де працю-
ють висококваліфіковані кадри — науковці, 
що здатні в сучасних умовах трансформації 
сільськогосподарського виробництва забез-
печити високу ефективність діяльності галузі 
й поліпшити функціонування аграрної науки. 
Проте відсутність відповідного правового 
поля діяльності агротехнопарків, складне 
фінансове становище більшості агропідпри-
ємств не дають їм можливості робити за-
мовлення науковим закладам і відповідно 
позбавляють агропромислове виробництво 

інноваційних ін’єкцій. За таких умов має пев-
ною мірою проявитися регулювальна дія 
держави, оскільки без її втручання справу 
зрушити в потрібному напрямі практично 
неможливо.

Державна науково-технічна та інноваційна 
політика — це політика формування умов, 
спрямована на ефективний науково-технічний 
розвиток країни, зокрема на форми, цілі та 
методи діяльності держави в науково-техніч-
ній сфері.

Потрібно також наголосити на особливос-
тях науково-технічного розвитку України, зо-
крема в сільськогосподарському виробництві. 
Це технічне і технологічне відставання від 
рівня розвитку розвинутих країн світу; висока 
ресурсомісткість (енерго-, матеріало-, фон-
до- та працемісткість) виробництва; низький 
рівень продуктивності праці; певна ізоляцій-
ність у світовому науково-технічному і техно-
логічному обміні; нераціональне використання 
науково-технічного потенціалу.

Вивчення досвіду країн ринкової економіки 
засвідчує, що пріоритетні напрями розвитку 
інноваційної діяльності, як правило, склада-
ються зі стратегічних і середньострокових. 
Стратегічні пріоритетні напрями, що розра-
ховані на тривалу перспективу (не менше 10 
років), — це найважливіші напрями інновацій-
ної діяльності щодо забезпечення соціально-
економічного зростання держави, розроблені 
на основі науково-прогнозного аналізу сві-
тових тенденцій соціально-економічного та 
науково-технічного розвитку з урахуванням 
можливостей вітчизняного інноваційного по-
тенціалу.

Середньострокові пріоритетні напрями 
розвитку інноваційної діяльності, що розра-
ховані на реалізацію впродовж найближчих 
3 – 5 років, — це напрями інноваційного онов-
лення промисловості, сільськогосподарського 
виробництва та сфери послуг щодо освоєння 
випуску нових наукомістких товарів і послуг 
з високою конкурентоспроможністю на вну-
трішньому й зовнішньому ринках. 

Інноваційне підприємство — це якісно нова 
форма інтеграції науки і виробництва, суть 
якої полягає в освоєнні, впровадженні та ре-
алізації підприємницькими структурами різ-
них нововведень (технічних, технологічних, 
організаційних, управлінських, фінансових 

тощо), розроблених за участі науково-до-
слідних інституцій. Це сприятиме розвитку 
вітчизняного аграрного виробництва в умо-
вах ринку і позитивно позначиться на при-
вабливості сільгосппродукції і продуктах 
харчування в Україні та світі.
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Мета. вивчення продуктивності відгодівельного 
молодняку свиней за різних умов утримання 
та потокового виробництва свинини. 
Методи. використано зоотехнічні (показники 
продуктивності відгодівельного молодняку 
свиней) та статистичні (обробка отриманих 
даних) методи досліджень. Результати. 
встановлено, що завдяки зменшенню кількості 
відгодівельних тварин у станку на 10% 
(з 30 до 27 гол.) та відповідно збільшенню 
станкової площі із розрахунку на одну голову 
з 0,65 до 0,72 м2 як за утримання на частково, так 
і на повністю щілинній підлозі збільшуються жива 
маса під час зняття з відгодівлі, середньодобові 
прирости та скороспілість. Висновки. відгодівля 
молодняку свиней, який утримують у станках 
по 27 гол. зі щільністю посадки 0,72 м2 

на частково і повністю щілинній підлозі порівняно 
з утриманням по 30 гол. зі станковою площею 
0,65 м2 на частково щілинній підлозі збільшує 
живу масу тварин під час зняття з відгодівлі 
у 175-добовому віці, середньодобові прирости 
та зменшує вік досягнення живої маси 100 кг.

Постановка проблеми. На результати 
інтенсивної відгодівлі свиней поряд з кормо-
вим фактором значний вплив мають і умо-
ви їх утримання. Нині в Україні в більшості 
господарств відгодівельний молодняк свиней 
утримують групами [1]. Кількість тварин у гру-
пі, їх щільність розміщення і вирівняність за 
живою масою є важливими технологічними 
елементами групового утримання відгодівель-
ного молодняку.

Поведінка тварин під час годівлі і відпочин-
ку, стан їх здоров’я і санітарний стан станка 

Ключові слова: відгодівельний молодняк свиней, умови утримання, жива маса, 
середньодобовий приріст, скороспілість.

значною мірою залежать від розміру групи 
на відгодівлі, її статевого складу та щільності 
розміщення поголів’я [3, 4, 7]. 

Щільність розміщення тварин і їх кількість 
у групі взаємопов’язані. У великих групах свині 
поводять себе неспокійно, більше рухаються, 
менше відпочивають, частіше зазнають трав-
матичних пошкоджень, що негативно позна-
чається на їхніх середньодобових приростах 
і продуктивності в цілому [8, 10]. За даними 
різних авторів [6, 9, 10], унаслідок збільшення 
кількості свиней у станку умови їх відпочинку 
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порушуються, що негативно впливає на ін-
тенсивність росту тварин і збільшує затрати 
корму на одиницю приросту.

Отже, в сучасних умовах інтенсифікації ве-
дення галузі дослідження із цих питань є ак-
туальними і мають велике теоретичне і прак-
тичне значення.

Мета досліджень — вивчення продуктив-
ності відгодівельного молодняку свиней за 
різних умов утримання за потокового вироб-
ництва свинини.

Матеріали і методи досліджень. Науково-
господарські дослідження проводили в умовах 
ТОВ «Ярос-Агро» Городоцького району Хмель-
ницької області. Для цього у 9-тижневому віці 
сформували 4 групи поросят — конт рольну  
і 3 дослідні, по 30 гол. у кожній (табл. 1). Ма-
теріалом для досліду були помісні свині ні-
мецької селекції (¼ велика біла, ¼ ландрас, 
¼ дюрок, ¼ п’єтрен), що вирощувались у гос-
подарстві.

Дослід тривав 112 діб і поділявся на 2 пері-
оди — зрівняльний (14 діб) і основний (98 діб). 
Під час зрівняльного періоду поросят утриму-
вали у станках на частково щілинній підлозі 
з нормою станкової площі на 1 гол. 0,65 м2. 
В основний період досліду підсвинків ІІ дослід-
ної групи утримували по 30 гол. у станку на по-
вністю щілинній підлозі з нормою площі 0,65 м2, 
свиней ІІІ і ІV дослідних груп — по 27 гол. 
з площею 0,72 м2 на одну тварину відповідно 
на частково і повністю щілинній підлозі.

Годували піддослідний молодняк рідкими ка-
шоподібними мішанками-комбікормами 12 разів 
на добу. Умови годівлі для всіх піддослідних 
тварин були подібними і відповідали встановле-

ним нормам [2]. Роздавали корм за допомогою 
змонтованої на комплексі лінії технологічного 
обладнання для рідкого корму німецької ком-
панії Weda.

Параметри мікроклімату приміщення під-
тримувалися за допомогою спеціальних при-
строїв і відповідали встановленим гігієнічним 
нормативам. Ріст піддослідних тварин оціню-
вали за результатами зважувань, які проводи-
ли індивідуально щотижня.

Результати досліджень опрацьовано мето-
дом варіаційної статистики [5] з використан-
ням персонального комп’ютера та програми 
Microsoft Excel.

Результати досліджень. Установлено, що 
відгодівельний молодняк, який утримували 
у станку по 27 гол. із щільністю посадки 0,72 м2 
із розрахунку на 1 гол. на частково і повністю 
щілинній підлозі порівняно з аналогами, яких 
утримували по 30 гол. із станковою площею 
0,65 м2, починаючи з 91-добового віку і до знят-
тя з відгодівлі достовірно переважав останніх 
за живою масою (табл. 2).

Зокрема, у віці 126 діб перевага тварин ІІ, ІІІ 
і IV груп над аналогами І становила відповідно 
1,4; 4,9 (Р<0,01) і 9,2% (Р<0,001), у 161-добо-
вому віці — відповідно 1,6; 6 (Р<0,001) і 9,5% 
(Р<0,001). 

Під час зняття з відгодівлі у 175-добовому 
віці молодняк дослідних груп переважав ро-
весників контрольної за живою масою відпо-
відно (за схемою досліду) на 1,7; 5,8 і 9,2%. 
Різниця у двох останніх випадках була ста-
тистично достовірною (Р<0,001). 

Установлено, що майже в усі періоди від-
годівлі тварини, яких утримували з меншою 

1. схема науково-господарського досліду

Група

Період досліду

зрівняльний (14 діб) основний (98 діб)

кількість 
тварин 
у групі

вік, 
діб

жива маса, 
кг

умови 
утримання

станкова 
площа  

на 1 гол., м2

кількість 
тварин 
у групі

вік, 
діб

умови 
утримання

станкова 
площа  

на 1 гол., м2

І (контрольна) 30 63 21,0±0,17 Частково 
щілинна 
підлога

0,65 30 77 Щілинна 
підлога:

   частково 0,65

Дослідна: ІІ 30 63 20,7±0,22 Те саме 0,65 30 77    повністю 0,65

ІІІ 30 63 20,7±0,16 » 0,65 27 77    частково 0,72

IV 30 63 20,6±0,20 » 0,65 27 77    повністю 0,72
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2. Жива маса піддослідного молодняку, кг

Вік, діб
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна) ІІІ (дослідна) IV (дослідна)

63 21,0±0,17 20,7±0,22 20,7±0,16 20,6±0,20

70 23,6±0,18 23,2±0,20 23,4±0,18 23,1±0,23

77 26,5±0,18 26,2±0,26 26,3±0,16 26,1±0,24

84 29,8±0,21 29,7±0,19 30,2±0,26 30,2±0,28

91 34,4±0,37 34,5±0,33 35,8±0,34** 36,3±0,25***

98 39,0±0,43 39,6±0,40 41,0±0,45** 41,7±0,39***

105 43,7±0,36 44,4±0,37 46,2±0,49*** 47,2±0,45***

112 50,6±0,50 51,2±0,42 53,7±0,61*** 55,4±0,54***

119 58,5±0,64 59,2±0,56 61,1±0,73** 63,5±0,61***

126 65,4±0,62 66,3±0,63 68,6±0,69** 71,4±0,58***

133 72,6±0,79 73,5±0,70 76,1±0,84** 79,1±0,67***

140 79,7±0,77 80,8±0,72 84,0±0,81*** 87,3±0,84***

147 87,2±1,06 88,4±0,91 92,2±0,85*** 95,8±0,97***

154 94,2±0,97 95,6±1,02 99,7±1,08*** 103,4±1,12***

161 102,0±1,01 103,6±1,24 108,1±1,30*** 111,7±1,21***

168 108,9±1,09 110,8±1,18 115,4±1,23*** 119,2±1,16***

175 115,6±1,24 117,6±1,31 122,3±1,36*** 126,2±1,22***

** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з контрольною групою.

3. середньодобовий приріст живої маси молодняку свиней, г

Тиждень відгодівлі Вік, діб
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна) ІІІ (дослідна) IV (дослідна)

1 63–69 371±8,1 357±6,4 386±6,8 357±7,2

2 70–77 414±9,4 426±5,6 417±7,3 429±6,5

3 78–84 473±8,3 497±9,1     562±9,6***     586±7,2***

4 85–91 660±9,4 686±8,8*     792±7,4***     871±8,3***

5 92–98 648±8,2 729±7,5***     743±6,7***       771±10,1***

6 99–105 684±9,2 686±8,6     741±8,0***     786±9,4***

7 106–112 973±10,3 971±10,9   1080±9,1***     1171±12,7***

8 113–119 1137±14,7 1143±13,1     1054±13,2*** 1157±17,2

9 120–126 984±13,9 1014±15,4     1066±17,0***     1129±18,4***

10 127–133 1029±18,3 1029±17,8   1078±16,1*    1100±16,3**

11 134–140 1010±14,8 1043±13,0     1133±14,5***     1171±15,6***

12 141–147 1084±16,4 1086±15,4    1163±17,8**     1214±17,2***

13 148–154 987±14,9 1029±13,1     1079±12,3***     1086±14,5***

14 155–161 1123±18,5 1143±16,4    1192±12,9**   1186±15,1**

15 162–168 982±12,0 1029±17,5*    1052±16,4**    1071±13,2***

16 169–175 958±10,9 971±12,7   983±14,8   1000±11,4**

У середньому за 
основний період 
досліду

78–175 909±12,8 933±12,1     980±13,5***    1021±13,6***

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з контрольною групою.
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щільністю, переважали за середньодобовими 
приростами аналогів, кількість яких у станку 
була на 10 % більшою (табл. 3). 

Зокрема, у 92–98-добовому віці перевага 
тварин ІІ, ІІІ і IV груп за зазначеним вище показ-
ником над контрольними ровесниками стано-
вила відповідно 12,5; 14,7 і 19% (РІ, ІІ, ІІІ<0,001). 
Проте, в подальшому достовірна перевага за 
цим показником збереглася лише у тварин ІІІ 
і IV груп. Так, у середньому за основний пері-

од досліду тварини цих груп за середньодо-
бовими приростами живої маси переважали 
контрольних аналогів відповідно на 7,8 і 12,3%  
(РІ, ІІ<0,001).

Характеризуючи скороспілість відгодівель-
ного молодняку, можна стверджувати, що 
тварини контрольної групи досягали живої 
маси 100 кг за 159,2 доби, водночас свині ІІ, 
ІІІ і IV дослідних груп — відповідно на 1,4; 4,9 
(Р<0,05) і 8,3 (Р<0,001) доби швидше.
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Достовірної різниці між показниками 
продуктивності відгодівельного молод-
няку свиней, яких утримували по 30 гол. 
у станку з площею 0,65 м2 із розрахунку 
на одну тварину на частково і повністю 
щілинній підлозі, не виявлено. Відгодівля 
молодняку свиней, яких утримували у стан-
ках по 27 гол. зі щільністю посадки 0,72 м2 

на частково і повністю щілинній підлозі 
порівняно з утриманням по 30 гол. із стан-
ковою площею 0,65 м2 на частково щілин-
ній підлозі, збільшує живу масу тварин 
при знятті з відгодівлі у 175-добовому віці 
на 5,8–9,2%, середньодобові прирости — 
на 7,8–12,3% та зменшує вік досягнення 
живої маси 100 кг на 4,9–8,3 доби.

Висновки
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Проліферативна ентероПатія 
свиней у свинарських 
госПодарствах україни

Мета. на основі моніторингових діагностичних 
досліджень вивчити поширення проліферативної 
ентеропатії свиней у свинарських господарствах 
україни. Методи. діагноз установлювали 
комплексно на підставі епізоотичних, 
клінічних, патологоанатомічних і серологічних 
досліджень. Результати. вперше в україні 
знайдено антитіла проти Lawsonia intracellularis та 
підтверджено за допомогою еLISA циркуляцію 
збудника в українських свиногосподарствах. 
Висновки. вивчення захворювання свідчить 
про його поширення серед свинопоголів’я. 
у свиногосподарствах інфекція має тенденцію 
більшого розвитку серед свиней на відгодівлі. 
джерелом збудника є основне стадо: хряки — 
90% серопозитивних, ремонтні свинки — 65,9, 
свиноматки — 42,1%. 

Проліферативна ентеропатія свиней (ПЕС) — 
інфекційна хвороба, яка виявляється симпто-
мокомплексом ентериту (регіональний ілеїт, 
кишковий аденоматоз, геморагічна ентеропа-
тія, некротичний ентерит) і є складною (у плані 
діагностики) інфекцією в групі дорощування 
і відгодівлі [2, 5, 7, 8, 11]. 

Збудником ПЕС є грамнегативна бактерія 
Lawsonia intracellularis. Вона виявляє значну 
схожість за багатьма ознаками з рикетсіями, 
хоча їх таксономічне положення неоднакове. 
Lawsonia intracellularis — облігатний внутріш-
ньоклітинний паразит, який не росте на пожив-
них середовищах. У 1993 р. бактерію вдалося 
репродукувати в культурі клітин і відтворити 
хворобу на свинях в умовах експерименталь-
ного зараження суспензією інфікованої куль-
тури клітин, що підтвердило етіологічну роль 
мікроорганізму за ПЕС [4, 6].

Поширюються бактерії Lawsonia intracel lu     
laris усередині кишечнику через вражені кишкові 
клітини. Бактерії є вельми стійкими: за темпера-
тури від 5 до 15°С вони виживають у фекаліях 
протягом 2-х тижнів. Проте за допомогою дез-
інфікувальних засобів, які містять йод чи аміак 
у високих концентраціях, бактерію Lawsonia 
intracellularis можна повністю знищити [3, 4, 6].

Результати епізоотичного дослідження в сви-

Ключові слова: проліферативна ентеропатія, свині, ілеїт, Lawsonia intracellularis.

нарських господарствах різних країн світу свід-
чать, що захворюваність на ПЕС коливається 
в межах від 12,2 до 26,5%. Летальність серед 
поросят, яких не лікували, перевищувала 40%, 
а кумулятивний рівень смертності становив 
2  –  6% [4, 6].

Дослідники зараховують ПЕС до маловив-
чених хвороб. Lawsonia intracellularis як збуд-
ник остаточно визначено в 1974 р. (Lawson i 
Rowland, 1974). Нині ПЕС вважають еконо-
мічно небезпечною хворобою, яка трапляєть-
ся в різних регіонах Європи (Jacobson та ін., 
2003) (рис. 1) [1, 9, 10].

У США збитки від неї становлять приблиз-
но 10 – 20 млн доларів (Maphoter та ін., 1987), 
збитків зазнають Японія (Koyama та ін., 2006), 
Бразилія, Китай та інші країни світу, де інтен-
сивно розвивається галузь свинарства. За 
даними серологічних досліджень, у США та 
Європі кількість позитивних стад за ПЕС ста-
новить 60 – 100%. У Росії відсутня об’єктивна 
інформація про інцидентність ПЕС, тому її 
продовжують називати «новою хворобою». 
Проте останні дослідження свідчать про на-
явність її збудника в господарствах усіх типів, 
зокрема в невеликих фермерських господар-
ствах. Грецький учений А.С. Цинас назвав 
ілеїт найдорожчою хворобою свинарства [6].
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Мета роботи — на основі моніторингових 
діагностичних досліджень вивчити поширення 
проліферативної ентеропатії свиней у свинар-
ських господарствах України.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили у відділі хвороб свиней Інституту ве-
теринарної медицини НААН і в свинарських 
господарствах України. 

Діагноз на ПЕС встановлювали комплексно 
на підставі епізоотологічних, клінічних, пато-
логоанатомічних і серологічних досліджень.

Матеріалом для досліджень були хворі 
вимушено забиті та загиблі поросята різних 
вікових груп (починаючи від 21-ї доби і до за-
кінчення відгодівлі) з ознаками відставання 
в рості, а також фекалії тварин. 

Для серологічного моніторингу використо-
вували тест-систему — bioScreen Ileitis Anti-
body ELISA, надану компанією Bioscreen Eu-
ropean Veterinary Disease Management Center 
GmbH (Німеччина).

Результати досліджень. Під час клінічного 
обстеження свинарських господарств України 
протягом останнього часу серед поросят (пе-
реважно у віковій групі 35 – 100 днів), було ви-

явлено доволі невиразні симптоми: зниження 
або відсутність апетиту, втрату маси, схуднен-
ня, блідість шкіри, апатію, рідше — блювання. 
Часто вони супроводжувалися діареєю, тем-
пературою тіла в межах 38,8 – 39,5°С. Спо-
стерігались летальні випадки. 

Науковцями відділу хвороб свиней ІВМ 

Рис. 2. Клубова кишка поросяти віком 125 днів: 
серозна оболонка потовщена, через неї поміт-
на мозаїчна структура кишки; у просвіті кишки 
(справа) кров’яні згустки

Німеччина
94/99%

Франція
92/96%

Іспанія
92/98%

Італія
100/100%

Швейцарія
100/100%

Велика
Британія
90/100%

Данія
100/100%

Нідерланди
88/100%

Бельгія
91/91% Чеська

Республіка
100/100%

Греція
100/100%

Португалія
88/100%

рис. 1. Показники дослідженого та виявленого серопозитивного свинопоголів’я в європей-
ських стадах, %
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НААН було обстежено 15 господарств 7-ми 
областей України і в кожному з них виявлено 
патологоанатомічні ознаки ПЕС. В одному із 
господарств ці зміни були найхарактернішими. 
Серед 61 загиблих поросят віком 45 – 80 днів 
в 11 тварин (18%) виявляли зміни, характерні 
для ПЕС. У загиблих поросят-сисунів (віком 
27 – 30 днів) таких ознак не встановлено. 

Під час патологоанатомічного дослідження 
тварин, уражених Lawsonia intracellularis киш-
ковиків, установлено певні зміни. 

Дванадцятипала кишка: слизова оболонка 
в початковій її частині вкрита слизом з до-
мішками фібрину. Клубова кишка: стінка по-

товщена, через серозну оболонку помітно, 
що вона має мозаїчну (решітчасту) струк-
туру. Слизова оболонка значно потовщена, 
виражено складчаста, інтенсивно гіперемо-
вана. Поверхня слизової оболонки волога, 
але без слизу, в ній трапляються петехіальні 
крововиливи. У просвіті кишки — кров’яні 
згустки (рис. 2 – 4). Ободова кишка: розтяг-
нута газами, в її просвіті також є кров’яні 
коагуляти. У деяких свиней виявлено коагу-
ляційний некроз слизової оболонки, вкритої 
сірувато-жовтою «сирнистою» субстанцією 
та інколи в стані геморагічного запалення. 
Пряма кишка: заповнена густим чи напів-

рис. 4. клубова кишка, кров’яні згустки цилін-
дричної форми 

рис. 3. клубова кишка поросяти віком 5 міс.: сли-
зова оболонка гіперемована, потовщена, з по-
мірно складчастою поверхнею та кров’яними 
згустками

результати серологічних досліджень сироваток крові свиней в іфа на наявність антитіл 
до Lawsonia intracellularis

Вікова група свиней

Досліджено сироваток крові

Всього
позитивних сумнівних

Кількість % Кількість %

Кнури 10 9 90,0 1 10,0

Свиноматки 19 8 42,1 1 5,2

Ремонтні свинки 44 29 65,9 5 11,4

Поросята-сисуни 11 0 0,0 0 0,0

Поросята віком, тижнів:

7 3 0 0,0 0 0,0

9 – 10 9 0 0,0 1 11,1

11 11 0 0,0 0 0,0

13 15 2 20,0 1 6,7

Поросята групи відгодівлі 45 13 28,9 5 11,1

Всього 167 61 36,5 14 8,4
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рідким умістом темно-червоного кольору. 
Мезентеріальні лімфовузли збільшені та 
гіперемовані.

Наші дослідження (2009 – 2013) також серо-
логічно в ІФА свідчать про наявність антитіл 
до збудника ілеїту і відповідно циркуляцію 
збудника серед свинопоголів’я України. Усього 
проведено 167 досліджень сироваток крові 
свиней різного віку із 13 господарств 7-ми 
областей України (Донецької, Харківської, 
Дніпропетровської, Полтавської, Київської, 
Кіровоградської, Черкаської). При цьому в об-
стежених господарствах під час розтинів за-

гиблих тварин виявлено патологоанатомічні 
зміни, характерні для ПЕС (таблиця).

У 36,5% сироваток крові виявлено анти-
тіла до Lawsonia intracellularis. У свинарських 
господарствах інфекція має тенденцію до ве-
ликого поширення серед поросят на відгодівлі 
(28,9%); джерело інфекції — основне стадо 
(кнурі — 90% серопозитивних, ремонтні свин-
ки — 65,9, свиноматки — 42,1%), які можуть 
бути джерелом інфекції для всього поголів’я 
господарства. Результати досліджень збіга-
ються з тенденцією розвитку ілеїту в світі згід-
но з даними зарубіжних дослідників. 
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Проведені епізоотологічні обстеження, 
клінічні, патологоанатомічні, серологічні 
дослідження на наявність ПЕС в обстеже
них господарствах свідчать, що хвороба 
має значне поширення серед свинопоголів’я 
України і може негативно впливати на еко
номічні показники галузі свинарства. Уперше 
в Україні серологічно в ІФА підтверджено на
явність антитіл до збудника ілеїту і відпо
відно циркуляцію його серед свинопоголів’я. 

У свинарських господарствах інфекція має 
тенденцію до великого поширення серед 
поросят на відгодівлі, джерелом інфекції 
є основне стадо. У свинарських господар
ствах України ПЕС має ознаки хронічного 
перебігу, особливо поширена вона у свино
комплексах, які завозять ремонтне поголів’я 
зза кордону, де заборонено або існують об
меження застосування антибіотиків у гос
подарствахдонорах. 

Висновки



69вересень 2014 р. Вісник аграрної науки

 
Сторінка молодого вченого

УДК 631.164.23:330.356.3

© 2014

О.В. Липкань
Білоцерківський національний 
аграрний університет

* Науковий керівник — 
доктор економічних наук 
Л.М. Сатир

Методичні підходи 
до обґрунтування потреби 
в розвитку сільського 
господарства

Мета. довести нагальну потребу нормування капі-
талу та спрогнозувати потребу в капіталі для тов 
агрофірма «текуча». Методи — системний підхід 
(для вивчення економічних явищ), структурно-
логічний аналіз, монографічний (для вивчення 
літературних джерел), статистичний. Результа-
ти. розглянуто суть і можливості застосування 
нормування капіталу на сільськогосподарських 
підприємствах черкаської області. Висновки. 
розраховано потребу в основному, оборотному 
та людському капіталі в розрахунку на 1 га посівів 
сільськогосподарських культур залежно від рівня 
їхньої урожайності. досвід може бути адаптований 
для визначення нормативної потреби в інвестицій-
них ресурсах для цільових регіональних програм 
розвитку сільського господарства.

У сучасних умовах для вітчизняних підпри
ємств, зокрема сільськогосподарських, за
лишаються характерними низький рівень за
безпеченості капіталом, дефіцит джерел його 
формування, розгортання конкурентної бороть
би за обмежені ресурси фінансового ринку та 
необхідність їх здешевлення. Тому нині одним 
із найактуальніших завдань у забезпеченні під
вищення ефективності діяльності підприємств 
є вдосконалення наявних та розробка нових 
підходів до формування й управління функціо
нуванням їхнього капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням ефективності використання капіталу 
та нормування потреби в капіталі присвячено 
багато праць відомих науковців, зокрема за
рубіжних — І.Т. Балабанова, В.В. Бочарова,  
В.В. Ковальова та це питання також досліджува
ли вітчизняні вчені — В.Г. Андрійчук, В.В. Баліць
ка, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко та ін.

Мета досліджень — довести нагальну по
требу нормування капіталу та спрогнозувати 
потребу в капіталі для ТОВ агрофірма «Текуча».

Методи досліджень. Використано систем
ний підхід (для вивчення економічних явищ), 
структурнологічний аналіз, монографічний (для 
вивчення літературних джерел), статистичний.

Результати досліджень. Зростання частки 

Ключові слова: капітал, основний капітал, оборотний капітал, земельний капітал, нормування.

матеріальних та енергетичних витрат у струк
турі собівартості продукції диктує необхідність 
переходу на менш трудомісткі ресурсоощадні 
технології виробництва сільськогосподарської 
продукції.

У сфері збуту агропродукції потрібно забез
печити: проведення аналізу місткості ринку 
і маркетингових досліджень; просування про
дукції власного виробництва на регіонально
му, міжрегіональному та міжнародному ринках; 
сприяння створенню єдиної заготівельнозбуто
вої мережі, яка передбачає заготівлю, перероб
ку, зберігання та реалізацію кінцевого продукту 
з метою об’єднання різних форм господарю
вання.

Здійснення цих заходів великою мірою за
лежить від антикризової інвестиційної стратегії 
(як на макрорівні, так і на рівні суб’єктів госпо
дарювання), що визначає вибір і методи реа
лізації найраціональніших способів оновлення 
й розширення виробничого, науковотехнічного, 
фінансового потенціалу і спрямована на ство
рення сприятливих умов для майбутнього роз
витку. При цьому основним завданням у виборі 
напряму інвестування є визначення економічної 
ефективності від укладення коштів. Тому, з одно
го боку, антикризова інвестиційна стратегія має 
бути розрахована на досить тривалий період 
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часу, а з другого — бути варіантною і гнучкою, 
щоб своєчасно вносити корективи з урахуванням 
кон’юнктури [1].

Обґрунтування стратегії відтворення ви
робничого потенціалу агропідприємств має 
базуватися на нормативах потреби капіталу 
у виробництві провідних видів продукції. Осно
вою розробки нормативів є технологічні карти 
виробництва певних видів агропродукції. 

Розрахунок нормативів у агровиробництві 
доцільно здійснювати на 1 га або на 1 умовну 
голову. Механізм формування нормативу ви
користання основних засобів (амортизації) 
базувався на чинних стандартах бухгалтер
ського обліку, зокрема П(с)БО 7 «Основні за
соби», а також наказі про облікову політику 
підприємства, в якому передбачено способи 
та норми амортизації [2].

Вартість використаного основного капіталу 
за виробництва сільськогосподарської продук
ції відображається у вигляді амортизаційних 
відрахувань, які на основі Методичних реко
мендацій щодо калькулювання та визначення 
собівартості продукції, робіт та послуг у сіль
ському господарстві переносяться безпосе
редньо на собівартість продукції. Встанов
лено, що агрофірма «Текуча» використовує 
рівномірний метод амортизації при середній 
ставці 10% за активними та 5% — за пасивни
ми основними засобами виробництва.

На основі визначеної частки у загальній 
структурі витрат машиннотракторного парку 
та вартості їх амортизації здійснюється роз
поділ між зазначеними видами сільськогоспо
дарської продукції (табл. 1).

Варто зазначити, що окремі види основних 
засобів беруть участь у вирощуванні кіль
кох видів сільськогосподарських культур. Їх 
участь визначали за обсягами виконаних робіт 
по кожній культурі, або за часом, витраченим 
на виконання механізованих робіт по кожній 
з них. Це має велике значення у формуванні 
виробничого капіталу, який зумовлює вироб
ничі витрати.

Водночас розподіл амортизації будівель 
і споруд виробничого призначення здійсню
ється з урахуванням площ, які використовують 
для зберігання агропродукції або для інших 
виробничих потреб. Розподіл нарахованої 
амортизації за виробничими приміщеннями 
здійснюється на основі частки площі посіву 
під певною культурою в загальній структурі [3].

Установлено, що, на відміну від минулих 
років, коли співвідношення між активною та 
пасивною частинами в рослинництві станови

ло від 60 до 40%, нині воно змінилось і варіює 
від 80 до 20%. Ця обставина пояснюється 
зменшенням частки будівель і споруд, які ви
користовують у технологічному процесі ви
робництва продукції рослинництва [4].

Особливу увагу у визначенні вартості слід 
приділити використанню мінеральних добрив, 
оскільки в технологічних картах їх відобража
ють у перерахунку на діючу речовину. Вод
ночас агропідприємства здійснюють оплату 
за фізичну вагу (або одиницю). Розрахунок 
нормативу оборотного капіталу передбачав 
підсумовування вартості насіння та садив
ного матеріалу i-тої культури, грн; вартості 
добрив i-тої культури, грн; вартості хімічних 
засобів захисту i-тої культури, грн; вартості 
електричної енергії за обробітку i-тої культу
ри, грн; вартості нафтопродуктів, витрачених 
за обробітку i-тої культури, грн; вартості за
пчастин, витрачених на техобслуговування 
і ремонт техніки, що застосовується за об
робітку i-тої культури, грн; вартості мате
ріалів, використаних на ремонт техніки, що 
застосовується за обробітку i-тої культури, 
грн; вартості оплати послуг сторонніх орга
нізацій за обробітку i-тої культури, грн; суми 
оборотного капіталу, який витрачався за об
робітку i-тої культури, грн.

Обсяги та вартість оборотних засобів визна
чали також за даними первинного обліку витра
чання їх на вирощування i-тої культури, щоб 
установити реальні показники їх витрачання і в 
разі необхідності зрозуміти можливі перевитра
ти або економію, що відбивається на загальній 
сумі потреби в цьому виді ресурсів (табл. 2).

Вважаємо за доцільне за розрахунку вар
тості мінеральних добрив використовувати 
перевідні коефіцієнти з фізичних одиниць 
в одиниці діючої речовини, що дасть можли
вість повністю відображати фактичну вартість 
придбаних мінеральних добрив.

Установлення вартості людського капіта
лу базувалося на основі даних технологічної 
карти з виробництва певного виду агропро
дукції, де було визначено кількість затраченої 
праці у людиногодинах. Нормативну потребу 
в людському капіталі в розрахунку на 1 га 
посівів сільськогосподарських культур визна
чали діленням суми витрат на оплату праці за 
вирощування i-тої культури на площу посіву, 
помноженої на індекс збільшення заробітної 
плати.

Загальна сума потреби в інвестиціях об
числюється через підсумовування визначених 
складових нормативів на 1 га посівів сільсько
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господарських культур.
У проведенні прогнозних розрахунків потре

би в інвестиціях брали до уваги розраховані 
науковцями очікувані індекси цін на основні 

групи складових вхідних матеріальних ресур
сів, які використовуються для виробництва 
агропродукції: пальне, мінеральні добрива 
тощо (в табл. 3).

1. нормативи потреби основного капіталу в розрахунку на 1 га посівів сільськогосподар-
ських культур

Сільсько 
господарська  

культура

Урожайність, 
 ц/га

Первісна вартість 
основних засобів 

виробництва, 
грн/га

Вартість використаних 
основних засобів 

виробництва
(амортизація), грн/га 

у т.ч. вартість, грн/га

будівлі та 
споруди

машини та 
обладнання

Пшениця озима 47,1 2189,8 240,21 34,59 205,62

58,4 3567,9 290,83 44,53 246,30

Ячмінь озимий 39,1 3457,2 239,01 33,23 205,78

48,9 4089,2 295,85 45,27 250,58

Ячмінь ярий 33,4 2456,1 219,19 40,33 178,86

41,8 3456,1 260 42,64 217,36

Кукурудза на зерно 56,1 6532,1 594,03 109,3 484,73

74,6 5423,1 504,3 88,27 416,05

Горох 23,9 3216,1 268,89 54,89 214

26,1 3112,4 307,2 53,46 253,74

Соняшник 29,1 3657,1 358,2 50,51 307,69

35,4 3867,1 346,92 70,08 276,84

Соя 12,5 1978,1 129,45 23,07 106,38

20,6 2007,2 168,45 28,47 139,98

Джерело: розрахунки автора.

2. нормативи потреби оборотного капіталу в розрахунку на 1 га посівів сільськогосподар-
ських культур

Сільсько
господарська 

культура

Урожайність, 
ц/га

Усього 
оборотного 

капіталу, 
грн/га

у т.ч. вартість, грн/га

насіння та 
посадковий 

матеріал

мінеральні 
добрива

нафто
продукти

оплата послуг 
сторонніх 

організацій

інші 
матеріальні 

витрати

Пшениця озима 47,1 2769,48 386,22   847,8 678,24 188,40 668,82

58,4 3240,04 564,73 1047,11 679,78 224,84 723,58

Ячмінь озимий 39,1 2389,9 419,15   637,35 603,80 171,92 557,68

48,9 2572,64 533,99   710,52 591,20 167,73 569,20

Ячмінь ярий 33,4 2235,91 378,76   633,66 553,96 155,43 514,10

41,8 2303,6 420,09   675,91 535,88 196,04 475,68

Кукурудза 
на зерно

56,1 5968,11 1670,66 1485,08 1308,73 603,31 900,33

74,6 4640,12 1430,83 1219,71 967,56 374,49 647,53

Горох 23,9 2206,48 347,98   585,23 557,55 173,99 541,73

26,1 2410,6 377,15   602,65 571,59 248,73 610,48

Соняшник 29,1 4228,02 959,43   850,73 1356,05 319,82 741,99

35,4 4029,93 950,84   854,91 1148,02 328,87 747,29

Соя 12,5 2207,81 456,63   589,72 485,44 320,03 355,99

20,6 3007,39 619,44   822,76 609,97 439,81 515,41

Джерело: розрахунки автора.



Сторінка молодого  
вченого

72 вересень 2014 р.

Методичні підходи до обґрунтування потреби  
в розвитку сільського господарства

Вісник аграрної науки

Методичні підходи до визначення норма
тивної потреби в капіталі для виробництва та 
відтворення продукції тваринництва ідентичні 
з методичними підходами до визначення нор
мативної потреби в капіталі для виробництва 
продукції рослинництва. Різниця полягає лише 
у вихідній інформації і порядку розрахунків 
та об’єктах, на які розробляються нормативи 
капіталу. У тваринництві нормативна потреба 
в капіталі визначається з розрахунку на одну 
умовну голову, за статевовіковими групами 
або на одиницю виробленої продукції: молока, 
приросту свиней.

Методичні підходи до розрахунку витрат 
виробництва грунтуються переважно на да
них бухгалтерського обліку із застосуванням 
ряду нормативних показників. Результатив
ним показником є розрахункова величина, яка 
кореспондується з обліковими даними в на
туральному вираженні та оцінкою витрат за 
наявними на конкретний час цінами [5].

У визначенні натуральних елементів витрат 
доцільно використовувати дані про фактичні 
витрати впродовж останніх років, чинну нор
мативну базу, технологічні карти і фактичні 
технології виробництва з урахуванням про
дуктивності тварин.

Для розрахунку витрат на оплату праці до
цільно визначити коефіцієнт, який відображає 
співвідношення фактичної оплати праці за 
певним видом продукції до середньої оплати 

1 люд.год по національному господарству за 
прийнятий базовий рік.

Вартість кормів розраховують на основі 
нормативних їх витрат на одиницю тварин
ницької продукції з урахуванням продуктив
ності, вікових особливостей та структури ра
ціонів тварин.

На основі обчисленої собівартості різних ви
дів кормів розраховують загальну вартість 1 т 
корм. од., необхідної для виробництва певних 
видів тваринницької продукції.

До засобів захисту тварин доцільно внести 
витрати на придбання медикаментів, вітамінів, 
біопрепаратів, антибіотиків, антигельмінтів 
і дезінфікуючих засобів, хірургічного та ла
бораторного обладнання, інструментів тощо.

Зважаючи на постійну зміну ринкової вар
тості основних засобів у тваринництві, по
трібно провести їх дооцінку для визначення 
реальної вартості.

За визначення середньорічної вартості обо
ротних засобів пропонуємо собівартість без 
амортизації скоригувати на період обігу аван
сованих оборотних засобів у поточні витра
ти. Для проведення коригування визначають 
структуру витрат за елементами та окремими 
статтями. За кожною складовою структури 
потрібно розрахувати коефіцієнт обігу та се
редньорічну вартість авансованих для цього 
оборотних засобів з використанням техноло
гічних карт виробництва певного виду про

3. прогнозні нормативи інвестицій на відтворення капіталу, грн/га

Сільськогосподарська 
культура

Урожайність
Рік

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Пшениця озима 47,1 99,90 102,45 108,26 111,66 116,35 121,23

58,4 93,88 96,32 101,81 105,04 109,56 114,16

Ячмінь озимий 39,1 107,2 110,1 116,2 119,8 124,8 129,9

48,9 90,2 92,6 97,9 101,0 105,3 109,7

Ячмінь ярий 33,4 119,3 122,5 129,4 133,3 138,8 144,6

41,8 95,7 98,1 103,7 107,0 111,5 116,2

Кукурудза на зерно 56,1 165,4 169,4 179,2 185,6 193,8 201,7

74,6 91,3 93,6 99,0 102,8 107,5 112,0

Горох 23,9 165,5 169,8 179,3 184,8 192,4 200,3

26,1 149,0 152,5 161,2 166,6 173,6 180,8

Соняшник 29,1 220,0 225,2 238,0 246,6 257 267,5

35,4 168,9 172,9 182,8 189,4 197,5 205,7

Соя 12,5 287,7 294 310,7 321,3 334,7 348,4

20,6 227,2 232,1 245,3 253,9 264,7 275,6

Джерело: розрахунки автора.
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дукції. Відношення суми виробничих витрат 
до загальної суми середньорічної вартості 
оборотних засобів за елементами і стаття
ми визначає інтегральний період їх обігу. Як 
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Для вдосконалення внутрішньогосподар-
ського планування потреби інвестицій на ви-
робництво окремих видів сільськогосподарської 
продукції слід використовувати методичні під-
ходи до визначення нормативу використання 
основних засобів (амортизації), оборотних ак-
тивів та людського капіталу. Запропонований 
підхід до розрахунку нормативів інвестиційних 
ресурсів на 1 га посіву (голову худоби і пти-
ці) та одиницю основних видів сільськогоспо-

дарської продукції з урахуванням урожайності 
(продуктивності) сприятиме раціональному 
використанню виробничого потенціалу та 
реалізації всіх виробничих можливостей сіль-
ськогосподарського підприємства. Він може 
бути адаптований з незначним коригуванням 
у різних регіонах для визначення нормативної 
потреби в інвестиційних ресурсах за розробки 
та реалізації цільових регіональних програм 
розвитку сільського господарства.

Висновки

свідчать розрахунки, нині загалом у сільсько
господарському виробництві України середній 
період обігу оборотних засобів становить 1, 
щодо свинини — 0,6.
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УКРАЇНА тА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ НООСФЕРИ

 
Рецензії

Нині проблемам глобалізації присвячено 
багато робіт, оскільки перед людством по-
стало питання забезпечення стабільного роз-
витку не лише сучасного населення планети, 
а й усіх майбутніх поколінь.

Цю проблему можна вирішити, врахував-
ши закони ноосфери, вчення про яку створив 
академік В.І. Вернадський, оскільки це прин-
ципово новий тип взаємодії суспільства та 
природи, коли розумова людська діяльність 
стає визначальним фактором розвитку.

Саме цим питанням і присвячена моногра-
фія І. Кириленка «Глобалізація Ноосфери &  
Перспективи України». — Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 2014. — 464 с.

Монографія має передмову, вступ, 3 роз-
діли і післямову.

У передмові автором зосереджено увагу 
на застосуванні підходів В.І. Вернадського до но-
осфери для запобігання конфлікту матеріально-
го і духовного в людині. На думку І. Кириленка, 
людина поки що створила таку ноосферу, яка, 
на відміну від біосфери, не має власних кон-
трольних механізмів. Тому автор спробував 
окреслити контури глобального майбутнього 
трьох Е — (Економіка — Екологія — Енергетика).

Аналізуючи кризи, що відбулися на планеті 
за останні 200 років, автор доходить виснов-
ку, що основою сучасної кризи є монополізм, 
особливо ТНК, гіпертрофовані фінансові спе-
куляції. На думку І. Кириленка, потрібно ре-
ально переходити на нову наукову парадигму 
розвитку економіки та суспільства.

У першому розділі зазначається, що ниніш-
ня екологічна криза є найконцентрованішим ви-
раженням краху неоліберальної ідеї організації 
економічного життя, відокремленням грошово-
го капіталу від матеріального виробництва, що 
віддалило державу від безпосередньої участі 
в економічному процесі, а нинішня світова ва-
люта, втративши надійну прив’язку, в резуль-
таті безсистемної емісії знизила купівельну 
спроможність у десятки разів, ставши замість 
надійного засобу світової фінансової системи 
джерелом її постійних збурень та деформацій.

Потрібен вибір надійного матеріального 
активу як для системи світових грошей, так 
і для регіональних та національних валютних 
систем. Таким активом нині фактично виступає 

продовольство.
Сьогодні нагальною стала розробка гло-

бальної енергоекологічної стратегії як системи 
дій з розв’язання найгостріших геоекономічних 
та геополітичних проблем ресурсного забез-
печення країн та цивілізацій, головною з яких 
є енергетичні ресурси. А джерелом скорочен-
ня енергоємності світової економіки має стати 
нова енергетика, що використовуватиме інші 
природні джерела — водні ресурси, біома-
су, геотермальні води, вітряні зони, сонячне 
випромінювання тощо, тобто відновлювані 
ресурси, які можуть і мають створити основу 
для генерування екологічно чистої енергії.

Далі автор актуалізує роль країн-лідерів 
і міжнародних інститутів у розв’язанні страте-
гічних ноосферних проблем сталого розвит-
ку, зазначивши, що Президентом Республіки 
Казахстан у посланні народу від 14 грудня 
2012 р. сформовано стратегію розвитку, яка 
може бути використана багатьма країнами 
і враховує 10 глобальних викликів: приско-
рення історичного розвитку, глобальний де-
мографічний дисбаланс, загрозу продовольчій 
безпеці, дефіцит води, глобальну оперативну 
безпеку, вичерпність природних ресурсів, тре-
тю індустріальну революцію, зростання соці-
альної нестабільності у світі, кризу цінностей 
нашої цивілізації та небезпеку нової світової 
дестабілізації.

Перехід до енергоекологічного розвитку є 
об’єктивно необхідним за радикальної зміни 
ресурсної бази та реалізації програми енер-
гоекологічного розвитку в 4 етапи до 2100 р.

У третьому розділі, присвяченому Україні, 
з огляду на потенціал невикористаних мож-
ливостей, насамперед у сфері енергетики,  
І. Кириленко ставить питання щодо розв’язання  
проблеми повномасштабної реалізації Єдиної 
державної системи моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, споживання 
та оплати за паливно-енергетичні ресурси 
і комунальні послуги (ЕДСМ), а також зба-
лансованого імпортозаміщення як важливого 
інструменту ефективної політики подолання 
системної соціально-економічної кризи.

При цьому автор досліджує потреби стра-
тегії імпортозаміщення в усіх галузях економі-
ки України, зокрема у сфері АПК.
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Водночас значну увагу приділено запрова-
дженню органічного землеробства для забез-
печення повноцінного харчування, збереження 
біосфери та раціонального використання при-
родних ресурсів. Окрім того, органічне зем-
леробство в Україні, на думку автора, дасть 
змогу збільшити продуктивність та ефектив-
ність вітчизняного сільськогосподарського ви-
робництва через диверсифікацію ринків збуту, 

істотне зростання експорту продукції до ЄС.
Безперечно, монографія І. Кириленка є 

вагомим внеском у світову скарбницю дослі-
джень з розвитку цивілізації в гармонії з при-
родою як головного формоутворювального 
елементу ноосфери. 

П.Т.Саблук, академік НААН
 Національний науковий центр  

«Інститут аграрної економіки»

ПРИНЦИПИ, мЕтОдИ І дОСЯГНЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ГРЕчКИ 
(Fagopyrum esculentum moench)

Монографія Л.К. Тараненко та О.Л. Яци
шена «Принципи, методи і досягнення селек
ції гречки (Fagopyrum esculentum Moench)» 
(за ред. Л.К. Тараненко. — Вінниця: ТОВ Нілан-
ЛТД», 2014. — 224 с.) є науково-теоретичною 
і методичною працею, в якій розглядаються 
еволюційні проблеми розвитку генетики й се-
лекції культури, її внутрішньопопуляційного та 
еколого-географічного поліморфізму, особли-
востей системи розмноження та використання 
методів біотехнології за інтрогресії цінних ознак 
диких видів культурній гречці.

У книжці висвітлено унікальну цінність культу-
ри, подано її ботанічну класифікацію, розкрито 
біологічні особливості, описано стратегію вико-
ристання методів та досягнення селекції гречки.

У роботі використано еволюційно-генетичну 
концепцію селекції (за М.І. Вавиловим) про 
вид як про рухливу морфофізіологічну систе-
му та роль селекції як продовження еволюції 
виду за участі селекціонерів.

У монографії узагальнено результати ба-
гаторічних досліджень та практичних набутків 
авторів, а також проведено аналіз сучасних 
наукових публікацій.

Книжка містить вступ, 5 розділів, виснов ки 
та список літератури.

Перший розділ «Біологічні особливості 
гречки» розкриває морфологічні та цитоге-
нетичні особливості досліджуваної культури, 
в ньому наведено цитологію хромосомного 
апарату клітини гречки, докладно описано 
фази клітинного поділу мейозу, явище цито-
плазматичної чоловічої стерильності, само-
несумісності-самосумісності під час статевого 
розмноження, морфогенез та процес форму-
вання врожаю. Автори книжки ретельно про-
аналізували досвід попередників із зазначених 
питань, а також виклали власні результати 
досліджень, спостережень та аналізу.

У наступному розділі «Вихідний матеріал та 
його використання в селекції» висвітлено яви-
ще внутрішньовидового поліморфізму, розкрито 
питання еволюційних мутацій, що призводять 
до утворення нових генетичних модифікацій 
гречки, проблему пошуку і використання нових 
ознак як донорів, зокрема інтрогресією цінних 
генів диких видів гречці посівній.

Розділи 3 «Стан селекційно-генетичних до-
сліджень і його розвиток в еволюції» та 4 «Нові 
методи селекції гречки» містять наукове обґрун-
тування застосування різних методів селекції — 
доборів, ефекту гетерозису, методів виявлення 
та використання еволюційних мутацій, методів 
еволюції урожайності за індексними показниками.

Авторами виявлено, що геном гречки в ре-
зультаті селекції за індексними показниками 
вдосконалювався за ознаками архітектоніки 
рослин, їх реалізацією через фізіолого-генетич-
ні механізми, інтенсифікацію фотосинтетичної 
діяльності та подовжений період вегетації.

Останній розділ монографії «Насінництво 
гречки» розкриває особливості насінництва 
гречки, завдання й умови вирощування на-
сіння гречки у первинних ланках насінництва, 
спеціалізованих елітних і репродукційних гос-
подарствах, подає методику насінництва де-
термінантних сортів та сортів-синтетиків.

Монографія буде корисною не лише для сту-
ден тів, аспірантів, молодих учених, а й для ви-
сококваліфікованих фахівців у галузі селекції 
та генетики.

Викладений у монографії матеріал, зокрема 
і власний досвід селекції гречки Л.К. Тараненко 
і О. Л. Яцишена, є важливим внеском у вітчиз-
няну сільськогосподарську науку.

М.М. Мусієнко,
академік НААН

Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка
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вом розроблено методику 
застосування дії низькоенер-
гетичних (гелієво-неонових) 
лазерів за гнійно-некротичних 
про цесів у тварин впливом їх 
на осередок ураження після 
хірургічної обробки, впливу 
через біологічно активні точки 
і рефлексогенні зони, а також 
опромінення крові in vivo та 
in vitro. Володимир Максимо-
вич — автор понад 150 на-
укових праць, серед яких 
24 підручники та навчальні 
посібники, 5 наукових рекомен-
дацій. Він є співавтором Зако-
ну України «Про ветеринарну 
медицину».

Учений підготував 4 канди-
дати і 2 доктори наук. У 1999 р.  
він обраний дійсним членом 
(академіком) УААН Відділення 
ветеринарної медицини (вете-
ринарна хірургія).

В.М. Власенко нагородже-
ний орденами Дружби народів, 
«За заслуги» III і II ступенів, 
медалями. Американським 
біографічним інститутом (Нью-
Йорк) він визнаний Лю диною 
року (2002); обраний Почесним 
професором Вищої національ-
ної ветеринарної школи Фран-
ції, почесним професором 
Харківської державної вете-
ринарної академії. Він — член 
колегії Державного департа-
менту ветеринарної медици-
ни України (1997–2005), заслу-
жений працівник вищої школи 
України, голова Київського ре-
гіонального центру «Зелений 
світ» Української екологічної 
асоціації. 

Щиро вітаємо ювіляра 
та бажаємо йому міцного 
здоров’я, щастя, довгих ро-
ків життя та плідної творчої 
праці. 

Відділення ветеринарної 
медицини НААН

Відомому вченому в галузі 
ветеринарної хірургії, доктору 
ветеринарних наук, професо-
ру, академіку НААН Володи-
миру Максимовичу Власенку 
виповнилося 80 років.

В.М. Власенко народився  
2 вересня 1934 р. у с. В’язівок Го-
родищенського району Черкась-
кої області. З 1950 по 1954 р.  
навчався в Черкаському ве-
теринарному технікумі, потім 
працював фельдшером вете-
ринарної медицини на Мліїв-
ській ветеринарній дільниці 
Городищенського району Чер-
каської області.

У 1956–1961 pp. навчав ся 
в Білоцерківському сільсько-
господар ському інституті, отри-
мав спеціальність ветеринар-
ного лікаря. З 1961 по 1964 р. 
працював завідувачем Орло-
вецької ветеринарної дільниці 
Городищенського району Чер-
каської області.

Протягом 1964–1967 pp. 
навчався в аспірантурі при 
кафедрі хірур гії Білоцерків-
ського сільськогосподарського 
інституту, був асистентом цієї 
кафедри. У 1968–1969 pp. за 
сумісництвом — заступник де-
кана вете ринарного факульте-
ту, 1969–1973 pp. — секретар 
партійного коміте ту інституту, 
1970–1972 pp. — старший 
викладач кафедри хірургії та 
акушерства, 1972–1973 pp. — 
доцент кафедри хірургії та 
акушерства, 1973–1977 pp. — 
проректор з навчальної робо-
ти, 1973–1993 pp. — про фесор 
кафедри, а з 1993 р. — заві-
дувач кафедри хірургії, 1977–
2005 pp. — ректор Білоцерків-
ського державного аграрного 
університету. Нині Володимир 
Максимович працює в Біло-
церківському національному 
аграрному університеті на по-

саді радника ректора.
Кандидатську дисертацію 

на тему: «Морфологические 
и функцио нальные измене-
ния у поросят после срезания 
зубов» захистив у 1967 р., вче-
не звання доцента присвоєно 
у 1974 p., звання професо-
ра — у березні 1989 р.

Докторську дисертацію 
на тему: «Використання ла-
зерів у ветери нарній хірургії» 
захистив у 1997 р. 

Коло наукових інтересів: 
ветеринарна медицина, біо-
технологія; ви користання ла-
зерів різних типів і моделей 
для підвищення неспецифіч-
ної резистентності організму, 
профілактики та лікування не-
інфекційних хвороб тварин, 
фундаментальні і методичні 
підходи до макро- та мікро-
хірургічних операцій. Академік 
НААН В.М. Власенко збага-
тив аграрну науку і практику 
нова торськими розробками 
важливого значення в галузі  
зубощелепової хірургії, профі-
лактики дефіциту фтору, епі-
зоотологічного дослідження 
екосистеми, екополітики і ор-
ганізації ветеринарної справи 
в Україні. Під його керівницт-

В.М. Власенку — 80
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РефеРаты

УДК 631.58: 633.1:633.11: «324»
Цандур Н. А., Друзьяк В. Г., Янюк Н. А., Хари
пончук Т. И. Занятые пары как базовый элемент 
органического земледелия//Вісник аграрної на
уки. — 2014. — № 9. — С. 5–9.
Цель. Разработать инновационные конкуренто
способные технологии органического производ
ства растениеводческой продукции. Методы. 
Полевой с общепринятыми наблюдениями (на 
черноземах южных), лабораторный и аналити
ческий. Результаты. Пар черный обусловливает 
отрицательный баланс гумуса и азота. Занятые 
пары обеспечивают положительный баланс гумуса 
и макроэлементов. Вика озимая накапливает азота 
330 кг/га д.в., фосфора — 37, калия — 83 кг/га д.в., 
смесь гороха с горчицей — N127P30K44. Выводы. 
Занятые пары являются базовым элементом ин
но  вационных технологий конкуренто способного 
органического производства растениеводческой 
продукции, определяющих пригодность почвы 
для органического земледелия. Библиогр.: 10 на
званий.
Ключевые слова: биомасса сидеральных куль
тур, химический состав растений, баланс гумуса 
и макроэлементов.

УДК 633.2:631.86/87
Колeсник С.И., Антонив С.Ф., Сереветник Е.В., 
Коновальчук В.В., Лохова В.И. Влияние внекор
невой подкормки органическим микроудобрением 
на семенную продуктивность костреца безостого//
Вісник аграрної науки. —  2014. —  № 9. —  С. 10–14.
Цель. Изучить влияние внекорневой подкормки 
органическим микроудобрением Экогрейн на рост 
и развитие растений костреца безостого сорта 
Марс. Методы. В период вегетации костреца без
остого проводили внекорневые подкормки органи
ческим микроудобрением Экогрейн в норме 1,0; 
1,2; 1,3 л/га в фазе выхода в трубку и колошения. 
Как контроль использовали варианты без подкор
мок. Результаты. По результатам проведенных 
исследований семенной продуктивности костреца 
безостого сорта Марс установлено, что благода
ря естественному плодородию (вариант без под
кормки) в среднем за 2012–2013 гг. был получен 
урожай семян на уровне 173 кг/га. Наилучшие по
казатели урожайности семян костреца безостого 
были получены в варианте опыта, где проводили 
2 внекорневые подкормки органическим микроудо
брением Экогрейн в фазе выхода в трубку (1,3 л/га) 
и колошения (1,3 л/га). Уровень урожайности в этом 
варианте составил 294 кг/га, что на 121 кг/га боль
ше, чем в варианте без подкормки. Проведение 2х 
внекорневых подкормок в дозах по 1,3 л/га в фазе 
выхода в трубку и колошения также обеспечили 
высокие показатели индивидуальной продуктивнос
ти семян этой культуры (масса семян —  29,33 г/м2  
и масса 1000 семян —  3,93 г). Выводы. В 2012–
2013 гг. установлено, что наибольшая урожай
ность семян костреца безостого —  294 кг/га —  
была достигнута при проведении 2х внекорневых 

подкормок органическим микроудобрением 
Экогрейн в дозе 1,3 л/га в фазе выхода в трубку 
и колошения. Прирост по сравнению с контрольным 
вариантом (без подкормок) соответственно соста
вил 69,9%, или 121 кг/га. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: костер безостый, органическое 
микроудобрение, внекорневые подкормки, урожай
ность, индивидуальная продуктивность, корреля
ционная связь.

УДК 578.85/86
Снигур Г.А. Оценка чувствительности сортов 
пшеницы к почвенному вирусу мозаики злаковых//
Вісник аграрної науки. —  2014. —  № 9. —  С. 15–18.
Цель. Провести предварительный скрининг се
лекционного материала зерновых на восприим
чивость к почвенному вирусу мозаики злаковых 
(ПВМЗ). Методы. Растения каждого генотипа 
выращивали на почве, содержащей споры покоя 
Polymyxa graminis, контаминированные ПВМЗ. 
Проанализированы разные сорта пшеницы на во
сприимчивость (или  невосприимчивость) к этому 
вирусу. Результаты. Статистически оправданные 
исследования украинских сортов пшеницы и ли
ний свидетельствуют, что 6 сортов пшеницы были 
невосприимчивыми (толерантными) к инфициро
ванию этим возбудителем. Выводы.  Эти сор
та могут быть рекомендованы для выведения 
новых перспективных сортов основных зерновых 
в Украине. Библиогр.: 17 названий.
Ключевые слова: почвенные вирусы, зерновые 
культуры, Polymyxa graminis, почвенный вирус мо
заики злаковых.

УДК 636.095.7:633.25:633.367.1
Шевчук Р.В., Ровная Г.Ф. Технологические приемы 
выращивания рапса озимого для производства 
биотоплива//Вісник аграрної науки. —  2014. —  
№ 9 —  С.19–22.
Цель. Изучить влияние ранневесенней азотной 
подкормки на производительность сортогибридного 
состава рапса озимого при интенсивной техноло
гии выращивания для производства биотоплива. 
Методы. Общенаучные и специальные. Основным 
методом исследования был полевой, который до
полнялся анализами за общепринятыми в земледе
лии, агрохимии, растениеводстве и статистике ме
тодиками. Результаты. Установлено, что ростовые 
процессы, морфологические и структурные показа
тели, а также уровень урожайности семян в основ
ном зависели от сортового состава и подкормки 
азотными удобрениями, а именно: одноразового 
внесения 200 кг д.р. по мерзлоталой почве, ко
торое способствовало лучшему росту и развитию 
растений рапса озимого. Выводы. Наивысшую уро
жайность семян (3,89 и 3,77 т/га), сбор масла (1,91 
и 1,80 т/га), выход биотоплива (1624 и 1530 кг/га) 
и выход энергии (61062 и 57528 МДж/кг) обеспечили 
гибриды Эксагон и Экзотик. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: рапс озимый, гибриды, урожай
ность, выход биотоплива, выход энергии.
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УДК 577.118:636.4
Влизло В.В., Березовский Р.З., Максимович И.Я., 
Искра Р.Я. Функциональное состояние эритроцитов 
и метаболизм железа в крови поросят под дей
ствием цитрата железа//Вісник аграрної науки. —  
2014. —  № 9. —  С. 23–26.
Цель. Определить эффективность использования 
ферум цитрата с целью профилактики ферумде
фицитной анемии поросят. Методы. Исследована 
величина гематокрита, содержания гемоглоби
на, ферума (Fe), связанного с трансферином, 
ферумсвязывающего свойства сыворотки крови 
у поросят после внутримышечного введения им 
традиционного ферумсодержащего препарата био
ферон. В 100 мл его содержится 100 мг Fe, а также 
ферум цитрата, полученного на основе нанотех
нологий, в 100 мл которого содержится 0,4 мг Fe. 
Результаты. Установлено, что внутримышечное 
введение поросятам ферум цитрата в дозе 0,5, 1 
и 2 мл/гол. вызывало уменьшение уровня гемато
крита и повышение ферумсвязывающего свойства 
сыворотки крови. В это же время, на 7 и 17е 
сутки жизни ферум цитрат в дозе 1,5 мл/гол. спо
собствует повышению в крови поросят уровня 
гематокрита, на 7 и 10е сутки —  гемоглобина, 
на 17е сутки —  концентрации ферума, связан
ного с трансферином, в сравнении с животными, 
которые получали препарат биоферон. Возможно, 
это происходит вследствие большей биологичес
кой доступности исследуемого микроэлемента 
в цитратном соединении по сравнению с препара
том биоферон, где Fe связан с декстраном. Кроме 
этого, профилактические дозы и стоимость ферум 
цитрата в несколько раз ниже, чем биоферона. 
Выводы. Для профилактики ферумдефицитной 
анемии у поросят оптимальной дозой ферум ци
трата является 1,5 мл/гол. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: поросята, ферумдефицитная 
анемия, ферум, гематокрит, гемоглобин, ферум, 
связанный с трансферином, ферумсвязывающее 
свойство сыворотки крови.

УДК 636.32./38:618.177–085
Лобачева И.В. Эффективность стимуляции поло
вой функции овцематок в глубокий анэстральный 
период//Вісник аграрної науки. —  2014. —  
№ 9. —  С. 27–30.
Цель. Изучение эффективности совместного приме
нения схемы гормональной стимуляции, которая осно
вана на использовании гестагенов и гонадотропинов, 
и методов, направленных на полное или частичное 
ослабление их влияния. Методы. Для гестагенизации 
использовали вагинальные песарии с кронолоном, 
для стимуляции фолликулогенеза —  гонадотропин, 
для витаминизации —  тривит, как экстрогенный 
препарат —  0,1%й раствор природного эстрогена 
(фолликулин). Результаты. Комплексное приме
нение в анэстральный сезон (июнь) гестагенных, 
эстрогенных, гонадотропных и нейротропных пре
паратов и осеменение свежеполученной спермой 
способствовали последующему ягнению 57,1% 

овцематок асканийской тонкорунной породы и полу
чению 1,86 ягнят на одну ягнившуюся овцу, или 1,07 
на одну стимулированную. Выводы. Потенциальная 
эффективность использованной схемы может дости
гать 85–90%. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: овцематка, воспроизводство, 
анэстральный сезон, гормональная стимуляция, 
ягнение.

УДК 639.3.032:639.371.52
Бех В.В., Грициняк И.И., Алексеенко А.А., 
Осипенко Н.И. Перспективы селекционноплемен
ного дела в рыбоводстве Украины//Вісник аграрної 
науки. —  2014. —  № 9. —  С. 31–34.
Цель. Разработать Генеральную схему селек
ции рыб. Методы. Проведен анализ ведения 
селекционноплеменной работы в рыбоводстве. 
Результаты. Рассмотрено современное состоя
ние и намечены пути развития селекционнопле
менного дела в рыбоводстве Украины на перспек
тиву, на основании чего разработана Генеральная 
схема селекции рыб в Украине. Выводы. 
Для успешного решения вопросов дальнейшей 
интенсификации производства рыбной продукции 
одним из главных путей является организация 
и ведение четкой селекционноплеменной работы, 
направленной на выведение новых и усовершен
ствование существующих высокопродуктивных 
объектов аквакультуры. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: рыбоводство, селекционнопле
менное дело, Генеральная схема селекции рыб.

УДК 638.145/3
Гречка А.Н., Субота Ю.В., Григоркив Л.Н. 
Возможность селекции украинских степных пчел 
на усиление гигиенического поведения//Вісник 
аграрної науки. —  2014. —  № 9. —  С. 35–38.
Цель. Исследовать уровень гигиенического по
ведения украинских степных пчел. Методы. 
Определяли скорость удаления поврежденных 
личинок из расплодного гнезда. Результаты. 
В среднем за 24 ч пчелы очищали 76,8% ячеек. 
Семьи с высоким уровнем очистки ячеек интенсив
но удаляют поврежденный расплод в первые 12 ч. 
Коэффициент наследуемости дочерними семьями 
гигиенической способности при 12 ч экспозиции 
составляет 0,24, при 24 ч —  0,28. Коэффициент 
повторяемости между поколениями —  0,089–0,482. 
Выводы. Полученные результаты свидетельству
ют о возможности успешной селекционной работы 
с украинскими степными пчелами в направлении 
усиления их санитарных способностей и повышения 
устойчивости к заболеваниям расплода. Библиогр.: 
12 названий.
Ключевые слова: гигиеническое поведение, укра
инские степные пчелы, поврежденный расплод, 
уровень очистки ячеек, коэффициент повторяемос
ти, коэффициент наследуемости.

УДК 631.816.631.333
Смаглий В.И. Движение материальной частицы, 
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брошенной в свободное воздушное пространство//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 9. — С. 39–43.
Цель. Разработать высокоточную методику при
ближенного интегрирования уравнений бал
листики, которая не изменяла бы природы сил, 
действующих на частицу. Методы. Применена 
апроксимация в уравнениях баллистики членов 
VN–1Vx и V N–1Vy полиномами 3, 4й и т.д. степени 
во времени t. Первые значения коэффициентов 
этих полиномов находят из уравнений нулевого 
приближения, а следующие — итерацией, то есть 
интегрированием уравнений баллистики с этими 
полиномами с дальнейшим их уточнением путем 
усреднения предыдущих и полученных после инте
грирования значений Vx і Vy в них до их совпадения. 
Результаты. Разработанная универсальная мето
дика позволяет получить практически любую точ
ность расчетов параметров движения частицы на 
взятом участке. Выводы. Эта методика довольно 
проста, может конкурировать с числовыми метода
ми расчетов, применяться в определении точности 
таких расчетов и интегрировании других уравнений, 
не интегрирующихся в элементарных функциях. 
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: уравнения, нулевое прибли
жение, апроксимация, приемы метода итераций, 
усреднение, уточнение, сравнение, совпадение.

УДК 631.61:631.518
Балюк С.А., Дрозд Е.Н., Гаврилович Н.Е. 
Комплексная оценка агрогенных изменений свойств 
солонцовых почв Сухой Степи Украины//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 9. — С. 44–48.
Цель. Комплексно оценить закономерности из
менений свойств и направление эволюции 
агропреобразованных солонцовых почв Сухой 
Степи Украины. Методы. Полевые, аналитические, 
статистические, анализа и синтеза. Результаты. 
Установлены закономерности развития почвенных 
процессов в агропреобразованных солонцовых поч
вах, проявляющиеся в рассолении и рассолонцева
нии, а в плантажированных почвах — еще и в улучше
нии агрофизических свойств. Без орошения прибавка 
урожаев зерновых культур на плантажированных 
почвах на 50й год последействия составляет 20–
25%, в условиях орошения — 40–50%. Выводы. 
Однократная мелиоративная плантажная вспашка 
обеспечивает положительное последействие в тече
ние 50ти лет, прекращения ее положительного по
следействия не отмечено. Результатом ее последей
ствия является формирование высокопродуктивных, 
экологически устойчивых агропреобразованных почв. 
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: агропреобразованные почвы, 
мелиоративная плантажная вспашка, последей
ствие, свойства, продуктивность.

УДК 631.459.21
Черный С.Г., Хотыненко О.Н. Пространственное 
моделирование допустимой нормы эрозии южных 
черноземов с использованием ГИСтехнологий//

Вісник аграрної науки. —  2014. —  № 9. —  С. 49–53.
Цель. Создание для черноземных почв Украины 
методики пространственной оценки допустимой 
нормы эрозии с учетом микроклиматических фак
торов (влаго и теплообеспеченности в каждой 
точке склона), почвенных параметров (в частнос
ти, степени эродированности), растительных по
казателей (количества и качества растительных 
остатков, ежегодно поступающих в почву) и т.п. 
Методы. Математического моделирования, в част
ности «математическая модель почвообразова
ния», а также картографические с использова
нием ГИСтехнологий. Результаты. Для южных 
черноземов учебнонаучнопрактического центра 
ННАУ была получена карта допустимой нормы 
эрозии, позволяющая сравнить реальные темпы 
эрозии с ее допустимым значением для задач 
противоэрозионного проектирования и длительно
го управления почвенными ресурсами. Библиогр.: 
10 названий.
Ключевые слова: эрозия почв, допустимая норма 
эрозии, почвообразование, ГИСтехнологии.

УДК 330.341.1:338.432(477)(081)
Збарский В.К., Бабиенко Н.Ф. Усовершенствование 
инновационной предпринимательской деятельнос
ти в аграрной сфере Украины//Вісник аграрної на
уки. —  2014. —  № 9. —  С. 54–60.
Цель. Освещены теоретикометодологические 
и практические основы совершенствования инно
вационной предпринимательской деятельности 
в аграрном секторе Украины. Методы. В иссле
довании теоретических аспектов сущности ин
новационной деяльности аграрных предприятий 
использованы методы индукции и дедукции, а в 
углубленном обосновании термина «инноваци
онное предпринимательство» —  метод анализа 
и синтеза. Результаты. Обосновано состояние 
экономического развития аграрного сектора, ха
рактеризующегося глобализацией рынка, обостре
нием на нем конкуренции товаропроизводителей, 
увеличением численности работников, занятых 
высококвалифицированным трудом, совершенство
ванием уровня технологичности производства, рас
ширением всесторонней оперативной информации. 
Выводы. Инновационная деятельность —  это раз
ноплановая деятельность не только в отраслевых 
аспектах, но и в направлениях ее использова
ния. Последний аспект имеет большое значение 
для осуществления финансовых отношений между 
государством, агрохолдингами (крупными корпо
рациями) и мелкими инновационными структура
ми. Лишь при таких условиях возможно быстро 
и эффективно трансформировать сельскохозяй
ственное производство и одновременно обес
печить выход на мировой уровень, что крайне 
важно для Украины с ее большим потенциалом. 
Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: инновационное предпринима
тельство, продовольственная безопасность, кон
курентоспособность, продовольственные ресурсы, 
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интеллектуальный капитал, инновационная полити
ка, венчурное инвестирование.

УДК 636.4.033.083
Грищенко Н.П. Эффективность откорма молодняка 
свиней при различных условиях содержания//Вісник 
аграрної науки. —  2014. —  № 9. —  С. 61–64.
Цель. Изучение производительности откормоч
ного молодняка свиней при различных условиях 
содержания и потоковом производстве свинины. 
Методы. Использованы зоотехнические (по
казатели производительности откормочного 
молодняка свиней) и статистические (обработ
ка полученных данных) методы исследований. 
Результаты. Установлено, что благодаря умень
шению количества откормочных животных в стан
ке на 10% (с 30 до 27 гол.) и соответственно 
увеличению станковой площади в расчете на 
1 гол. с 0,65 до 0,72 м2 как при содержании 
на частично, так и на полностью щелевом полу 
увеличиваются живая масса при снятии с откор
ма, среднесуточные приросты и скороспелость. 
Выводы. Откорм молодняка свиней, который 
содержится в станках по 27 гол. с плотностью по
садки 0,72 м2 на частично и полностью щелевом 
полу, по сравнению с содержанием по 30 гол. со 
станковой площадью 0,65 м2 на частично щеле
вом полу увеличивает живую массу животных 
при снятии с откорма в 175суточном возрасте, 
среднесуточные приросты и уменьшает возраст 
достижения живой массы 100 кг. Библиогр.: 10 на
званий.
Ключевые слова: откормочный молодняк свиней, 
условия содержания, живая масса, среднесуточный 
прирост, скороспелость.

УДК 619:636:615:331:339
Нычик С.А., Айшпур Е.Е., Сапон Н.В. Про ли
феративная энтеропатия свиней в свиноводчес
ких хозяйствах Украины//Вісник аграрної науки. —  
2014. —  № 9. —  С. 65–68.
Цель. На основании мониторинговых диагности
ческих исследований изучить распространение 

пролиферативной энтеропатии свиней на свино
фермах Украины. Методы. Диагноз устанавливали 
комплексно на основании эпизоотических, клини
ческих, патологоанатомических и серологическиих 
исследований. Результаты. Впервые в Украине 
найдены антитела против Lawsonia intracellularis 
и подтверждена с помощью ЕLISA циркуляция воз
будителя в украинских свиноводческих хозяйствах. 
Выводы. Изучение заболевания свидетельствует 
о его распространении среди свинопоголовья. В сви
новодческих хозяйствах инфекция имеет тенденцию 
большего развития у свиней на откорме. Источником 
возбудителя является основное стадо: хряки —  90% 
серопозитивных, ремонтные свинки —  65,9, свино
матки —  42,1%. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: пролиферативная энтеропатия, 
свиньи, илеит, Lawsonia intracellularis.

УДК 631.164.23:330.356.3
Лыпкань О. В. Методические подходы к обоснова
нию потребности в капитале сельскохозяйственного 
предприятия//Вісник аграрної науки. —  2014. —   
№ 9. —  С. 69–73.
Цель. Привести насущную потребность нормиро
вания капитала и спрогнозировать потребность 
в капитале для ТОВ агрофирма «Текуча». Методы.  
системный подход (для изучения экономических яв
лений), структурнологический анализ, монографи
ческий (для изучения литературных источников), 
статистический. Результаты. Рассмотрены суть 
и возможности применения нормирования капитала 
на сельскохозяйственных предприятиях Черкасской 
обл. Выводы. Рассчитана потребность в основном, 
оборотном и человеческом капитале в расчете на 1 га  
посевов сельскохозяйственных культур относитель
но уровня их урожайности. Опыт может быть адап
тирован для обозначения нормативной потребности 
в инвестиционных ресурсах для целевых региональных 
программ развития сельского хозяйства.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: капитал, основной капитал, 
оборотный капитал, земельный капитал, норми
рования.
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UDC 631.58: 633.1:633.11: «324»
Tsandur M., Druziak V., Yaniuk N., Hariponchuk T. 
Cropped fallow as basic element of organic farming // 
News of agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P.5–9.
The purpose. To develop innovative competitive 
techniques of organic production of plant growing. 
Methods: field with the conventional observations (on 
South black earth), laboratory and analytical. Results. 
Black fallow stipulates negative balance of humus and 
nitrogen. Cropped fallows ensure positive balance of 
humus and macronutrients. Winter vetch accumulates 
nitrogen in volume of 330 kg/hectare a.s., phospho-
rus — 37, potassium — 83 kg/hectare a.s., admixture 
of pease with mustard — N127P30K44. Conclusions. 
Cropped fallows are the basic element of innovative 
techniques of competitive organic production of plat 
growing, and determine suitability of soil for organic 
farming. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: biomass of green manure crops, chemical 
composition of plants, balance of humus and macro-
nutrients.

UDC 633.2:631.86/87
Kolisnyk S., Antoniv S., Serevetnyk O., 
Konovalchuk V., Lohova V. Influence of foliar 
top dressing with organic microfertilizer upon seed 
productivity of awnless brome grass // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 9. — P. 10–14.
The purpose. To study influence of foliar top dressing 
with organic microfertilizer Ecograin upon propagation 
and development of plants of awnless brome grass of 
grade Mars. Methods. During vegetation of awnless 
brome grass they used foliar top dressing with organic 
microfertilizer Ecograin in doze of 1,0; 1,2; 1,3 l/hectare 
in the phase of shooting and heading. As control they 
used alternatives without top-dressing. Results. By 
results of researches of seed productivity of awnless 
brome grass of grade Mars it was fixed that owing to 
natural fertility (alternative without top-dressing) on 
the average for 2012-2013 had been gained seed 
yield at a level of 173 kg/hectare. The best indexes 
of productivity of seeds of awnless brome grass had 
been gained in a variant with 2 foliar top dressings with 
organic microfertilizer Ecograin in phase of shooting 
(1,3 l/hectare) and heading (1,3 l/hectare). The level of 
productivity in this alternative reached 294 kg/hectare 
that on 121 kg/hectare is more, than in alternative 
without top-dressing. 2 foliar top dressing in dose of 
1,3 l/hectare in phase of shooting and heading also 
ensured high indexes of individual productivity of seeds 
of this crop (mass of seeds — 29,33 g/m2 and mass of 
1000 seeds — 3,93). Conclusions. For 2012-2013 the 
greatest productivity of seeds of awnless brome grass 
was 294 kg/hectare. It was achieved at application 
of 2 foliar top dressing with organic microfertilizer 
Ecograin in dose of 1,3 l/hectare in phase of shooting 
and heading. Increase in comparison with control 
(without top-dressing) made 121 kg/hectare and 69,9% 
accordingly. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: awnless brome grass, organic 
microfertilizer, foliar top dressing, productivity, 
individual productivity, correlation.

UDC 578.85/86
Snigur G. Assessment of response of grades of 
wheat to soil virus of mosaic of grass family // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P. 15–18.
The purpose. To conduct preliminary screening 
of selection material of grain upon receptivity to 
soil virus of mosaic of grass family (SVMG). 
Methods. Plants of each genotype were cultivated 
on soil with spore of dormancy of Polymyxa 
graminis, contaminated by SVMG. Different grades 
of wheat on receptivity (or immunity) to this virus 
were analyzed. Results. Statistically justified 
researches of Ukrainian grades of wheat and lines 
testified to the following: 6 grades of wheat were 
refractory (tolerance) to become infected by this 
causal organism. Conclusions. These grades can 
be recommended for selection of new promising 
varieties of main grain in Ukraine. Bibliogr.: 17 titles.
Key words: soil viruses, cereal crops, Polymyxa 
graminis, soil virus of mosaic of grass family.

UDC 636.095.7:633.25:633.367.1
Shevchuk R., Rovna G. Technological methods of 
growing winter rape for biofuel // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 9. — P. 19–22.
The purpose. To study influence of prevernal 
nitrogenous top-dressing on yielding ability of hybrid 
winter rape at intensive technique of growing for 
production of biofuel. Methods: general scientific and 
special. The basic method of research was field one, 
which was supplemented with analysis for conventional 
in farming agriculture, agrochemistry, plant growing 
and statistics procedures. It was fixed that growth 
processes, morphological and structure coefficients, 
and also the level of productivity of seeds mainly 
depended on grade content and supplementary feeding 
with nitrogen fertilizers, namely single importation of 
200 kg d.r. in early spring, which promoted the best 
propagation and development of plants of winter rape. 
Conclusions. The best productivity of seeds (3,89 and 
3,77 t/hectare), oil (1,91 and 1,80 t/hectares), biofuel 
(1624 and 1530 kg/hectare) and energy (61062 and 
57528 Mjoules/kg) have ensured hybrids Exagon and 
Exotic. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: winter rape, hybrid, productivity, biofuel, 
energy.

UDC 577.118:636.4
Vlizlo V., Berezovsky R., Maksymovych I., Iskra R.  
Functional state of erythrocytes and metabolism of Fe 
in blood of pigs under action of Fe-citrate // News of 
agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P. 23–26.
The purpose. To determine productivity of citrate of 
iron with the purpose of prophylaxis of Fe-deficient 
anemia of pigs. Methods. They studied hematocrit 
value, content of haemoglobin, Fe linked with 
transferrin, Fe-binding properties of blood serum at 
pigs after intramuscular injection of traditional Fe-
contained specimen Biopheron (it contains 100 mg 
Fe in 100 ml), and also Fe-citrate got on the basis of 
nano-technologies (0,4 mg of Fe in 100 ml). Results. 
It is fixed that intramuscular injection of Fe-citrate in 
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dose of 0,5; 1 and 2 ml/head caused decrease of 
hematocrit level and heightening Fe-binding properties 
of blood serum. Application of Fe-citrate in dose of 1,5 
ml/head heightened on 7th and 17th day hematocrit 
level, on 7th and 10th day — haemoglobin, in 17th 
day — density of transferrin-binded Fe  in comparison 
animals which were treated with specimen Biopheron. 
Possibly, it descended owing to greater biological 
accessibility of probed microelement in citrate joint 
in comparison with specimen Biopheron where Fe 
was bind to dextrane. Besides prophylactic doses and 
cost of Fe-citrate were lower than that of Biopheron. 
Conclusions. For prophylaxis of Fe-deficient anemia 
at pigs the optimum dose of Fe-citrate was 1,5 ml/head. 
Bibliogr.: 12 titles.
Key words: pigs, Fe-deficient anemia, iron, hematocrit, 
haemoglobin, transferrin-binded Fe, Fe-binding 
properties of blood serum.

UDC 636.32./38:618.177-085
Lobachova I. Efficiency of stimulation of sexual 
function of ewes in deep anoestrous period // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P. 27–30.
The purpose. Study of efficiency of joint application 
of the scheme of hormone stimulation which is based 
on the use of hestagenes and gonadotropins, and 
methods directed on complete or partial weakening 
of their influence. Methods. For hestagenization they 
used vaginal pessary with cronolon, for stimulation 
of folliculogenesis — gonadotropin, for vitaminization   
trivit, as extragent — 0,1 % solution of natural oestrogen 
(folliculin). Results. Complex application in anoestrous 
period (June) of hestagenic, oestrogenic, gonadotropic 
and neurotropic specimens and fertilization with fresh 
sperm promoted the subsequent lambing of 57,1% of 
ewes of Askanian fine-woolled breed and deriving of 
1,86 lambs for a lambed sheep, or 1,07 for stimulated 
one. Conclusions. Potential efficiency of the used 
scheme can be on the level of 85-90%. Bibliogr.: 10 
titles.
Key words: ewe, reproduction, anoestrous period, 
hormone stimulation, lambing.

UDC 639.3.032:639.371.52
Beh V., Grytsyniak I., Oleksiyenko O., Osipenko M.  
Perspectives of selection-livestock breeding in fish 
farming of Ukraine // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 9. — P. 31–34.
The purpose. To develop the General scheme for 
selection of fishes. Methods. Analysis of selection-
livestock breeding in fish farming. Results. 
Contemporary state is considered, as well as paths 
are planned of development of selection-livestock 
breeding in fish farming of Ukraine on the basis with 
the purpose to elaborate General scheme for selection 
of fishes in Ukraine. Conclusions. For successful 
solution of questions of the further intensification 
of manufacturing fish products one of main ways 
is organization and support of selection-livestock 
breeding directed at creation of new and improvement 
of existing highly productive breeds of fish. Bibliogr.: 
13 titles.

Key words: fish farming, selection-livestock breeding, 
General scheme for selection of fishes.

UDC 638.145/3
Grechka G., Subota Yu., Grygorkiv L. Selection of 
the Ukrainian steppe bees with increased hygienic 
behavior // News of agrarian sciences. — 2014. —  
№ 9. — P. 35–38.
The purpose. To probe the level of hygienic behavior of 
the Ukrainian steppe bees. Methods. They determined 
speed of removal of the injured larvas from nidus. 
Results. On the average, for 24 h bees cleared 76,8% 
of cells. Families with high level of sanitation of cells 
intensively delete the injured brood at the first 12 hours. 
The quotient of heritability of hygienic capability at 12 h 
of exposure by daughter’s family makes 0,24, at 24 h 
— 0,28. Quotient of recurrence between generations — 
0,089-0,482. Conclusions. The gained results testify 
to an opportunity of successful selection work with the 
Ukrainian steppe bees in the direction of increasing 
sanitarian capabilities and resistance to diseases of 
brood. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: hygienic behavior, Ukrainian steppe bees, 
injured brood, level of sanitation of cells, quotient of 
recurrence, quotient of heritability.

UDC 631.816.631.333
Smagliy V. Movement of material corpuscle launched in 
free airspace // News of agrarian sciences. — 2014. —  
№ 9. — P. 39–43.
The purpose. To develop high-precision procedure 
of approximated integration of equations of ballistics 
that would not change the nature of forces acting on 
a corpuscle. Methods. Approximation is applied in the 
equations of ballistics of members VN-1Vx and V N-1Vy by 
polynomials of 3, 4 etc. degree in the time t. The first 
values of quotients of these polynomials are calculated 
using equations of zero approximation, the next — by 
iteration, that is integration of equations of ballistics with 
these polynomials with their further improvement by 
averaging previous and gained after integration values 
of Vx and Vy in them until their coincidence. Results. The 
developed universal procedure allows gaining practically 
any accuracy of calculations of parameters of movement 
of a corpuscle in the taken place. Conclusions. 
This procedure is quite simple, and can compete to 
numerical methods of calculations. It also can be applied 
in determination of accuracy of such calculations and 
integration of other equations which are not integrated 
in elementary functions. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: equations, zero approximation, ap pro -
ximation, methods of iterations, averaging, improvement, 
comparison, coincidence.

UDC 631.61:631.518
Baliuk S., Drozd O., Gavrylovych N. Complex 
assessment of agrogenic changes in properties of 
alkaline soils of Dry steppe of Ukraine // News of 
agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P. 44–48.
The purpose. To evaluate in a complex regularities 
of changes in properties and direction of evolution of 
agriculturally changed solonetzic soils of Dry steppe of 
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Ukraine. Methods. Field, analytical, statistical, analysis 
and synthesis. Results. Regularities are determined 
of development of edaphic processes, which manifest 
themselves in desalinization and desolonetzization, 
in deep draining soils and in martempering agro-
physical properties. Without irrigating the increase of 
grain yields of crops on deep draining soils on the 
50-th year of after-effect makes 20-25%, in conditions 
of irrigation — 40-50%. Conclusions. One-time 
reclamative plantation ploughing ensures positive after-
effect for 50 years, termination of its positive effect is 
not registered. Result of its after-effect is formation of 
highly productive, ecologically resistant soils. Bibliogr.: 
10 titles.
Key words: agriculturally changed soils, reclamative 
plantation ploughing, after-effect, properties, 
productivity.

UDC 631.459.21
Chorny S., Hotynenko O. Spatial simulation of 
admissible erosion of southern black earth with the 
use of GIS-techniques // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 9. — P. 49–53.
The purpose. Creation for chernozem soils of 
Ukraine of procedure of spatial assessment of 
admissible erosion in view of microclimatic factors 
(water- and heat-security in each point of a slope), 
edaphic parameters (in particular, level of erodibility), 
vegetable indexes (amount and quality of plant 
residues annually arriving in soil), etc. Methods. 
Mathematical simulation, in particular «mathematical 
model of pedogenesis», and also cartographical with 
the use of GIS-techniques. Results. For southern 
black earth of educational-scientific-practical centre 
of NNAU the map of admissible erosion has been 
created. It allows comparing real rates of erosion 
to its acceptable value for the purposes of solving 
problems of erosion-preventive projection and long 
control of edaphic resources. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: erosion of soils, admissible erosion, 
pedogenesis, GIS-techniques.

UDC 330.341.1:338.432 (477 (081)
Zbarsky V., Babiyenko M. Improvement of innovative 
enterprise activity in agrarian sphere of Ukraine // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 9. — P. 54–60.
The purpose.  To discuss theoret ical-and-
methodological and practical fundamentals of 
perfecting innovative enterprise activity in agrarian 
sector of Ukraine. Methods. In research of 
theoretical aspects of nature innovative activity 
of agrarian factories methods of induction and 
deduction were used, as well as methods of analysis 
and synthesis were applied for profound justification 
of the term «innovative business». Results. The 
state is substantiated of economic development 
of agrarian sector, which is characterized by 
globalization of market, aggravation of concurrence 
of  commodity producers,  augmentat ion of 
quantity of qualified workers, perfection of level 
of processibility of production, spreading of the 
comprehensive operative information. Conclusions. 

Innovative activity is a versatile activity not only in 
branch aspects, but also in directions of its use. The 
last aspect is of great importance for implementing 
financial relations between the state, agro-holdings 
(corporate giants) and small-sized innovative 
frameworks. Only under such circumstances it is 
possible to convert quickly and efficiently farm-
production and simultaneously to ensure exit on 
global level. That is of vital importance for Ukraine 
with its big potential. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: innovative business, food safety, 
competitive strength, food resources, intellectual 
capital, innovative policy, venture investment.

UDC 636.4.033.083
Gryshchenko N. Efficiency of fattening piglets at 
different conditions of growing // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 9. — P. 61–64.
The purpose. Study of productivity of feeder piglets 
at different conditions of growing and stream-oriented 
production of pork. Methods. They used zoo-technical 
(indexes of productivity of feeder piglets) and statistical 
(processing of the gained data) methods of researches. 
Results. It is fixed that owing to decrease of amount 
of feeder animals in the stall for 10% (from 30 to 27 
heads) and corresponded increase of stall area for 1 
animal (from 0,65 to 0,72 m2) the alive mass of piglets 
at removal from fattening, daily average incremental 
values and early maturity increase at growing both on 
fractionally and completely slotted floor. Conclusions. 
Fattening of piglets in stalls for 27 animals with density 
of 0,72 m2 on fractionally and completely slotted floor 
in comparison with growing 30 animals with stall area 
0,65 m2 on fractionally slotted floor increases alive 
mass of animals at removal from fattening in 175-day 
age, daily average incremental values and decreases 
the age of reaching of alive mass of 100 kg. Bibliogr.: 
10 titles.
Key words: feeder piglets, conditions of growing, alive 
mass, daily average increase, early maturity.

UDC 619:636:615:331:339
Nychyk S., Aishpur O., Sapon N. Proliferative 
enteropathy of pigs in pig-breeding equipments of 
Ukraine // News of agrarian sciences. — 2014. —  
№ 9. — P. 65–68.
The purpose On the basis of monitoring diagnostic 
researches they studied spreading of proliferative 
enteropathy of pigs on pig-rearing farms of Ukraine. 
Methods. Diagnosis was determined in a complex on 
the basis of epizootic, clinical, patho-anatomical and 
serological  researches. Results. For the first time 
in Ukraine antibodies against Lawsonia intracellularis 
are discovered and confirmed by means of ЕLISA 
circulation of the causal organism in the Ukrainian pig-
breeding equipments. Conclusions. Study of disease 
testifies to its spreading among pigs’ livestock. In pig-
breeding equipments the infection contamination tends 
greater evolution at pigs on fattening. A source of 
the causal organism is the basic herd: boars — 90% 
seropositive, repair young pigs — 65,9, sows — 42,1%. 
Bibliogr.: 11 titles.
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Key words: proliferative enteropathy, pigs, ileitis, 
Lawsonia intracellularis.

UDC 631.164.23:330.356.3
Lypkan O. Methodical approaches to justification of 
necessity in the money capital of agricultural factory // 
News of agrarian sciences. — 2014. — № 9. —  
P. 69–73.
The purpose. To result essential necessity of capital 
rationing and to predict necessity in money capital 
for farm «Tekucha». Methods — systemic approach 
(for study of economic phenomena), structural-and-

logical analysis, monographic (for study of references), 
statistical. Results. The essence and opportunities of 
application of rationing money capital at agricultural 
factories of Cherkassy oblast. Conclusions. Necessity 
is calculated in fixed, working and human capital in 
account for 1 hectare of crops concerning level of their 
productivity. Experience can be adapted for determining 
normative necessity in investment resources for target 
regional programs of development of agriculture. 
Bibliogr.: 5 titles.
Key words: capital, fixed capital, working capital, land 
capital, rationing.
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