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ОБҐРУНТУВАННЯ ТИПАЖУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТРАКТОРІВ В УКРАЇНІ

Розглянуто питання створення в Україні власного
типажу тракторів сільськогосподарського
призначення.

Основним енергетичним за-
собом у сільськогосподарсько-
му виробництві будь-якої країни
був і в найближчому майбутньо-
му залишатиметься трактор.
Тому Україні, де сільське госпо-
дарство є пріоритетним напря-
мом усієї економіки, потрібна
чітка тракторна політика з нау-
ково обґрунтованим типажем мо-
більних енергетичних засобів.
Перспективний парк тракто-

рів та його типорозмірний ряд є
основним довідковим матеріа-
лом при виборі конструктивних
параметрів і створенні нової
моделі енергетичного засобу.
Перспективи застосування сіль-
ськогосподарських тракторів як
мобільного джерела енергії, по-
ява енергетичних засобів не-
традиційних компонувальних
схем тощо потребують постій-
ного уточнення їхнього типажу.
У минулому було прийнято

типаж тракторів сільськогоспо-
дарського призначення класи-

фікувати за призначенням і тя-
говим класом. За першою кла-
сифікацією — це трактори за-
гального призначення, універ-
сально-просапні, спеціалізовані
і малогабаритні.
Трактори загального призна-

чення використовують для
здійснення операцій з обробіт-
ку ґрунту, внесення добрив, сів-
би і збирання сільськогосподар-
ських культур тощо.
Універсально-просапні тракто-

ри в основному призначені для
вирощування просапних куль-
тур, можуть застосовуватися на
транспортних та інших роботах.
Спеціалізовані трактори ви-

конують роботи з вирощування
і збирання окремих культур: бу-
ряків, винограду, рису, овочів
тощо. На практиці ці трактори,
зазвичай, є модифікаціями ба-
зових моделей енергетичних за-
собів загального та універсаль-
но-просапного призначення.
Малогабаритні трактори мож-

на застосовувати на всіх видах
сільськогосподарських робіт, а
тому, на нашу думку, особливої
класифікації за призначенням
вони взагалі не потребують.
Відповідно до колишніх ГОСТ

27021—86 чи СТ СЭВ 628—85
типорозмірний ряд сільськогос-
подарських тракторів включав
10 тягових класів — це зроста-
юча послідовність безрозмірних
чисел від 0,2 до 8, кожне з яких
виражало значину номінально-

го тягового зусилля трактора в
тоннах, оскільки формування
типажу зародилося ще під час
дії старої системи вимірювання
фізичних величин.
У міжнародній практиці від-

повідно до стандартів ISO 730/1
і 730/3—82 використовують
класифікацію тракторів за мак-
симальною тяговою потужністю
Nкр.max, одержаною під час вип-
робування енергетичного засо-
бу на гладкій горизонтальній і
сухій бетонованій поверхні або
поверхні, покритій скошеною/
нескошеною травою. Трактори
при цьому поділяють на 4 кате-
горії, кожна з яких відповідно
співвідноситься з класифіка-
цією енергетичних засобів за
міжнародним стандартом ГОСТ
27021—86 (СТ СЭВ 628—85).
Багаторічна практика остан-

ніх років показала, що класифі-
кація за ГОСТ 27021—86 (СТ
СЭВ 628—85) дає більш точне
уявлення про експлуатаційні
властивості трактора. А це, у
свою чергу, дає змогу правиль-
но підібрати до нього комплекс
сільськогосподарських машин і
знарядь [1].
Реальний типаж тракторів,

який формально діє на теренах
країн СНД і нині, є недоскона-
лим. Ефективний типорозмір-
ний ряд тракторів необхідно
створювати з урахуванням тех-
ніко-економічних показників ро-
боти машинно-тракторних агре-
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

гатів. Унаслідок реалізації одно-
го із таких підходів фахівцями
ННЦ «ІМЕСГ» було встановле-
но, що для господарств країни
з урахуванням їх спеціалізації,
зональних особливостей і струк-
тури посівних площ достатньо
тракторів лише 7-ми тягових
класів: 0,2; 0,6; 1,4; 2; 3; 5 і 6 [2].
Проаналізуємо, якою мірою

нині можна реалізувати цей ти-
паж у нашій країні, якщо влас-
ного сучасного і більш доскона-
лого ще не розроблено.
По-перше, трактори тягового

класу 6 призначені для вико-
нання шляхобудівельних, ме-
ліоративних, плантажних та
землерийних робіт. Визначати
їхню кількість необхідно за спе-
ціально розробленою методи-
кою. Проте за базову модель
тракторів цього тягового класу
можна прийняти гусеничний
енергетичний засіб ТС-10, який
нині випускає ВАТ «ХТЗ».
Власних сертифікованих ко-

лісних тракторів тягового класу

Обґрунтування типажу
сільськогосподарських тракторів в Україні

5, які б пройшли відповідну ап-
робацію у виробничих умовах,
в Україні немає. Виробничники
переважно використовують ро-
сійські енергетичні засоби серії
«Кіровець». Вітчизняні ж гусе-
ничні трактори серії ХТЗ-180 ши-
рокого застосування не знай-
шли через невисоку технологічну
універсальність (що властиво
усім гусеничним машинам) та
відсутність апробованої систе-
ми машин для них.
Найбільш повно в Україні

представлено трактори тягово-
го класу 3. На ВАТ «ХТЗ» ос-
воєно випуск тракторів серії
ХТЗ-160, на базі яких Таврійсь-
ким ДАТУ і Харківським НАУ ім.
В.В. Докучаєва створено систе-
му комбінованих машинно-трак-
торних агрегатів за новою схе-
мою агрегатування (рис. 1).
Крім того, трактори серії

ХТЗ-160 як енергетичні засоби
тягового класу 3 можна досить
ефективно використовувати з
комплексом машин і знарядь,

0,2 ХТЗ-1211

0,6 ХТЗ-2511, ХТЗ-3510
ВАТ «ХТЗ»

1,4 ЮМЗ-8040/8240 ПМЗ (м. Дніпропетровськ)

КИЙ-14102 ТОВ «Укравтозапчастина»

2 ХТЗ-16131 ВАТ «ХТЗ»
3 ХТЗ-16131, ХТЗ-17221

5 ХТЗ-181

6 ТС-10

1. Базові моделі типажу тракторів України

Тяговий клас трактора ВиробникБазова модель

Рис. 1. Трактор ХТЗ316131 у складі комбінованого МТА

призначених для вирощуван-
ня просапних культур агрегата-
ми на базі тракторів тягового
класу 2. Прикладом може бути
розроблений ТДАТУ 12-и ряд-
ний (з міжряддями 70 см) по-
сівний агрегат у складі тракто-
ра ХТЗ-16131 та сівалки «Opti-
ma» (рис. 2).
Аналогічні посівні машини

може виготовляти вітчизняний
завод «Червона зірка» (м. Кіро-
воград). Розроблена вченими
ТДАТУ система їх агрегатуван-
ня з тракторами серії ХТЗ-160
дозволяє реалізовувати (особ-
ливо на півдні країни) замість 6-
і 8-рядних 12-рядні системи ви-
рощування просапних культур.
Ці енергетичні засоби успіш-

но застосовують і на вирощу-
ванні цукрових буряків з різни-
ми міжряддями їхнього посіву.
Водночас, виключно спеціалізо-
ваних тракторів для вирощу-
вання цієї культури та виногра-
ду, рису тощо в Україні немає.
Південний машинобудівний

завод (м. Дніпропетровськ) і ТОВ
«Укравтозапчастина» (м. Київ)
випускають універсально-про-
сапні трактори тягового класу
1,4. Із них на особливу увагу
заслуговують енергетичні за-
соби сімейства «КИЙ», тягово-
енергетичні показники і дизайн
яких відповідають європейсько-
му рівню.
Трактори тягового класу 0,6

(ХТЗ-2511 і ХТЗ-3510) вироб-
ляє ВАТ «ХТЗ», яке спроможне
постачати і колісні енергетичні
засоби тягового класу 0,2. На
базі цього підприємства можна
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практично повністю (за винятком
тягового класу 1,4) реалізувати
старий типаж тракторів (табл.1).
Будь-який типаж енергетич-

них засобів потребує розробки
відповідної системи агрегату-
вання, яка б забезпечувала
підвищення продуктивності пра-
ці, зниження енергетичних ви-
трат і матеріалів, високу уні-
версальність і зайнятість протя-
гом року, необхідну надійність і
рівень уніфікації, зменшення
шкідливого впливу на ґрунт.
Аналіз показує, що навіть

новий типаж тракторів України
представлятимуть практично
колісні енергетичні засоби. І це
слід обов’язково враховувати при
їх практичній експлуатації. Пе-
редусім, таке стосується ущіль-
нення ґрунту.
Свого часу вченими Півден-

ного філіалу УкрНДІМЕСГ було
проведено 3-річні дослідження
впливу ходових систем низки
тракторів на урожайність ячме-
ню ярого. Аналізували роботу
енергетичних засобів: гусенич-
ного Т-150, колісних К-701 та
Т-150К з одинарними і здвоєними
(Т-150Кзш) штатними шинами,
а також модульного енергетич-
ного засобу МЕЗ-200 (табл. 2).
Фізико-механічні характерис-

тики ґрунту на дослідних ділян-
ках у горизонті 0—30 см за дос-
ліджуваний період часу зміню-
валися мало: вологість — від
23,1 до 25,6%, твердість — 0,91
і 1,1 мПа, щільність — 1—
1,19 г/см3.
Найбільшими глибина колії

та ущільнення ґрунту були піс-
ля проходу трактора К-701. У

слідах рушіїв цього ж трактора
отримано й найменшу врожай-
ність ячменю ярого (див. табл. 2).
За ущільнюючим впливом

(значенням щільності і твер-
дості ґрунту) макетний зразок
МЕЗ-200 зайняв проміжне зна-
чення між тракторами Т-150 і
Т-150Кзш — з одного боку, і
Т-150К, а також К-701 — з іншо-
го. Вплив ущільнюючої дії ходо-
вої системи МЕЗ універсально-
просапного призначення на
врожайність ячменю ярого був
практично на одному рівні з гу-
сеничним трактором Т-150.
Як показав аналіз, наймен-

шою глибина слідів була після
проходу трактора Т-150Кзш зі
здвоєними шинами. Цей же
енергетичний засіб мав най-
менший ущільнюючий вплив на
ґрунт, а врожайність ярого яч-
меню по слідах його рушіїв бу-
ла найвищою (табл. 2).
З аналізу виявлено, що сис-

тема агрегатування тракторів
повинна передбачати обов’яз-
кове здвоювання або навіть (як
це широко розповсюджено за
рубежем) і потроювання шин
їхніх коліс. Ще кращий резуль-
тат забезпечить використання
пневматичних (арочних) шин
пониженого тиску (Дніпропет-
ровського заводу «Дніпроши-
на», наприклад).
Як підкреслює академік В.В.

Медведєв, при такому підході
за вологості фізичної стиглості
ґрунту і щільності його будови
0,9—1 г/см3 у період, коли
здійснюються передпосівні опе-
рації і посів сільськогоспо-
дарських культур, ущільнюючий

Рис. 2. Трактор ХТЗ316131 в агрегаті з 123рядковою про3
сапною сівалкою «Optima»

вплив рушіїв колісних тракторів
не перевищуватиме максималь-
но допустимий [3]. А це, в свою
чергу, гарантує збереження аг-
рономічно корисної структури
ґрунтового середовища.
Прийняття типажу тракторів

дасть змогу створити в країні
відповідну Систему машин та
технологічні комплекси на її ос-
нові. Нині ця Система є невпо-
рядкованою.
Одна з причин такого стану

полягає у наступному. Як зазна-
чено в роботі [4], «основним (еле-
ментарним) елементом системи
машин є машинно-тракторний
агрегат, в якому взаємодіють
енергетичний засіб та робоча
машина». За рубежем багато
фірм разом з тракторами ви-
пускають і адаптований до них
комплекс сільськогосподарсь-
ких машин та знарядь. У цьому
випадку не дуже важливо, до
якого тягового класу належать
енергетичні засоби, оскільки їх-
ні тягово-енергетичні показники
відповідають вимогам тієї тех-
нологічної частини МТА, із якою
вони агрегатуються в реальних
ґрунтово-кліматичних умовах.
Отже, створення будь-якого тех-
нологічного комплексу машин
базується на врахуванні харак-
теру взаємодії енергетичного
засобу з агрегатованими маши-
нами /знаряддями.
В Україні ж трактори випус-

кають одні фірми, а сільськогос-
подарський реманент — інші.
Якщо і перші і другі не будуть
працювати в рамках відповід-
них взаємно погоджених обме-
жень (вимог) при конструюванні
їхньою продукцією, то в прин-
ципі можна отримати (а нині ми
і отримуємо!) ситуацію, коли
хороший трактор та хороша
сільськогосподарська машина/
знаряддя при їх агрегатуванні
можуть дати не досить добрий
МТА з позиції техніко-експлуа-
таційних, якісних та економіч-
них показників виробничого
функціонування. І такий резуль-
тат слід вважати настільки за-
кономірним, наскільки справед-
ливим є постулат про те, що

Обґрунтування типажу
сільськогосподарських тракторів в Україні
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Перший рік
Т-150 1,43 1,35 1,32 1,43 34,6

Т-150К 1,45 1,34 1,34 1,38 33,1

Т-150Кзш 1,27 1,22 1,24 1,24 35,7

МЕЗ-200 1,35 1,31 1,28 1,32 32,6

Урожайність на контрольній ділянці — 34,1 ц/га
    Найменша істотна різниця НІР05 — 2,58 ц/га

Другий рік

Т-150 1,27 1,26 1,26 1,26 34,3

Т-150К 1,29 1,29 1,30 1,29 32,3

Т-150Кзш 1,20 1,20 1,27 1,22 34,3

МЕЗ-200 1,26 1,26 1,30 1,27 34,8

К-701 1,28 1,31 1,32 1,30 29,2

Урожайність на контрольній ділянці — 35,8 ц/га
    Найменша істотна різниця НІР05 — 2,90 ц/га

Третій рік

Т-150 1,25 1,38 1,35 1,33 34,2

Т-150К 1,31 1,46 1,48 1,42 29,0

Т-150Кзш 1,21 1,34 1,40 1,33 36,7

МЕЗ-200 1,36 1,36 1,44 1,39 34,4

К-701 1,38 1,47 1,48 1,44 25,5

Урожайність на контрольній ділянці — 35,5 ц/га
         Найменша істотна різниця НІР05 — 2,90

2. Вплив рушіїв енергетичних засобів на ґрунт

0—10 10—20  20—30 0—30

Щільність ґрунту (г/см3) в шарі, см
Трактор

Урожайність
ячменю

по колії, ц/га

Першочерговою умовою розробки в нашій
країні адаптованих до відповідних ґрунтово-
кліматичних умов технологічних комплексів
на базі відповідної Системи машин є прийнят-
тя типажу мобільних енергетичних засобів.
Розв’язання цієї проблеми може йти двома

шляхами. Перший варіант — модернізація
старого типажу тракторів, який у нових умо-

Висновки

вах господарювання може (і буде!) відрізняти-
ся від запропонованого в роботі [2].
Другий, більш ефективний напрям — роз-

робка нового вітчизняного типажу тракторів
сільськогосподарського призначення, ство-
рення в Україні для нього матеріально-техніч-
них, технологічних передумов та кадрових
ресурсів.

1. Безуглий М.Д. Чи потрібен Україні типаж
тракторів/М.Д. Безуглий, В.М. Булгаков, В.М. Кюр-
чев, В.Т. Надикто//Вісн. аграр. науки. — 2009. —
№ 7.

2. Юшин О. Перспективи розвитку тракторної
енергетики/О. Юшин//Механізація с.-г. госп-ва. —
1979. — № 7.

Бібліографія

3. Медведєв В.В. Нормативи утворення та збе-
реження структури ґрунту/В.В. Медведєв//Вісн.
аграр. науки. — 2010. — № 3.

4. Грицишин М.І. Системний підхід до форму-
вання та розвитку техніко-технологічної бази агро-
промислового виробництва/М.І. Грицишин//Вісн.
аграр. науки. — 2010. — № 5.

«Система машин — це фор-
ма розвитку матеріально-тех-
нічної бази агропромислового
виробництва, яка характери-

зується цілісністю функціону-
вання певної сукупності взає-
мозв’язаних технічних засобів,
узгоджених за техніко-експлуа-

таційними параметрами з ме-
тою ефективного їх використан-
ня в конкретних умовах функціо-
нування» [4].

Обґрунтування типажу
сільськогосподарських тракторів в Україні
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Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія

У ґрунтознавстві стало традиційним розгля-
дати процес ґрунтоутворення і формування
властивостей ґрунтів у суворій відповідності
чинникам середовища. Класики ґрунтознавства
від В.В. Докучаєва та багатьох його послідов-
ників залишили нам у спадок формулу для опи-
су цієї закономірності — «фактори — процеси
— властивості». Важливо підкреслити, що такі
закономірності справедливі лише для усеред-
нених (до певної міри ідеальних) значень. Адже
відомо, що властивості ґрунтів, навіть у межах
одного розрізу, змінюються. Тобто, у дійсності
залежність властивостей від чинників ґрунтоут-
ворення не має суворого детермінованого ха-
рактеру. Одним із перших на цю обставину
звернув увагу Л.Г. Раменський, який писав про
можливість множинності типів ґрунтового профі-
лю за незмінности чинників ґрунтоутворення
[4]. Цей дослідник констатував різноякісність
характеристик ґрунту і неузгодженість між ок-
ремими властивостями ґрунту за профілем.
Наприклад, профілі вмісту гумусу, потенціалу
ґрунтової вологи та твердості могли не корелю-
вати з морфологічною будовою ґрунту. Тому
одному морфологічному профілю відповідають
різні профілі інших властивостей ґрунту. Ці
твердження Л.Г. Раменського дуже співзвучні
сучасним уявленням, які можна знайти в робо-
тах відомих дослідників (Ю.А. Ліверовський,
М.А. Глазовська, І.А. Соколов, В.О. Таргульян)
і, особливо, в роботах, присвячених сучасним

УДК 631.45
© 2010

В.В. Медведєв,
академік УААН
Національний науковий
центр «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»

ІМОВІРНІСНА ПРИРОДА
ҐРУНТОУТВОРЕННЯ І ЇЇ НАСЛІДКИ
ДЛЯ ҐРУНТОВО3ГЕНЕТИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ЗЕМЛЕРОБСЬКОЇ
ПРАКТИКИ

Визначено розмах коливань, коефіцієнти варіації
та імовірність типових (середніх) і нетипових (що
відхиляються від середніх) параметрів рН, умісту
гумусу та рухомих форм фосфору і калію в орних
ґрунтах різних природних зон. Через значну
просторову неоднорідність параметрів зроблено
висновок про необхідність обов’язкового її
врахування в дослідженнях і землеробській
практиці.

педометричним дослідженням (Ф.І. Козловсь-
кий, Л.О. Карпачевський, Є.А. Дмитрієв, В.П. Сам-
сонова, Є.І. Міхеєва та інші). У В.Р. Волобуєва,
який будував координатні сітки залежностей
між чинниками ґрунтоутворення і властивостя-
ми ґрунтів, чітко фіксованим кліматичним пара-
метрам завжди відповідав діапазон («хмара»)
значень гумусоакумулятивної властивості ґрун-
ту [1]. Нині не викликає сумнівів те, що залеж-
ність властивостей від чинників ґрунтоутворен-
ня носить не жорсткий функціональний, а більш
м’який імовірнісно-статистичний характер. Це
означає, що кожному комплексу ґрунтоутворю-
вачів відповідає не константа, а діапазон па-
раметрів властивостей ґрунтів. У просторі зе-
мельної ділянки, де більшість ґрунтоутворю-
вачів змінюється слабо, на провідні позиції у
формуванні неоднорідності виходять рельєф
(точніше, мезо- і мікрорельєф), зволоження як
наслідок змін рельєфу, різна глибина заляган-
ня підґрунтових вод, а також рослинні угрупо-
вання, ґрунтові тварини, мікроклімат тощо. Це
чинники, які діють постійно протягом усього пе-
ріоду ґрунтоутворення і зараз, тобто це водно-
час і реліктові і рецентні фактори.
Мета статті — визначити реальні парамет-

ри основних властивостей ґрунтів кількох полів
у Поліссі, Лісостепу і Степу, діапазон їхніх ко-
ливань, розрахувати імовірність появи типових
і нетипових ознак у зональних ґрунтах і проана-
лізувати причини їх виникнення, а також окрес-
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Імовірнісна природа
ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-
генетичних досліджень і землеробської практики

лити значимість неоднорідності для більш
об’єктивного вивчення ґрунтового покриву і
землеробської практики.
Об’єкти і методи досліджень. У статті ви-

користано матеріали з вивчення просторової
неоднорідності 6 полів ріллі у Волинській (об’єк-
ти Романів і Колки), Чернігівській (Ведильці),
Харківській (Коротич і Комунар) і Донецькій (До-
нецьк) областях, що здійснено за широкого на-
бору показників — морфологічних, фізичних,
фізико-хімічних і хімічних властивостей. Дослі-
дження проведено за участі Волинського і Чер-
нігівського обласних виробничих центрів з охо-
рони родючості ґрунтів. Аналітичні дослідження
виконано стандартними методами в атестова-
них лабораторіях обласних центрів.
Ґрунтовий покрив земельних ділянок у По-

ліссі переважно складався з дерново-підзоли-
стих різною мірою оглеєних ґрунтів, Лісостепу
— з чорнозему типового і темно-сірого опідзо-
леного ґрунту, а у Степу — чорнозему звичай-
ного. Відбір зразків здійснювали з елементар-
них ділянок 5×5 м, закладених за регулярної
сітки. На 1 га припадало по 1—2 ділянки, усьо-
го від 27 до 51 ділянки. Площа полів — від 11
до 105 га. Визначено основні статистичні і гео-
статистичні параметри. Обробку даних вели за
стандартними програмами Statistica, Surfer і
MapInfo.
Результати та їх обговорення. У табл. 1

наведено середні значення, розмах коливань і
коефіцієнти варіації параметрів рН, умісту гу-
мусу і рухомих форм фосфору і калію для дос-
ліджених полів. На підставі статистичних оцінок
і обробки 2-D-діаграм (рисунок, табл. 2) розра-
ховано імовірність появи площ з типовими (се-
редніми) і нетиповими (меншими і більшими за
середні) параметрами. Імовірність появи типо-
вого параметру фактично означає сумарну
площу, на якій параметр вимірюваного показ-
ника дорівнює середньому значенню. Відпові-
дно, імовірність нетипового параметра означає
сумарну площу поля, на якій значення вимірю-
ваного показника у той чи інший бік відхиляють-
ся від середнього. Зрозуміла умовність такого
підходу, але ми виходимо з того, що об’єктом
дослідження було поле як цілісна агровиробни-
ча одиниця. Ніяких окремих робочих ділянок (і,
відповідно, диференціації агрозаходів) на дос-
ліджених полях не передбачено. На картосхе-
мах (агрохімічних, землекористувальних, агро-
меліоративних) і в аналітичних матеріалах опе-
рують винятково середніми параметрами для
поля. Більше того, аналогічна стратегія домінує
в Україні. І якщо на полях, де просторову
мінливість показників не виражено, такий підхід
виправданий, то на полях з очевидною просто-
ровою строкатістю — абсолютно неприйнят-
ний.С
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Відзначимо, що імовірність появи на дослі-
джених полях площі із середнім (типовим) зна-
ченням показників найчастіше не перевищує
50%. В одному випадку (за значного коефіцієн-
та варіації умісту фосфору на об’єкті Романів)
імовірність знижується до 2,2%. Тому викорис-
тання середнього параметра для характерис-
тики мінливого у просторі ґрунтового покриву
показника створює хибне уявлення про влас-
тивості ґрунтів. Фактично, це віртуальні, а не
реальні параметри. Оцінювання властивостей
ґрунтів за середніми показниками неминуче
призводить до втрати значної частки інфор-
мації.
Чим вище коефіцієнт варіації показника, тим

менша імовірність появи на полі типових (се-
редніх) і більша імовірність його нетипових зна-
чень. На фоні високих (>0,25), середніх (0,25—
0,10) і навіть невисоких (<0,10) коефіцієнтів
варіації наявність неоднорідності підтверджува-
лася достовірною автокореляційною функцією,
спектральною щільністю з явними піками коли-
вань і, в окремих випадках, нагет-ефектом [6].
Дуже висока імовірність появи на полі пара-

метрів властивостей, які значно відхиляються
від середніх, що ускладнює вирішення багать-
ох теоретичних і прикладних проблем. Уявимо,
наприклад, таку ситуацію, коли, спираючись на

середній параметр рН поля, який дорівнює
6,25, природно не планують вапнування. Але
на тому самому полі є контур з рН менше 5,0
площею 1,1 га, де ґрунт потребує хоча б по-
мірного внесення хімічних меліорантів і без
цього недобір урожаю неминучий. Підкресли-
мо: мова у даному випадку не йде про довіль-
ний приклад, а про конкретне досліджуване
поле об’єкта Романів.
Важливо враховувати реальний діапазон

показників на полі і для науково обґрунтовано-
го вирішення інших агротехнологічних проблем
— розрахунків потреби у волозі для зрошення,
вибору способів і інтенсивності обробітку, ґрун-
тозахисних заходів тощо. Наприклад, неприпу-
стимо високі параметри брилистості на полі
об’єкта Романів встановлювати лише на 43 га
із загальної площі поля в 63 га. Тобто, лише на
43 га потрібний додатковий передпосівний об-
робіток. Відповідно, на полі об’єкта Ведильці
вапнувати треба тільки 41 га зі 105 га, а в Ко-
ротичі — тільки 6 га з 31 га загальної площі
поля. Ці і подібні приклади свідчать, що пла-
нувати агротехнологічні заходи обов’язково
треба спираючись на конкретний діапазон по-
казників, а не на усереднені дані.
Аналогічна невідповідність виникає і під час

визначення класифікаційного статусу ґрунту.

Імовірнісна природа
ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-
генетичних досліджень і землеробської практики

23D3діаграми просторової неоднорідності умісту загального гумусу в орному шарі ґрунту дос3
ліджених полів: 1 — Романів; 2 — Колки; 3 — Ведильці; 4 — Коротич; 5 — Комунар; 6 —
Донецьк
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Це помітно майже на кожному з досліджених
об’єктів, якщо взяти до уваги хоча б одну виз-
начальну ознаку — уміст гумусу. Зважаючи на
значну просторову неоднорідність генетично
важливих ознак ґрунту (наприклад, того само-
го загального гумусу) за подібних чинників ґрун-
тоутворення, слід дуже критично відноситися
до екологічних класифікацій і віддавати безпе-
речну перевагу так званій субстантивній (за
властивостями) класифікації, у якій було б вра-
ховано реальний діапазон параметрів власти-
востей, а не середні величини.
Просторова неоднорідність значно усклад-

нює картографування ґрунтового покриву.
Відповідно до загальноприйнятої процедури
виокремлення контурів здійснюють за даними
обстеження типових розрізів (в основному, за
гранскладом, умістом гумусу, рН, ємністю каті-
онного обміну тощо), а границі між контурами
уточнюють за рельєфом. У результаті отримує-
мо штучне уявлення про ґрунтовий покрив кон-
туру як дискретного об’єкта. За новою фор-
мальною методологією картографування (кри-
гінгова обробка даних, здобутих у мережі
рівномірної сітки розрізів) уявлення про геогра-
фо-генетичні принципи ігнорується, а утверд-
жується уявлення про ґрунтовий покрив конту-
ру як континуальний простір. Оскільки контури
карт, створених на різних принципах, не співпа-
дають, то виникає конфлікт між традиційним і

Імовірнісна природа
ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-
генетичних досліджень і землеробської практики

парціальним ґрунтознавством [2]. Упевнені, що
обидва підходи не суперечать один одному і
мають рівне право на існування. Перший із них
формує цілісне уявлення про ґрунт як природ-
ний об’єкт, другий — як об’єкт господарюван-
ня. Переконані, що агротехнології треба буду-
вати на конкретних даних, виміряних у про-
сторі, а не на усереднених даних, здобутих в
окремих розрізах.
Отже, здається цілком обґрунтованою ідея:

будь-які обстеження ґрунтового покриву необ-
хідно супроводжувати щонайменше вимірюван-
ням діапазону коливань і коефіцієнта варіації
параметрів у межах досліджуваного простору.
Тільки такий підхід дасть можливість здобути
реальну характеристику ґрунтового покриву.
Вважаємо, слід уникати усереднення пара-
метрів показників у дослідженнях ґрунтового
покриву і побудові на підставі цих даних гене-
тико-виробничих висновків та рекомендацій.
Останніми роками, з розвитком геостатисти-

ки, яка не ігнорує подібно звичайним статистич-
ним методам, варіювання ознак, з’явилася реаль-
на можливість ефективно вивчати властивості
ґрунтів у просторі. Геостатистика не передба-
чає застосовування таких заходів як відбиран-
ня змішаних зразків, аналіз середніх проб, рен-
домізоване розташування ділянок, тобто, спроб
штучно зменшити варіювання у просторі. Гео-
статистика пропонує спеціальний апарат для

2. Площі з різним умістом загального гумусу в орному шарі ґрунту в досліджених полях

   <1,0 0,5 0,1

 1,0—1,5 13,1 3,5

1,5—2,0 35,0 9,3

2,0—2,5 30,6 8,1

2,5—3,0 16,0 4,2

3,0—3,5 4,3 1,1

 3,5—4,0 0,6 0,2

  >4,0 0,03 0,01

   <1,5 1,5 0,1

1,5—2,0 8,4 0,6

2,0—2,5 16,2 1,2

2,5—3,0 12,6 0,9

3,0—3,5 16,6 1,2

3,5—4,0 17,9 1,3

4,0—4,5 10,9 0,8

4,5—5,0 6,5 0,5

  >5,0 9,4 0,7

  <1,2 4,2 4,4

1,2—1,5 58,1 61,0

1,5—1,8 28,1 29,5

1,8—2,1 7,2 7,6

2,1—2,4 2,0 2,1

2,4—2,7 0,4 0,4

   >2,7 0,1 0,1

   <2,5 2,4 0,8

2,5—2,7 42,5 12,2

2,7—2,9 47,7 14,9

2,9—2,1 4,5 1,4

   >2,1 2,8 0,9

     <4 0,9 0,3

   4—4,5 7,1 2,1

  4,5—5 62,0 18,6

   5—5,5 27,0 8,1

    >5,5 3,0 0,9

Романів Колки Ведильці

Уміст
гумусу, %

Площа

га%

Уміст
гумусу, %

Площа

га%

Уміст
гумусу, %

Площа

га%

Уміст
гумусу, %

Площа

га%

Уміст
гумусу, %

Площа

га%

Коротич Комунар Донецьк

   <4,0 12,0 6,0

 4,0—4,5 39,2 19,6

 4,5—5,0 48,2 24,1

    >5,0 0,6 0,3

Уміст
гумусу, %

Площа

га%
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опрацювання просторово розподіленої інфор-
мації. Для коректного вивчення такої багато-
факторної, поліфункціональної, а відтак, і імо-
вірнісної системи, якою є ґрунт, потрібні імовір-
нісно-статистичні методи і, взагалі, імовірнісне
мислення. Ґрунт не може бути математичною
лінійною функцією чинників ґрунтоутворення,
як це собі уявляв Г. Ієнні [3]. Взаємодії в сис-
темі «фактори — процеси — властивості» зу-
мовлюють ненадійність будь-яких моделей, що
описують ці зв’язки, а тим більше лінійних (функ-
ціональних) моделей. На жаль, через недостат-
ню математичну підготовку ґрунтознавців у цій
науці панують саме такі лінійні моделі, які фор-
мують спрощене, викривлене уявлення про за-
кономірності утворення властивостей під дією
чинників ґрунтоутворення.
Формула В.В. Докучаєва «ґрунт — дзеркало

ландшафту» видається вірною лише на макро-
ієрархічному рівні (глобальному, континенталь-
ному, регіональному, ландшафтному і катенно-
му) і не може так само діяти на мезо- (рівень
ґрунтового покриву або поліпедону) і мікро-
(рівень профілю, горизонту, агрегату) ієрархіч-
них рівнях. Причина — неоднорідність і анізо-
тропність властивостей ґрунту через складність
(неізометричність) порового простору, агрегат-
них і текстурних компонентів, різна інтен-
сивність ґрунтоутворювального процесу за го-
ризонтальним і вертикальним векторами (хоча
б згідно з дією закону Дарсі). Крім того, важко
уявити, щоб чинники ґрунтоутворення, особли-
во волога, тепло і численні біологічні чинники
діяли односпрямовано. Варто нагадати, які
складні і суперечливі взаємозв’язки утворюють-
ся між рослинністю, ґрунтом і кліматом і вони
не можуть не підсилювати неоднорідність ґрун-
ту [4].
Викладене має винятково високу значимість

для диференціювання агротехнологій у відпо-
відності до реальних параметрів ґрунту поля,
що обробляється. Якби властивості поля, що

визначають зміст агротехнологій (щільність бу-
дови, уміст поживних елементів тощо), не мали
вираженої строкатості, то можна було б знева-
жити строкатістю і обробляти поле та вносити
добрива однаково на усьому його просторі. На
жаль, однорідність, зазвичай, відсутня. Накопи-
чується все більше даних про помірну і високу
неоднорідність полів незалежно від генезису і
рівня окультуреності ґрунтів [5]. Неоднорідність
характерна для більшості індикаторних власти-
востей ґрунту, на підставі яких обирають спо-
соби і інтенсивність обробітку, внесення доб-
рив, фіто- і ґрунтозахисні заходи. Неоднорід-
ність зберігається навіть у полі, де протягом
майже 150 років застосовували високі дози ор-
ганічних і мінеральних добрив [7]. Такий факт
може бути наслідком існування постійно діючо-
го механізму підтримання неоднорідності. Спе-
ціальні дослідження (побудова детальних карт
топографії місцевості сумісних з картами вмісту
поживних речовин, гумусу, рН та інших влас-
тивостей за допомогою кокригінгу) довели, що
саме мезорельєф і є тим самим механізмом,
що відтворює неоднорідність у часі. Це дало
нам підстави говорити про неоднорідність як
про властивість, що іманентно (обов’язково)
притаманна оброблюваним ґрунтам у просторі
і часі [6].
Отже, ґрунтоутворення є імовірнісним проце-

сом формування властивостей ґрунту. На ко-
ристь цього свідчить діапазон коливань пара-
метрів досліджених властивостей, який значно
перевищує помилку їх визначення. На відміну
від детермінованого (функціонального), імовір-
нісно-статистичний процес формує неоднорід-
ність ґрунтового покриву на рівні поля і потре-
бує обов’язкового врахування його наслідків у
дослідженнях, оцінюванні, класифікації ґрунтів
і, особливо, диференціюванні агротехнологій.
Геостатистичний метод дослідження просторо-
во розподіленої інформації має знайти широке
розповсюдження в ґрунтознавстві.

1. Волобуев В.Р. Экология почв. — Баку: Элм,
1963. — 260 с.

2. Горячкин С.В. Проблема приоритетов в со-
временных исследованиях почвенного покрова:
структурно-функционально-информационный под-
ход или парциальный анализ//Науч. труды «Со-
временные естественные и антропогенные про-
цессы в почвах и геосистемах». — М., 2006. —
С. 53—80.

3. Иенни Г. Факторы почвообразования. — М.:
Иностр. лит-ра, 1948. — 347 с.

4. Карпачевский Л.О. Некоторые методические
аспекты учета пространственной неоднородности

в почвоведении//Масштабные эффекты при иссле-
довании почв. — М.: МГУ, 2001. — С. 39—46.

5. Медведев В.В. Неоднородность почв и точ-
ное земледелие. Ч. 1. Введение в проблему. —
Харьков: 13 типография, 2007. — 296 с.

6. Медведев В.В. (отв. ред.). Неоднородность
почв и точное земледелие. Ч. 2. Результаты ис-
следований. — Харьков: КП «Городская типогра-
фия», 2009. — 260 с.

7. Godwin R.J., Earl R., Taylor C., Wood G.A. et
all. Precision farming of cereals. Practical guidelines
and crop rotation//Project Report 267, Home-Grown
Cereals Authority. — London, 2002. — Р. 8.

Бібліографія

Імовірнісна природа
ґрунтоутворення і її наслідки для ґрунтово-
генетичних досліджень і землеробської практики



14 Вісник аграрної науки листопад 2010 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

УДК 631.31:452
© 2010

Ю.О. Ременюк,
кандидат сільсько�
господарських наук
Інститут
цукрових буряків УААН

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ОБРОБІТКУ
ҐРУНТУ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ
ТИПОВОГО

Спостереження за динамікою гумусу в ланці
зернобурякової сівозміни на початок І та кінець
ІІІ ротацій показали, що найменші його втрати в
сівозміні були за комбінованого обробітку
(поєднання мілкої оранки з безполицевим
розпушуванням «Параплау» на 30—32 см під
цукрові буряки та оранки на 20—22 см під інші
культури сівозміни), а в шарі ґрунту 0—10 см
відзначено позитивний баланс гумусу на рівні
0,02%.

Інтенсивний механічний обробіток чорнозем-
них ґрунтів, недостатнє унесення добрив та на-
сичення сівозміни просапними культурами при-
зводять до зниження його родючості і втрати
гумусу [2,4,7].
Тривалий плоскорізний і, особливо мінімаль-

ний, обробітки визначають специфічні умови гу-
мусоутворення, що зумовлено розподіленням
по профілю ґрунту рослинних решток, органіч-
них і мінеральних добрив. Велике значення у
трансформації свіжої органічної маси і відтво-
рення запасів гумусу має верхній шар ґрунту.
Саме від водно-фізичних, фізико-хімічних і
мікробіологічних процесів у ньому залежить
кількість новоутворених гумінових сполук.
Ряд дослідників зазначає, що в зернобуря-

ковій сівозміні плоскорізний обробіток не пере-
важав полицевий щодо накопичення гумусу в
ґрунті. Хоча його втрати в шарі 0—10 см за та-
кого обробітку були меншими порівняно з оран-
кою, однак, у нижній частині орного шару спо-
стерігається зменшення умісту гумусу [6,8].
Серед багатьох причин, що призводять до

втрат гумусу, головною є зменшення його но-
воутворення унаслідок зниження надходження
органічної речовини і збільшення швидкості
його мінералізації. Так, у посівах цукрових бу-
ряків втрати гумусу щороку можуть досягати
3,14 т/га [5]. Дослідження показали, що інтен-
сивність обробітку ґрунту під цукровими буря-
ками порівняно з пшеницею озимою сприяє
збільшенню втрат гумусу на 25%. Водночас
зниження інтенсивності обробітку під зерно-
вими культурами порівняно з цукровими бу-
ряками призводило до зниження втрат гумусу
на 20%.
Найсприятливіші умови для стабілізації гу-

мусного стану створюються при чергуванні в
сівозміні оранки та безполицевого основного
обробітку ґрунту [1]. Бездефіцитний баланс гу-

мусу спостерігали лише за комбінованого об-
робітку, коли внаслідок чергування полицевих
і безполицевих заходів створюються найбільш
сприятливі умови для гуміфікації і закріплення
у ньому гумінових речовин. На чорноземах ви-
лугуваних за такого обробітку відзначено ста-
білізацію умісту гумусу в орному шарі ґрунту на
рівні 4,7—5% [3].
Мета досліджень — визначення впливу різ-

них заходів і глибин основного обробітку ґрун-
ту в ланці зернобурякової сівозміни на родю-
чість чорнозему типового вилугуваного.
Методика досліджень. Польові досліджен-

ня з вивчення впливу заходів основного обро-
бітку ґрунту на показники родючості чорнозему
типового вилугуваного здійснювали в довготри-
валому стаціонарному досліді на Уладово-Лю-
линецькій дослідно-селекційній станції ІЦБ
УААН, зона достатнього зволоження у довго-
тривалому стаціонарному досліді. Досліджен-
ня проводили в 10-пільній типовій сівозміні з
3-ма полями цукрових буряків у ланці вико-
вівсяна суміш — пшениця озима — цукрові бу-
ряки. Агрохімічна характеристика чорнозему
вилугуваного характеризується такими показ-
никами: рН — 5,8—6,2, уміст гумусу в шарі
ґрунту 0—20 см — 4,4; 20—30 см — 3,9; 30—
40 см — 3,7%, забезпеченість обмінним калієм
та рухомим фосфором (за Чіріковим) — 85,5 та
161,8 мг/кг ґрунту. Площа облікової ділянки —
100 м2, повторність — 3-разова.
Уміст гумусу визначали в полі вико-вівсяної

сумішки на початку І ротації сівозміни в 1981—
1982 рр. (за даними Я.П. Цвея) та кінці ІІІ ро-
тації 2003—2004 рр. Рухомий фосфор і об-
мінний калій визначали за методом Чірікова
(ДСТУ 4115—2002), гумус — за Тюріним у мо-
дифікації ЦІНАО.
Технологія вирощування культур у досліді,

за винятком варіантів з обробітком ґрунту, була
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загальноприйнятою для зони й однаковою у
всіх варіантах. Під цукрові буряки перед зябле-
вою оранкою вносили 40 т/га гною і мінеральні
добрива в дозі N60Р60К60 кг/га д.р.
Результати та їх обговорення. На чорно-

земах типових вилугуваних за результатами
наших досліджень з унесенням у ланці сівозмі-
ни 40 т/га гною + N105Р105К105 кг/га д. р. міне-
ральних добрив уміст гумусу залежав від за-
ходів основного обробітку ґрунту. Так, різногли-
бинний обробіток ґрунту (оранка під цукрові
буряки на глибину 30—32 см, інші культури —
20—22 см) у зернобуряковій сівозміні зумовив
втрати гумусу в шарі ґрунту 0—10 см за 22 роки
на рівні 0,14% (табл. 1). Водночас значні втра-

ти гумусу відзначено при застосуванні оранки
на 30—32 см під цукрові буряки та мілкого дис-
кового обробітку на 10—12 см під інші культу-
ри сівозміни — 0,20%, або 0,33 т/га щороку,
тоді як тривалий плоскорізний обробіток та гли-
боке безполицеве розпушування «Параплау»
на глибину 30—32 см (варіанти 3, 5) призво-
дять до стабілізації умісту гумусу у верхніх ша-
рах. Його втрати були незначними і становили
0,02%. За такого обробітку був менший уміст
гумусу в нижніх шарах ґрунту — 3,51% проти
3,65%.
В орному шарі ґрунту з використанням оран-

ки в сівозміні втрати гумусу за 22 роки досяга-
ли 0,13%, або 0,21 т/га щороку порівняно з

1 Оранка на 30—32 см Оранка на 20—22 см 0—10 4,04 3,90
(контроль) 10—20 3,99 3,87

20—30 3,95 3,80

0—30 3,99 3,86

30—40 3,73 3,60

2 Оранка на 12—14 см Мілкий дисковий обробіток 0—10 4,08 3,91
на 10—12 см 10—20 3,98 3,76

20—30 3,89 3,69

0—30 3,98 3,79

30—40 3,73 3,63

3 Плоскорізний обробіток Плоскорізний обробіток 0—10 4,00 3,98
на 30—32 см на 20—22 см 10—20 3,95 3,79

20—30 3,90 3,69

0—30 3,95 3,82

30—40 3,65 3,51

4 Оранка на 30—32 см Мілкий дисковий обробіток 0—10 4,10 3,90
на 10—12 см 10—20 3,97 3,69

20—30 3,74 3,61

0—30 3,94 3,73

30—40 3,44 3,53

5 Оранка на 12—14 см + Оранка на 20—22 см 0—10 3,98 4,01
«Параплау» на 30—32 см 10—20 3,94 3,89

20—30 3,93 3,83

0—30 3,95 3,91

30—40 3,63 3,63

НІР05 Шар ґрунту, см 1981—1982 рр. 2003—2004 рр. Шар ґрунту, см 1981—1982 рр. 2003—2004 рр.

0—10 0,082 0,12 20—30 0,032 0,14

10—20 0,045 0,20 30—40 0,038 0,21

1. Зміна вмісту гумусу залежно від тривалого використання заходів основного обробітку ґрунту
в ланці сівозміни (Уладово3Люлинецька ДСС, %)

Обробіток ґрунту (захід, глибина)

В
а
р
іа
н
т

пшениця озимацукрові буряки

Кінець ІІІ
ротації
(2003—

2004 рр.)

Початок І
ротації
(1981—

1982 рр.)

Шар ґрунту,
см

Вплив тривалого обробітку
ґрунту на родючість чорнозему типового
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умістом на початку І ротації. Більш значні втра-
ти гумусу відзначено при заміні оранки під пше-
ницю озиму і вико-вівсяну суміш мілким диско-
вим обробітком на глибину 10—12 см — 0,21%.
Водночас застосування у сівозміні мілкого

обробітку ґрунту (оранка під цукрові буряки на
глибину 12—14 см, інші культури — дисковий
обробіток на 10—12 см) призводить до істот-
ного зменшення запасів гумусу в верхньому
шарі 0—10 см на 0,17%, орному — 0,19% по-
рівняно з оранкою (варіант 1) — відповідно 0,14
і 0,13%. Плоскорізний обробіток у сівозміні що-
до втрат гумусу в орному шарі ґрунту набли-
жався до рівня оранки. Найменші його витра-
ти за 22 роки спостерігали у варіанті, де ви-
користовували поєднання мілкої оранки на
глибину 12—14 см з безполицевим розпушу-
ванням «Параплау» на 30—32 см під цукрові
буряки та оранки на 20—22 см під інші культу-
ри сівозміни — 0,04%. За такого самого обро-
бітку в шарі ґрунту 0—10 см відзначено пози-
тивний баланс гумусу 0,02%.
Уміст гумусу в ґрунті на кінець ІІІ ротації у

зернобуряковій сівозміні змінювався залежно
від заходу і глибини основного обробітку ґрун-
ту (див. табл. 1). У варіантах із глибоким плос-
корізним обробітком ґрунту він був вищим на
0,08% порівняно з контролем (варіант 1), що
можна пояснити зосередженням органічних і
мінеральних добрив у верхніх шарах ґрунту.
Досить високий уміст гумусу в верхньому шарі

ґрунту 0—10 см у варіанті, де використовува-
ли поєднання мілкої оранки з наступним без-
полицевим розпушуванням «Параплау» на
30—32 см під цукрові буряки та оранки на 20—
22 см під інші культури сівозміни — 4,01%, що
було більше на 0,11% порівняно з оранкою на
глибину 30—32 см.
В орному шарі ґрунту за оранки на глибину

30—32 см під цукрові буряки та інші культури
— оранки на 20—22 см уміст гумусу становив
3,86%, що було на 0,07% більше проти мілкого
обробітку ґрунту в сівозміні. Із використанням
плоскорізного та чизельного обробітків ґрунту
в сівозміні вміст гумусу в орному шарі також
знизився на 0,04 і 0,13% порівняно з конт-
ролем.
У підорному шарі ґрунту у варіантах з різно-

глибинним полицевим, мілким та комбінованим
обробітками (варіанти 1, 2, 5) уміст гумусу ко-
ливався у межах 3,6—3,63%. Водночас викорис-
тання плоскорізного обробітку ґрунту призво-
дить до зменшення умісту гумусу в підорному
шарі на 0,09% порівняно з контролем.
Заходи основного обробітку чорнозему ви-

лугуваного впливали на перерозподіл пожив-
них речовин в орному шарі ґрунту. Так, у ре-
зультаті тривалого обробітку ґрунту вміст рухо-
мого фосфору за різноглибинної оранки
(варіанти 1, 5) в орному шарі зріс на 70 мг/кг
ґрунту, високе накопичення рухомого фосфору
за 22-річний період відзначено і у варіанті із

1 0—30 209 279 86 80

30—50 185 196 59 56

2 0—30 232 269 71 73

30—50 166 164 56 57

3 0—30 205 279 74 77

30—50 148 161 57 57

4 0—30 184 251 63 74

30—50 157 161 53 53

5 0—30 208 283 73 71

30—50 165 162 55 53

6 0—30 213 286 89 82

30—50 192 207 58 55

7 0—30 – 263 – 68

30—50 – 204 – 52

2. Вплив заходів обробітку ґрунту на вміст рухомого фосфору і обмінного калію впродовж
33х ротацій, мг/кг ґрунту

Кінець ІІІ ротації
(2003—2005 рр.)

Початок І ротації
(1981—1982 рр.)

Кінець ІІІ ротації
(2003—2005 рр.)

Початок І ротації
(1981—1982 рр.)

К2ОР2О5

Варіант Шар ґрунту, см
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застосуванням під цукрові буряки оранки на
глибину 30—32 см на фоні мілких дискових
обробітків на 10—12 см під інші культури сіво-
зміни, що становило 75 мг/кг ґрунту (табл. 2).
Із застосуванням мілкого і різноглибинного
плоскорізного обробітків ґрунту в сівозміні вміст
рухомого фосфору у шарах ґрунту 0—30 см
збільшився на 74 і 67 мг/кг ґрунту, 30—50 см
— на 13 і 4 мг/кг ґрунту відповідно. Оранка під
буряки цукрові на глибину 12—14 см з безпо-
лицевим розпушуванням «Параплау» на 30—

32 см сприяє збільшенню умісту фосфатів в
орному на 73 мг/кг і підорному шарах ґрунту —
15 мг/кг, що було більше на 6 і 11 мг/кг ґрунту
порівняно з плоскорізним обробітком.
Уміст обмінного калію в орному шарі ґрунту

за тривалого застосування різних заходів обро-
бітку і систем удобрення зменшується, голов-
ним чином у варіантах з оранкою на глибину
30—32 см, що зумовлено використанням калію
рослинами та переходом у необмінно-фіксова-
ний стан.

Використання у сівозміні комбінованого об-
робітку ґрунту (під цукрові буряки мілка оран-
ка з безполицевим розпушуванням «Параплау»
на глибину 30—32 см, інші культури — на 20—
22 см) забезпечує збільшення умісту гумусу на
0,11% у 0—10 і 0,05% у шарах ґрунту 0—
30 см. При цьому відзначено найменші втра-
ти гумусу (близько 65 кг/га щороку) порівня-
но з різноглибинним полицевим обробітком у
сівозміні.
За оранки на 30—32 см під цукрові буряки

на фоні мілких дискових обробітків на 10—

Висновки

12 см під інші культури сівозміни спостеріга-
ли зменшення умісту гумусу в орному шарі
ґрунту на 0,13%. Його втрати за 22 роки
становили понад 7 т/га.
Тривале застосування заходів основного

обробітку ґрунту призводить до накопичення
рухомого фосфору в орному шарі ґрунту та
зменшення його вмісту в підорному. Уміст об-
мінного калію зменшувався лише за різногли-
бинного полицевого обробітку в орному шарі
ґрунту, за інших заходів обробітку він зали-
шався незмінним.
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ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ
ФОТОСИНТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛИСТКІВ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ
АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ ГРУШІ

Показано можливість використання показників
активності фізіолого3біохімічних процесів для
діагностики азотного живлення інтенсивних
насаджень груші. Визначено оптимальну систему
удобрення для активізації фотосинтетичних
процесів.

Відомо, що провідна роль у формуванні вро-
жаю рослин належить фотосинтезу як єдино-
му джерелу синтезу органічних речовин. Тому
найважливішим завданням землеробства є роз-
робка заходів, спрямованих на ефективне вико-
ристання фотосинтетичної функції рослин, се-
ред яких провідне місце належить ґрунтовому
живленню. Особливого значення в цьому кон-
тексті набуває забезпеченість рослин азотом.
Для порівняння: за нестачі фосфору або калію
продуктивність фотосинтезу знижується на 2%,
фосфору і калію — 9, азоту — на 63% [10].
Розрізняють два види впливу азоту на інтен-

сивність накопичення вуглеводів: непряме —
стимулюванням поглинання й розподілу інших
елементів і безпосереднє — коли азот бере
участь у реакціях асиміляції СО2, зумовлює
кількість і структуру хлоропластів та асиміля-
ційного апарату [3].
Згідно з фізіологічним принципом для здійс-

нення високого рівня метаболізму та створен-
ня врожаю в рослині має бути певний рівень
поживних елементів, за якого процеси фото-
синтезу проходять оптимально [8, 10]. Проте
об’єктивна оцінка потреби рослин у живленні за
вмістом загального азоту в листках усклад-
нюється тим, що він включає всі форми, зок-
рема й неорганічні сполуки. Це може бути на-
слідком порушення вуглеводного обміну, тому
однакова кількість елемента може відповідати
різному стану дерев [9]. З огляду на це пошук
параметрів, які б давали змогу оцінити не вміст
елемента, а потребу в ньому шляхом контро-
лю інтенсивності фізіолого-біохімічних проце-
сів, є актуальним.
Мета роботи — визначення оптимальних

параметрів азотного живлення дерев груші зав-
дяки контролю активності фізіолого-біохімічних
процесів.
Об’єкти, методи та умови досліджень.

Для характеристики фотосинтетичної діяль-
ності рослин протягом 2005—2008 рр. визнача-
ли: загальний уміст хлорофілу — колоримет-
рично [6]; продуктивність фотосинтезу (ПФ) —
за методом Ф.З. Бородуліної, Л.Г. Колобаєвої
[1] у динаміці; чисту продуктивність фотосин-
тезу (ЧПФ) — за О.С. Овсянниковим [5]; пло-
щу асиміляційного апарату — методом висічок.
Математичну обробку даних проводили за до-
помогою комп’ютерних програм ANOVA, Mic-
rosoft Excel.
Дослідні насадження закладено у 2002 р.

сортами груші Конференція та Ізюминка Криму
(підщепа айва А) за схемою 5×3 м. Ґрунт —
чорнозем південний важкосуглинковий, систе-
ма утримання — чорний пар. Полив — за до-
помогою стаціонарної системи краплинного зро-
шення. Схема досліду 1 передбачає поверхне-
ве (перед поливом) внесення N30—N90 у формі
Nаа одноразово перед цвітінням та аналогічних
доз дрібними дозами: по 1/4 у фазі висування
бутонів, після опадання пелюсток, фізіологічно-
го опадання зав’язі та на початку закладання
плодових бруньок під дерева сортів Конферен-
ція та Ізюминка Криму. Схема досліду 2 перед-
бачає внесення N15—N60 дрібними дозами в
аналогічних фазах шляхом фертигації під де-
рева сорту Конференція. Контроль для обох
дослідів — варіант без застосування добрив.
Результати досліджень. Установлено, що

формування загальної асимілюючої поверхні
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дерев груші певним чином зумовлювалося
азотним режимом ґрунту. Виявлено, що всі ва-
ріанти із внесенням добрив формували біль-
ший за площею листковий апарат порівняно з
контролем. Загальна площа листків у серед-
ньому за роки визначення з одного дерева сор-
ту Конференція за поверхневого внесення доб-
рив була в межах 4,5—6,7 м2, за фертигації —
4,8—6,9; сорту Ізюминка Криму — 9,2—15,4 м2.
У контрольних варіантах цей показник не пере-
вищував 3,9 та 8 м2 відповідно за сортами. Слід
зазначити, що за фертигації цей процес відбу-
вався активніше і варіанти із застосуванням
помірних доз не поступалися за цим показни-
ком максимальній одноразовій дозі, внесеній
поверхнево. Так, у середньому фертигація до-
зами N30—N45 зумовила формування на дереві
6,3—6,9 м2 листків, тоді як за одноразових доз
N60—N90 — 5,8—6,3 м2 листків.
Коефіцієнт кореляції між листковою поверх-

нею і дозою добрив коливався у межах r= 0,61—
0,73, між площею листків та врожайністю мо-
лодих дерев — r=0,49—0,81 залежно від сорту.
Вважається, що для формування 100 г маси

плодів потрібно 340—504 см2 асиміляційної
поверхні [4], а для високої продуктивності рос-
лин необхідно мати до 6 м2 здорових листків на
1 м2 площі, зайнятої проекцією крони [2]. Тому
об’єктивним показником роботи листкового апа-
рату є коефіцієнт листкової продуктивності (Кл),
який визначає питоме навантаження врожаєм
одиниці листкової поверхні, кг/м2 [5].
Нашими дослідженнями встановлено, що

величина Кл при фертигації збільшувалася з
віком насаджень, тобто у міру зростання вро-
жайності молодих дерев груші сорту Конферен-
ція (табл. 1). Аналогічну закономірність виявле-
но і для сортів досліду 1.
Найвищі значення Кл зафіксовано у конт-

рольних варіантах і за дрібного застосування
N30 та N45. Проте, якщо у першому випадку це
пов’язано із меншою площею асиміляційної
поверхні, то в другому — з більшим наванта-
женням плодами на одиницю площі листків. З
цієї ж причини за фертигації показник Кл зде-
більшого був вищим, ніж за поверхневого вне-
сення аналогічних доз добрив.
У результаті проведення статистичного ана-

лізу виявлено, що між показниками Кл і вро-
жайністю існує тісна криволінійна залежність
при R2=0,95—0,97 та похибці відхилення від
регресії ±1,81—2,35. Рівень урожайності моло-
дих дерев груші не нижчий ніж 15 кг/дер. (або
100 ц/га) можна очікувати, коли показник Кл дорів-
нюватиме для сортів Конференція — 2,3—2,8,
Ізюминка Криму — 1,5—2,1 кг/м2 (рис. 1).
Відомо, що функцію поглинання променевої

енергії для утворення органічної речовини ви-
конує пігментний комплекс [10]. З іншого боку,
інтенсивність зеленого забарвлення листків є
однією з ознак, яка свідчить про надлишок або
нестачу азоту в живленні рослин, зокрема пло-
дових [7].
У наших дослідженнях на початку вегетації

та під час інтенсивного росту пагонів всі варі-
анти із внесенням добрив перевищували конт-
роль за вмістом хлорофілу. Найсприятливіші
умови для його утворення у травні виявлено у
варіантах із подвійними одноразовими дозами

N0 — контроль 0,73±0,16 1,70±0,17 2,73±0,30

N15 0,94±0,16 1,44±0,18 2,60±0,13

N30 0,84±0,14 1,37±0,20 2,59±0,26

N45 0,75±0,10 1,37±0,13 2,32±0,08

N60 0,72±0,12 1,11±0,03 2,15±0,11

Рис. 1. Залежність рівня врожайності дерев
груші (у) від Кл (х) сортів: а — Конференція;
б — Ізюминка Криму;  — фактичний урожай,
кг/дер.; —— — теоретичний урожай, кг/дер.
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N60—N90, де вміст хлорофілу був вищим, ніж у
контролі: у дерев сортів Конференція — на
0,16—0,24% (НІР05 = 0,08%), Ізюминка Криму —
на 19,1—0,32% (НІР05 = 0,11%). Варіанти з
дрібними дозами (1/2 дози) незалежно від спо-
собу внесення характеризувалися дещо нижчи-
ми значеннями, проте вони також відрізняли-
ся від контролю на 0,06—0,17 і 0,02—0,18%
відповідно.
Однак уже в червні та серпні виявлено істот-

ну перевагу дрібних доз щодо впливу на вміст
хлорофілу. Так, наприклад, у листках сорту Ізю-
минка Криму за одноразового удобрення його
вміст у червні становив у середньому за роки
досліджень 0,69—0,79, за дрібного — 0,79—
0,98% (рис. 2).
Отже, азотні добрива мали істотний, проте

неоднозначний вплив на вміст хлорофілу. Це
підтвердив і кореляційний аналіз даних між
його кількістю й дозою азоту: коефіцієнт коре-
ляції коливався залежно від способу внесення,
сорту і строку визначення від r=–0,19 до r=0,82.
Математично достовірного зв’язку між цим по-
казником і врожайністю груші взагалі не вста-
новлено.
Ефективність роботи листків і засвоєння ни-

ми енергії сонця знайшло відображення в по-
казниках продуктивності фотосинтезу (ПФ).
У результаті досліджень визначено різницю між
варіантами дослідів за цим показником. Так,
наприклад, у середньому по сорту Конферен-
ція за фертигації у І половину вегетації він ста-
новив 62,0—74,2 порівняно з 54,7 мг С/дм2/год

на контролі (НІР05=6,7), ІІ — 59,1—70,6 мг по-
рівняно з 49,6 мг С/дм2/год (НІР05=7,7). Вияв-
лено існування кореляційних зв’язків між показ-
ником ПФ і врожайністю сорту Конференція
(r = 0,85±0,09 та r = 0,92±0,08 відповідно для
поверхневого внесення і фертигації) та сорту
Ізюминка Криму (r = 0,79±0,11).
Для обох сортів, незважаючи на різні абсо-

лютні значення, найвищий рівень накопичення
вуглецю виявлено за помірних дрібних доз
(N30—N45). Підвищення їх до N60—N90 здебіль-
шого не спричинило істотного збільшення цьо-
го показника порівняно з нижчими дозами.
Зважаючи на тісний зв’язок між азотним жив-

ленням і деякими показниками, що характери-
зують фотосинтетичну діяльність листків груші,
проведено регресійний аналіз і одержано ма-
тематичні моделі, які описують величину вро-
жаю дерев (У, кг/дер.). Проаналізовано: площу
асиміляційного апарату Sл, м2/дер. (х1); кое-
фіцієнт листкової продуктивності Кл, кг/м2 (х2);
продуктивність фотосинтезу ПФ у певний пері-
од, мг С/дм2/год (х3) і дози добрив, кг/га (х4).
Залежності між цими показниками у період

активного вегетативного росту за дрібних доз
(внесено 1/2 дози) характеризувалися рівняння-
ми:
У=1,64х1+4,75х2+0,04х3+0,01х4–9,58 для сор-

ту Конференція (R2=0,988, похибка відхилення
від регресії ±0,64 кг/дер.);
У=0,02х1+10,23х2+0,14х3+0,04х4–12,37 для

сорту Ізюминка Криму (R2=0,944, похибка відхи-
лення від регресії ±2,24 кг/дер.).
У період диференціації плодових бруньок:
У=1,85х1+4,50х2+0,03х3+0,02х4–9,64 для сор-

ту Конференція (R2=0,987, похибка відхилення
від регресії ±0,65 кг/дер.);
У=0,01х1+11,04х2+0,14х3+0,10х4–12,45 для

сорту Ізюминка Криму (R2=0,944, похибка відхи-
лення від регресії ±1,93 кг/дер.).
Дисперсійний аналіз факторів регресії урожай-

ності свідчить, що найбільший вплив (42,9—
81,7% залежно від сорту та періоду вегетації)
на врожай мав показник Кл, а вплив площі ли-
сткової поверхні та показника ПФ іноді був не-
істотним.
До показників, що характеризують інтенсив-

Рис. 2. Динаміка вмісту хлорофілу в листках
груші сорту Ізюминка Криму за внесення доб3
рив (середнє за роки досліджень), %: а —
одноразово; б — дрібними дозами (дослід 1)

%

а
N0 N30 N45 N60 N90 N30 N45 N60 N90

Доза азоту, кг/габ

2007 Активний вегетативний ріст у=1,27х 0,94 1,11

Диференціація плодових бруньок у=1,97х–12,37 0,97 0,81

Знімальна стиглість плодів у=1,18х–0,03х2 0,99 0,46

2008 Активний вегетативний ріст у=2,59х–0,04х2 0,99 0,52

Диференціація плодових бруньок у=1,69х–0,01х2 0,99 0,89

Знімальна стиглість плодів у=2,45х 0,98 1,82

2007—2008 У середньому за вегетацію у=0,28х2–0,65х 0,97 2,14

2. Результати регресійного аналізу (при Р=0,95) залежності врожайності сорту Конферен3
ція, кг/дер. (у) від ЧПФ (х), г/м2/добу за фертигації

Похибка, SyxРік Період вегетації Рівняння регресії R2
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ність роботи фотосинтетичної поверхні, нале-
жить також визначення ЧПФ, що характеризує
приріст абсолютно сухої маси плодів за певний
проміжок часу на одиницю площі листків [5].
За спостереженнями, проведеними у 2007—

2008 рр. у досліді 2 із сортом Конференція,
ЧПФ різнилася за періодами росту дерев. Ди-
наміка її вирізнялася максимумом у фазі дифе-
ренціації плодових бруньок, коли приріст сухої
маси становив 8,92—11,30 г/м2/добу. У період

знімальної стиглості плодів ЧПФ зменшилася
до 5,22—8,56 г/м2/добу. Стосовно впливу фер-
тигації на цей показник виявлено, що добрива
сприяли збільшенню його при достиганні пло-
дом розміру «грецького горіха» на 11,4—36,6%
порівняно з контролем (5 г/м2/добу) відповідно
внесеній дозі. Однак у фазі диференціації пло-
дових бруньок лінійного підвищення ЧПФ під
впливом зростаючих доз не спостерігали: вар-
іанти з N30 і N45 не поступалися, навіть пере-
важали варіант з N60 та перевищували конт-
роль (8,92 г/м2/добу) на 13,2—26,7 %.
У результаті статистичного аналізу виявле-

но, що між показниками ЧПФ й урожайністю
існує тісна прямо- та криволінійна (залежно від
періоду визначення) залежність (табл. 2).
При навантаженні плодами молодих дерев

не менше ніж 15 кг/дер. (100 ц/га) необхідним
рівнем ЧПФ є 8,9—9,6 г/м2/добу (рис. 3).
Отже, між рівнем азотного живлення та про-

дуктивністю фотосинтетичного апарату існує
тісний зв’язок, який виражається у зміні продук-
тивності роботи листків, концентрації хлорофі-
лу, сухої маси плодів на одиницю асиміляцій-
ної поверхні.

Рис. 3. Залежність рівня врожайності (у) від
показника ЧПФ (х) у дерев груші сорту Кон3
ференція при фертигації:  — фактичний уро3
жай; —— — теоретичний урожай
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Дослідженнями встановлено можливість
використання показників фотосинтетичної
діяльності листків груші як діагностичні па-
раметри для визначення потреб молодих де-
рев груші в азоті. Зв’язок між азотним жив-
ленням груші та процесами фотосинтезу не
прямолінійний, а описується квадратичним
рівнянням. Збільшення доз добрив сприяє їх ак-
тивізації до певної межі, після чого ефекту від
посилення рівня азотного живлення не спос-
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терігається. Виявлено, що найбільший уро-
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ КОМПЛЕКСНОЇ
ДІЇ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ЯБЛУНІ

Досліджено сортову відмінність ефективності
препаратів комплексної дії та вплив
позакореневої обробки ними на плодоношення
та функціональний стан дерев яблуні.

Оптимальний ріст та плодоношення дерев
потребують ефективного забезпечення еле-
ментами мінерального живлення. Функціону-
вання листкового апарату та розвиток генера-
тивної сфери рослини неможливі без речовин,
здатних забезпечити ефективне закладання
генеративних бруньок під майбутній урожай,
ріст та утримання зав’язі.
Надходження елементів мінерального жив-

лення забезпечується роботою кореневої сис-
теми. Гормональні речовини, що контролюють
ріст та розвиток рослин, синтезуються у мери-
стемах та насіннєвих зачатках. Транспорт міне-
ральних речовин та синтез гормонів — енер-
гозалежні процеси, що потребують безперер-
вного надходження пластичних речовин, які
вкрай необхідні для росту та розвитку генера-
тивної сфери. Синтез цих речовин забезпе-
чується роботою листків. Однак упродовж ве-
гетації виникають несприятливі умови, що галь-
мують роботу листкового апарату і призводять
до зменшення надходження мінеральних речо-
вин з ґрунту та зміни синтезу ендогенних гор-
мональних речовин. Тому для оптимізації жив-
лення та гормонального балансу рослин необ-
хідно проводити корекцію надходження цих
речовин у рослину.
Підвищення ефективності управління міне-

ральним живленням, функціональним станом
рослин, їх продуктивністю можливе лише за
умов поєднання в одну систему впливу на рос-
лини елементів мінерального живлення (коре-
невого та позакореневого) і біологічно активних
речовин різного спектра дії. Тому важливим є
питання діагностики функціонального стану
листкового апарату плодових культур.
Одним з найефективніших прийомів управ-

ління ростом та розвитком рослин є застосу-
вання позакореневого підживлення мікро- та
макроелементами в комплексі з біологічно ак-

тивними речовинами саме тоді, коли вони по-
требують цього найбільшою мірою [1].
У садівництві широко застосовують фізіоло-

гічно активні речовини для поліпшення укорі-
нення посадкового матеріалу, прискорення
вступу в плодоношення, зниження негативно-
го впливу несприятливих кліматичних умов
(приморозків, посухи, надмірного зволоження
тощо), посилення регенераційних процесів і
підвищення продуктивності.
Останнім часом українськими хіміками син-

тезовано ряд комплексних речовин для поза-
кореневого застосування, які поєднують у собі
компоненти мікро- та макродобрив і біологічно
активних речовин. До них належать препара-
ти комплексної дії біологічного походження вер-
містим, вермістим К та синтезований з природ-
них сполук препарат оазис. Вони поєднують у
собі цілеспрямовану дію, високу ефективність
та екологічну безпечність.
Мета роботи — дослідити ефективність по-

закореневої обробки препаратами комплексної
дії та розробити прийоми оперативного коригу-
вання функціональним станом рослин, ростом
і плодоношенням яблуні.
Матеріали і методи. Впродовж 2006–2008 рр.

проводили досліди в інтенсивних насадженнях
яблуні 2002 р. садіння в дослідному господар-
стві «Новосілки» Інституту садівництва УААН.
Об’єктами були сорти Аскольда (схема садін-
ня 4,6×2,5 м) та Радогость (4×2 м), підщепа
ММ. 106, ґрунт — темно-сірий опідзолений.
Повторність варіантів — 3-разова. Для позако-
реневого обробітку використовували розчини
комплексних препаратів біологічно активних
речовин у 3-х фазах: формування листкової
поверхні, інтенсивного росту і його закінчення.
Схема досліду: контроль (фон — виробни-

чий контроль) — обприскування водою; фон +
вермістим; фон + вермістим К; фон + оазис.
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За допомогою аналізу ґрунту визначали
вміст легкогідролізованого азоту (за Корнфіль-
дом), рухомого фосфору та обмінного калію (за
Кірсановим), рН водне та сольове — іонселек-
тивним методом, гідролітичну кислотність, у
листках — уміст азоту, фосфору та калію [5].
Установлення фізіологічних показників функ-

ціонального стану дерев супроводжувалося
визначенням умісту пігментів [4] та питомої по-
верхневої щільності листків (ППЩЛ) [3]. Прове-
дено також дослідження електропровіднос-
ті тканин листків на змінному струмі частотою
1 кГц за допомогою електрометра Е7-13 [2].
Результати досліджень. У досліді визначе-

но агрохімічні показники в шарі ґрунту 0—60 см.
Установлено, що актуальна кислотність (рН
водне) знаходиться у межах 4,6—7,7, гідролі-
тична — 0,8—1,8 мг⋅екв/100 г. Уміст рухомого
фосфору в ґрунті становить 111,7—243,3, об-
мінного калію — 133,3—238,7 мг/кг (у перера-
хунку на Р2О5 і К2О відповідно) і є оптималь-
ним для вирощування яблуні. За допомогою
агрохімічного аналізу кількості лужногідролізо-
ваного азоту в ґрунті виявлено її зміни в межах
30,6—48,8 мг/кг, що дещо нижче оптимальних
рівнів умісту цього макроелемента.
Одним із важливих показників, що відображає

функціональний стан листкового апарату та
умови мінерального живлення, передусім, азот-
ного, є уміст зелених пігментів у листках рослин.
Фотосинтетична продуктивність у певних ме-

жах визначається рівнем накопичення в асимі-
люючих органах пластидних пігментів, кількість
яких є також важливою фізіологічною характе-
ристикою листка та всієї рослини.

Вплив препаратів
комплексної дії на врожайність яблуні

Проведеними дослідженнями визначено
вміст зелених пігментів у листках сортів яблуні
Аскольда та Радогость (табл. 1). Установлено,
що найвища сума хлорофілів «а» і «в» була в
обох сортах яблуні, оброблених вермістимом
та вермістимом К, що в 1,07—1,1 раза переви-
щує контроль. Кількість хлорофілів у листках
сорту Радогость, оброблених комплексним рід-
ким добривом оазис, була на рівні контролю,
сорту Аскольда — у 1,05 раза вище, ніж у конт-
рольного варіанта. У цілому відзначимо пози-
тивний вплив фоліарних обробок на стан лис-
тового апарату дослідних дерев. Уміст хлоро-
філу в листках оброблених дерев був на
2,5—12,3% більшим, ніж на контролі.
Для сортів відзначено зростання, передусім,

хлорофілу «а» в листках. Співвідношення хло-
рофілів «а» і «в» у всіх варіантах у листках сор-
ту Аскольда коливалось від 1,42 до 1,70. У
листках сорту Радогость хлорофіл «а» перева-
жав за вмістом хлорофіл «в» у 1,47—1,74 раза.
Показником інтенсивності роботи листково-

го апарату є ППЩЛ. За сприятливих умов лис-
тки фотосинтезуючих сортів інтенсивно накопи-
чують більшу кількість сухих речовин. Найви-
щою ППЩЛ характеризувалися обидва сорти,
оброблені комплексним рідким добривом оазис
(2,18—2,4 г/дм2) (табл. 2). Низьким цей показ-
ник був у контрольному варіанті — 2,01—2,15
г/дм2. Загалом у варіантах з обробкою препа-
ратами комплексної дії відзначено зростання
сухої маси на одиницю площі листка.
Визначено тісний кореляційний зв’язок між

накопиченням хлорофілів та ППЩЛ, який ста-
новив для Аскольди і Радогості r=0,64 і 0,45

Аскольда

Контроль 1,50 0,95 2,45 1,58

Вермістим 1,58 1,11 2,70 1,42

Вермістим К 1,64 1,03 2,67 1,59

Оазис 1,62 0,96 2,58 1,70

Радогость

Контроль 1,46 0,99 2,44 1,47

Вермістим 1,67 0,96 2,62 1,74

Вермістим К 1,68 1,06 2,74 1,58

Оазис 1,51 0,99 2,50 1,53

  НІР05 0,07 0,04 0,11 0,08

1. Уміст зелених пігментів у листках дерев яблуні, середнє за 2006—2008 рр.

Сума хлорофілів «а+в»
Хлорофіл

мг/г

«в»«а»Варіант «а/в»



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

24 Вісник аграрної науки листопад 2010 р.

Вплив препаратів
комплексної дії на врожайність яблуні

відповідно, що значною мірою зумовило різни-
цю у продуктивності обох сортів за різних об-
робок препаратами комплексної дії.
Для формування сталих урожаїв з високими

показниками якості для рослин необхідно ство-
рювати сприятливий режим живлення.
При вивченні позакореневої обробки комп-

лексним рідким добривом оазис та препара-
тами вермістим та вермістим К установлено
зростання урожаю плодів з дерева порівня-
но з контролем (обробка водою) для сорту Ра-
догость на 28—41%. У сорту Аскольда збіль-
шення цього показника порівняно з контролем
спостерігалось у варіантах з обробкою вермі-
стим та вермістим К у межах 21,7—31,6%. І
лише при обробці препаратом оазис цей показ-
ник істотно не відрізнявся від контрольного ва-
ріанта.
Особливо істотна різниця урожаю плодів з

дерева визначалась між сортами, що значною
мірою зумовлено генетичною специфічністю.
Так, у сильнорослого сорту Аскольда, для якого
характерне стабільне нарощування урожай-
ності, цей показник був у межах 21,2—27,9 кг/
дерева. Дещо нижчий урожай (у 1,4 раза) — у
сорту Радогость (13,9—19,6 кг/дерева), що зу-
мовлено меншими розмірами дерева і по-
вільнішим нарощуванням цього показника. Але
завдяки більш щільній схемі садіння дерев сор-
ту Радогость (1250 шт./га), ніж сорту Аскольда
(870 шт./га), урожайність приблизно вирівня-
лась (17,4—24,5 та 18,5—24,3 т/га відповідно).
Урожайність — інтегральний показник госпо-

дарського значення окремих агротехнічних
складових та рівня досконалості технології ви-

рощування у цілому. Результати досліджень
свідчать про те, що позакоренева обробка пре-
паратами комплексної дії сприяє підвищенню
продуктивності дерев яблуні.
Позитивний істотний вплив позакореневих

обробок на врожайність був у всіх варіантах
сорту Радогость, що на 27,6—40,8% більше
порівняно з контролем, сорту Аскольда — у
варіантах з вермістимом та вермістимом К (на
21,6—31,4% вище контролю). При обробці пре-
паратом оазис урожайність неістотно відрізня-
лась від контролю.
Найбільш істотна кореляція була визначена

між урожайністю та сумою хлорофілів для сор-
тів Аскольда (r=0,91) і Радогость (r=0,62). Та-
кий значний корелятивний зв’язок зумовлений
недостатнім умістом рухомих форм азоту в

Аскольда

Контроль 2,15 21,2 18,5

Вермістим 2,39 25,8 22,5

Вермістим К 2,25 27,9 24,3

Оазис 2,40 23,9 20,8

НІР05 0,09 2,7 2,3

Радогость

Контроль 2,01 13,9 17,4

Вермістим 2,08 17,8 22,2

Вермістим К 2,15 19,5 24,3

Оазис 2,18 19,6 24,5

  НІР05 0,08 2,6 3,1

2. Питома поверхнева щільність листків та врожайність сортів яблуні (середнє за 2006—
2008 рр.)

Урожайність, т/гаВаріант ППЩЛ, г/дм2 Урожай плодів з дерева, кг

Показники електропровідності в листках яб3
луні сортів Аскольда та Радогость:  — Ас3
кольда;  — Радогость
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Позакоренева обробка препаратами комп-
лексної дії сприяла поліпшенню функціональ-
ного стану дерев, що проявилось у зростанні
сумарної кількості зелених пігментів та збіль-
шенні сухої маси на одиницю площі листка.
Визначено найбільш істотну кореляцію між

урожайністю та сумою хлорофілів для сортів
Аскольда — r=0,91 і Радогость — r=0,62.
Істотна пряма залежність була між урожай-
ністю і ППЩЛ, при цьому вищою кореляція
була в сортів Радогость — r=0,96, Аскольда
— r=0,37.
Установлено обернену кореляцію між уро-

жайністю та електропровідністю для сортів
Радогость (r=–0,91) та пряму — Аскольда
(r=0,80). Пряма кореляція свідчить про висо-

ку стабільність іонного гомеостазу і вищу —
у продуктивності.
Найбільший вплив позакореневих обробок

на врожайність був у всіх варіантах сорту Ра-
догость, що на 27,6—40,8% більше від конт-
ролю, сорту Аскольда — у варіантах з вермі-
стимом та вермістимом К (на 21,6—31,4%
вище контролю).
Сукупність корелятивних зв’язків між уро-

жайністю і сумою хлорофілів, ППЩЛ та елек-
тропровідністю свідчить про вищу
стабільність у забезпеченні формування уро-
жаю у сорту Аскольда порівняно із сортом
Радогость, що визначає і більшу чутливість
останнього до позакореневих обробок комп-
лексними препаратами.
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ґрунті. Позакоренева обробка сприяла більшо-
му накопиченню хлорофілів, що є безумовним
відображенням зростання азотистих сполук у
листках, які формують структурні елементи
хлоропластів і клітин листка в цілому. Це вкрай
важливо для забезпечення перебігу фотосин-
тетичних процесів і є одним із необхідних фак-
торів формування урожаю.
Визначено також істотну пряму залежність

між урожайністю і ППЩЛ, при цьому більш ви-
сокою кореляція була в сортів Радогость
r=0,96, Аскольда — у 2,6 раза меншою —
r=0,37. Слід зазначити, що в середньому для
сорту Аскольда характерна вища ППЩЛ за
умов більшого розміру дерева і листкової пла-
стинки, ніж у сорту Радогость. Це може свідчи-
ти про високу напруженість у забезпеченні
формування урожаю для останнього сорту і
визначає його більшу сприйнятливість до об-
робки комплексними препаратами.
Для визначення впливу препаратів комплекс-

ної дії на зміни іонного гомеостазу в листках

досліджуваних сортів проводили визначення їх
електропровідності за допомогою приладу
Е7-13 та спеціальних електродів (рисунок).
Електропровідність тканин залежить, пере-

дусім, від наявності у клітинах та позаклітинно-
му просторі іонів, серед яких найбільше калію.
Він активно впливає на ріст плодів, що зумов-
лено його стабілізуючою дією на їхній водний
обмін.
Установлено обернену кореляцію між уро-

жайністю та електропровідністю для сортів Ра-
догость та пряму — Аскольда.
Значною мірою обернена кореляція між

електропровідністю та урожайністю для сорту
Радогость (r=–0,91) зумовлена витратою калію
на формування урожаю, що й спричинило його
зменшення у тканинах листків. Для сорту Ас-
кольда отримано істотну пряму кореляцію між
урожайністю та електропровідністю: r=0,80.
Пряма кореляція свідчить про високу
стабільність іонного гомеостазу і більш високу
стабільність у продуктивності.
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ВИКОРИСТАННЯ
ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ
ГРУПИ BACILLUS THURINGIENSIS
У  ФІТОЗАХИСТІ ВІД КОМАХ3
ШКІДНИКІВ

Наведено результати досліджень селекційного
відбору нових перспективних штамів Bacillus
thuringiensis 13 і 103го серотипів (Н1, Н10) —
продуцентів бiологiчно активних речовин,
агентiв препаратiв фiтозахисної дiї.
Проаналізовано корисні біологічні особливості
штамів у межах формування і вдосконалення
технологій використання мікробіологічних
засобів для контролю чисельності комах3
шкідників.

Усе більше фахівців усвідомлюють, що зав-
дяки розвитку біологічних методів захисту рос-
лин можна не тільки забезпечити надійний за-
хист сільськогосподарської продукції, а й роз-
в’язати важливе питання збереження довкілля
та природного рівня його біологічного різнома-
ніття. Останнім часом вдалося значно розши-
рити і поглибити уявлення про роль мікроор-
ганізмів у землеробстві, а також сформулювати
пріоритетні завдання щодо заміни пестицидів
на мікробіологічні препарати [1, 6, 10].
Мікроорганізми є основними факторами ґрун-

тоутворювальних процесів, живлення рослин і
фітосанітарного стану посівів. Особливості мік-
роорганізмів полягають у тому, що за відповід-
них умов вони можуть здійснювати біосинтез
різних метаболітів, набувати енергійного, інтен-
сивного росту і розвитку. При оптимізації сис-
тем захисту рослин, які забезпечують високі
показники виходу якісної, екологічно чистої
сільськогосподарської продукції, особливої ува-
ги надають методам мікробіологічного контро-
лю чисельності комах-шкідників.
На основі мікроорганізмів розроблено і ви-

користовується ряд мікробних препаратів інсек-
тицидної, родентицидної, фунгіцидної дії. Спо-
роутворювальні бактерії Bacillus thuringiensis є
найбільш розповсюдженими агентами мікробі-
ологічного контролю чисельності комах і мають
багатобічну дію на них: антифідантну, метаток-
сичну, фізіологічну, тератогенну, дерепродук-
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ційну, що зумовлює високу біологічну, еконо-
мічну, соціальну ефективність біопрепаратів на
їх основі.
Біопрепарат на основі ентомопатогенних бак-

терій B. thuringiensis вважають високоякісним,
надійним та оптимальним для технологій зас-
тосування в рослинництві, якщо він відповідає
таким параметрам і вимогам:

· штам-продуцент здатний у стандартних і
виробничих поживних середовищах накопичу-
вати достатньо високий титр спор і кристалів і
в найкоротший термін (в одиниці маси необ-
хідно мати максимальну кількість активних
клітин і метаболітів з корисними властивос-
тями; спостерігати синхронне споро- та криста-
лоутворення зі співвідношенням спор і крис-
талів 1:1);

· збереження і незмінність готового біопре-
парату (сухого порошку, пасти або рідини) три-
валий час без істотних змін його властивостей;

· висока біологічна активність (ентомоцид-
ність) препарату за діючими біологічно актив-
ними речовинами для тест-об’єктів (екзо-, ен-
дотоксинами та іншими метаболітами);

· персистентність, гомогенність, адгезійна
здатність біопрепарату;

· зручність для транспортування і техноло-
гічних прийомів застосування;

· безпека для людини, корисної ентомофау-
ни, риб, теплокровних тварин.
Мета досліджень — здійснити селекцію
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перспективних штамів-продуцентів B. thuringi-
ensis з аналізом біологічних і господарсько цін-
них властивостей для формування і вдоскона-
лення технологій їх використання у фітозахисті
від комах-шкідників агробіоценозів.
Матеріали і методи. У роботі використано

референтні екзотоксиногенні штами ентомопа-
тогенних бактерій B. thuringiensis 2-х серологіч-
них варіантів (B. thuringiensis var. thuringiensis
BtH1 800, B. thuringiensis var. darmstadiensis
BtH10 109), які зберігаються у колекції мікроор-
ганізмів ДНУ Всеросійського НДІ сільськогоспо-
дарської мікробіології РАСГН, а також викорис-
тано відселектовані, нові штами, що виділяли
з природних популяцій хворих і загиблих комах
різних еколого-географічних регіонів України та
Росії (BtH1 — 14/1, 20/1, BtH10 — 18/5, 23/3).
Виділення ентомопатогенів проводили мето-

дом скринінгу за ознакою інсектицидності згідно
з методиками [5, 7, 8]. Морфологічний фенотип
колоній чистих культур B. thuringiensis та їх про-
дуктивність визначали загальноприйнятими у
мікробіології методами [2, 4]. Культуральні, фі-
зіолого-біохімічні особливості виділених штамів
визначали методами, які використовуються як
диференціальна діагностика за схемою H. de
Barjac, O. Lysenko [13, 14] порівняно з рефе-
рентними штамами. Для ідентифікації культур
використовували визначник Берджі [9]. Аналіз
первинної послідовності фрагмента 16S рРНК
— за методами K. Brajesh, T. Madden, D. Mo-
reira [12, 15, 16]. Технологічні параметри роз-
витку культур ентомопатогенних бактерій B.
thuringiensis визначали за І.Л. Работновою [11].
Як модельні біотести використовували при-

родні та інсектарні популяції комах (інтактних і
контактних генерацій) з різним ступенем чутли-
вості до бактеріального зараження, зокрема
личинок кімнатної мухи (Musca domestica L.)
для штамів 1- і 10-го серотипів як спеціалізо-
ваний тест на екзотоксиногенність (визначен-
ня термостабільного β-екзотоксину); личинок
молодшого віку колорадського жука (Leptino-
tarsa decemlineata Say.) як тест на ентомоцид-
ну активність. Виявлення ступеня патогенності
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B. thuringiensis з урахуванням вибіркової дії,
кількісне визначення показників летальних кон-
центрацій (ЛК50), рівень біосинтезу β-екзоток-
сину, δ-ендотоксину визначали методами, прий-
нятими в мікробіології і патології членистоно-
гих [5, 7, 8]. Інфікування тест-комах суспензіями
штамів проводили контактним методом і per os
у різних концентраціях, включаючи сублеталь-
ні. Отримані дані статистично обробляли на
персональному комп’ютері з використанням
програм EXEL, Statistica 6, Vector NTI Advance
8,0; за допомогою методів математичної ста-
тистики [3].
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Завдяки багатоступінчастій аналітичній се-
лекції проведено відбір оптимальних варіантів
штамів-продуцентів у ряді генерацій з аналізом
біологічних і господарсько цінних властивостей
відповідно до розроблених селекційних кри-
теріїв (табл. 1).
В організмі хворих і загиблих комах агробіо-

ценозів одночасно з бактеріями, що утворюють
кристали ендотоксину, виявлено спорові бак-
терії, які не мали кристалічних включень і були
в основному не патогенні для фітофагів, але за
своїми біохімічними властивостями близькі до
кристалогенних бацил. Отже, з одного і того
самого епізоотологічного матеріалу необхідно
було виділити ізоляти чистих культур, щоб віді-
брати штами з корисними фітозахисними влас-
тивостями. Проведення селекції за ознаками і
властивостями продуктивності, кількісного ут-
ворення кристалів ендотоксину дало змогу
одержати ефективні, технологічні штами B. thu-
ringiensis BtH1 — 14/1, 20/1, BtH10 — 18/5, 23/3.
Порівняння відселектованих і референтних

штамів B. thuringiensis свідчить, що в генетич-
ному плані найбільш спорідненими виявилися
генотипи з рівнем подібності 16S рРНК штамів
1- і 10-го серотипів — 90—94%. Гомологія ен-
томопатогенних штамів зумовлюється їх токси-
генним потенціалом.
Оцінка екзотоксиногенності нових штамів B.

thuringiensis BtH1 — 14/1, 20/1 на інсектарній
популяції Musca domestica L. показала пере-

І Вихідна культура + фізіологічний розчин

ІІ Розсів на чашки Петрі методом виснаженого мазка до ≈ 500 колоній

ІІІ Відбір типових колоній не менше 50

ІV Мікроскопія, відбір 25 варіантів із співвідношенням спор і кристалів 1:1

V Культивування глибинним методом на оптимальному поживному середовищі, відбір 10
варіантів із титром не менше 3 млрд спор у 1 мл культуральної рідини

VI ЛК50 BtH1 i BtH10 для біотесту — личинок ЛК50 екзотоксину BtH1 i BtH10 для біотесту —
(L2) колорадського жука не більше 0,35% личинок (L2) кімнатної мухи не більше 3,5 мкл/г корму

1. Етапи селекційного відбору біоваріантів Bacillus thuringiensis з корисними виробничими
показниками



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

28 Вісник аграрної науки листопад 2010 р.

Використання ентомопатогенних бактерій групи
Bacillus thuringiensis у  фітозахисті від комах-шкідників

важну загибель личинок (86—100%) при інфіку-
ванні їх BtH1 у розведеннях культуральної ріди-
ни 1:4 (25 мкл/г корму) і 1:8 (12,5 мкл/г корму).
За продуктивністю і рівнем екзотоксиногенності
для личинок кімнатної мухи нові штами не по-
ступаються показникам референтного штаму
BtH1 800. Отже, під час послідовних генерацій
відібрано перспективні штами, що поєднують
практично цінні властивості: висока вихідна
технологічність — стабільний титр спор 3,5
млрд/мл культуральної рідини; екзотоксино-
генність — за показниками ЛК50 для личинок 2-
го віку Musca domestica L. до 2,5—2,8 мкл/г кор-
му. Для нових селектованих штамів BtН10—18/5,
23/3 рівень екзотоксиногенності становив 2,4—
3,3 мкл/г корму.
Доведено, що визначення кількісного скла-

ду екзотоксину можна здійснювати більш спро-
щеним методом біологічного тестування, а са-
ме, контактним (табл. 2).
За різних доз інфікування ЛК50 пероральним

методом становила 2,8 і 2,7 мкл/г корму для
BtH1 і BtH10 відповідно. Використовуючи контакт-
ний метод, показники ЛК50 у досліді становили
28—30%.
Показник ЛД50 досліджуваних штамів 1- і

10-го серотипів для личинок 2-го віку Leptino-
tarsa decemlineata Say. становив 2,7—3,45 мкл
культуральної рідини (табл. 3), що свідчить про
активність і функціональність біоагентів.
Отже, вивчення токсигенного потенціалу

штамів B. thuringiensis свідчить про високу ен-
томоцидність щодо комах рядів двокрилих і

твердокрилих — Musca domestіca L., Leptino-
tarsa decemlineata Say.
Різносторонніми випробуваннями нових шта-

мів B. thuringiensis доведено, що ентомоцидні,
антифідантні та інші властивості ентомоток-
синів, призводячи до відповідних ефектів у ко-
мах, тим самим не лише підсилюють дію мікро-
біологічних препаратів, що містять токсини, а
й пролонгують терміни цієї дії. Обов’язковою
умовою ефективного використання препаратів
групи B. thuringiensis, так само як і всіх інших
біоінсектицидів, є облік особливостей біопрепа-
рату і механізму його дії.
Успіх використання мікробних біопрепаратів,

зокрема B. thuringiensis, залежить від техноло-
гічних параметрів його виготовлення і не мен-
шою мірою від правильної раціональної техно-
логії його застосування. На ефективність зас-
тосування біопрепаратів впливає цілий ряд
технологічних, екологічних, видоспецифічних
чинників (фенологія розвитку комах, чутливість
до ентомопатогену різних фаз і вікових стадій
розвитку, міграція окремих фаз комах, характер
оброблюваної рослини, місце локалізації шкід-
ника та ін.).
Різнобічна дія біоагентів B. thuringiensis скла-

дається з різних параметрів, зумовлених взає-
мовідношенням патоген-живитель. З природної
популяції одержано контактну генерацію коло-
радського жука і вивчено вплив сублетальних
доз B. thuringiensis на плодючість і масу жуків
отриманої генерації, оцінено ентомоцидну ак-
тивність BtН1 і BtН10 контактної генерації. Чут-

Метод per os (мкл/г корму)

25 12,5 6,25 3,12 2,84

BtH1 100±0,0 100±0,0 90±1,0 74±0,7 –

BtH10 100±0,0 100±0,0 94±0,7 76±1,0 2,74

Контактний метод (занурювання личинок у суспензію на 1 хв), %

BtH1 32,0±0,3 20,0±0,3 14,0±0,7 0 – 29,8

BtH10 40,0±0,7 22,0±0,3 18,0±0,3 0 28,4

2. Визначення екзотоксиногенності BtH1 і BtH10 контактним методом і per os (біотест личин3
ки ІІ віку Musca domestica L.)

Варіант досліду ЛК50,%
ЛК50, мкл/г
корму

% загибелі личинок при дозі зараження корму

BtH1 — 14/1 3,2 2,90

BtH1 — 20/1 3,0 3,45

BtH10 — 18/5 2,8 3,25

BtH10 — 23/3 3,5 2,68

3. Ентомоцидна активність штамів Bacillus thuringiensis (біотест личинки ІІ віку Leptinotarsa
decemlineata Say.)

Титр спор, млрд/мл
культуральної рідини

ЛД50, мкл культуральної
рідини для L2 L. decemlineata Say.

Штам
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Для розв’язання проблем підвищення стій-
кості сільськогосподарського виробництва,
екологічної і соціальної безпеки країни рекомен-
дується застосування інсектицидних біопре-
паратів із пролонгованим типом ентомоток-
сичної дії та післядії на популяції комах-шкід-
ників. Враховуючи те, що в мікробіоконтролі

Висновки

чисельності комах найбільше значення у світі
набули бактерії групи thuringiensis, науково-те-
оретичні і практичні дослідження вдосконален-
ня технології використання ентомопатоген-
них бактерій Bacillus thuringiensis з різним ти-
пом контролю чисельності комах сприяють
подальшій домінантності цього напряму.
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ливість комах за варіантами досліду, з ураху-
ванням загибелі за днями обліку, виявилася
практично на одному рівні — 0,23% за показ-
ником ЛК50. Важливими показниками були кіль-
кість відкладених яєць окремими самками, зни-
ження плодючості (до 80—83%) та маси імаго
(до 44%).
Установлено, що у варіантах з BtH1 і BtH10

відкладено імаго яєць на 17 і 20,5% менше, ніж
на контролі. Виявлено сповільнене (пролон-
говане) відкладання яєць імаго, інфікованих
у стадії личинок III—IV віку. Знижена життєздат-
ність личинок дочірнього покоління свідчить
про прояв віддаленої дії ентомотоксинів, які

продукують бактерії групи B. thuringiensis. Ос-
новною причиною низької плодючості імаго,
крім інтоксикації, слід вважати також тривале
голодування, пов’язане з антифідантною дією
штамів-ентомопатогенів. Отже, під час оцінки
ефективності мікробних препаратів на основі
B. thuringiensis потрібно враховувати різно-
сторонню дію на комах (сумарний захисний
ефект). Контактно-кишкова дія препаратів
B. thuringiensis на комах зумовлює максималь-
ний інсектицидний ефект і гарантоване стри-
мування чисельності шкідливих об’єктів на рів-
ні, що не перевищує економічного порога шкід-
ливості.
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РІСТ І ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
МОЛОДНЯКУ М’ЯСНИХ ПЕРЕПЕЛІВ
ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ
ЖИРУ В КОМБІКОРМАХ

Досліджено вплив різних джерел жиру
в комбікормах на ріст і гематологічні показники
крові молодняку м’ясних перепелів.
Установлено, що використання комбікорму для
молодняку м’ясних перепелів з використанням
соєвої олії як основного джерела жиру сприяє
поліпшенню росту, зниженню витрат корму на
1 кг приросту та не призводить до змін
у гематологічних даних.

Сучасний стан розвитку птахівництва в ряді
країн характеризується широким використанням
жирів у годівлі птиці з метою підвищення їх про-
дуктивності, ефективнішого використання кормів,
підвищення харчової і біологічної цінності м’яса
та яєць.
Без жирових добавок неможливо в багатьох

випадках забезпечити високу інтенсивність рос-
ту та продуктивність птиці [1, 2]. Це пояснюється
висoкoю енергетичною цінністю та різносторон-
ньою біологічною дією ліпідів на обмін речовин і
фізіологічні процеси в організмі. Про позитивний
вплив жирових добавок на ріст молодняку, опла-
ту корму, м’ясну продуктивність, харчову та біо-
логічну цінність м’яса свідчать численні дослі-
дження, проведені на птиці різних видів, віку та
напряму продуктивності [3—5].
Незважаючи на значну кількість робіт, резуль-

тати яких характеризують вплив жирового жив-
лення птиці на обмінні процеси та продуктивні
показники, які в основному стосуються курей,
індиків, гусей, качок, аналогічних робіт на м’ясних
породах перепелів виконано надзвичайно мало.
Залишається нез’ясованим питання щодо норму-
вання жирових добавок і доцільності використан-
ня різних джерел жирів з урахуванням їхнього
жирнокислотного складу на продуктивність пере-
пелів та їхні гематологічні показники.
Мета досліджень — вивчення показників ро-

сту та гематологічних даних молодняку м’ясних
перепелів за різних джерел жиру в комбікормах.
Матеріал і методи досліджень. Експеримен-

тальні дослідження проводили в умовах про-
блемної науково-дослідної лабораторії кормових

добавок Національного університету біоресурсів
і природокористування України.
Матеріалом для науково-господарського дос-

ліду були добові перепеленята породи фараон.
Дослід проводиди за методом груп-аналогів. За
його схемою відібрано 400 гол., з яких за прин-
ципом аналогів сформовано 4 групи — контроль-
ну і 3 дослідні, по 100 гол. (50 самок і 50 самців)
у кожній (табл. 1). Під час добору аналогів вра-
ховували їх вік, стать і живу масу.
Для годівлі піддослідного поголів’я молодняку пе-

репелів упродовж досліду використовували пов-
нораціонні комбікорми. Набір і кількість основних
інгредієнтів у складі комбікормів регулювали за-
лежно від віку (періоду вирощування) птиці (1–21
і 22–49 діб) та основного джерела жиру (табл. 2).
Годували піддослідну птицю розсипними повно-
раціонними комбікормами двічі на добу (вранці та
ввечері).
Результати досліджень. Інтенсивність росту

та скороспілість перепелів характеризуються жи-
вою масою та приростом, збереженістю поголів’я
та витратами корму на їхнє вирощування. У разі

І (контрольна) 100 Соняшниковий
Дослідна:

  ІІ 100 Пальмовий
  ІІІ 100 Ріпаковий
  ІV 100 Соєвий

1. Схема науково3господарського досліду

Група
Кількість птиці
на початок
досліду, гол.

Вид
рослинного жиру
у комбікормі
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використання комбікормів з різними джерелами
жиру жива маса птиці протягом періоду інтенсив-
ного росту змінювалася. Жива маса птиці добо-
вого віку контрольної та дослідних груп істотно не
відрізнялась, а у наступні періоди вирощування
вона змінювалась залежно від джерела жиру в
комбікормах (табл. 3).
Жива маса у перепелів 35-добового віку у ІV

групі була на 8,7 г, або на 3,8 % вищою (Р<0,05),
ніж у молодняку контрольної групи. Водночас пти-
ця ІІ та ІІІ груп мала живу масу на 14,5 та 15,3 г,
або на 6,4 та 6,7% меншу (Р<0,01), ніж молод-
няк контрольної групи.
Аналогічну закономірність виявлено у зміні

абсолютних і середньодобових приростів. У се-
редньому абсолютний приріст живої маси пере-
пелів, які споживали комбікорм із соєвим жиром,
був на 3,7% вищий (Р<0,05) порівняно з птицею

Ріст і гематологічні показники
молодняку м’ясних перепелів залежно
від різних джерел жиру в комбікормах

контрольної групи, тоді як птиця ІІ та ІІІ груп —
відповідно на 6,3 та 6,4% (Р<0,01) поступалася
перепелам контрольної групи.
За середньодобовим приростом живої маси у

період вирощування молодняк ІV групи переви-
щував на 0,2 г (Р<0,05) птицю, яка споживала
комбікорм із соняшниковим жиром, а птиця, якій
згодовували комбікорми відповідно з пальмовим
і ріпаковим жиром, поступалася перед аналога-
ми контрольної групи на 0,4 та 0,5 г (Р<0,01).
Установлено, що в середньому найвищий від-

носний приріст живої маси мала птиця ІV групи,
у якої він був на 0,8% більшим порівняно з конт-
ролем (Р<0,001), тоді як у молодняку ІІ та ІІІ дос-
лідних груп — відповідно на 1,2 та 0,8% мен-
шим (Р<0,001).
За період вирощування найнижчі витрати кор-

му на 1 кг приросту виявлено в молодняку ІV гру-

Пшениця 21,000 21,000 21,000 21,000 – – – –
Макуха соєва 38,000 38,000 38,000 38,000 18,423 18,423 18,423 18,423
Кукурудза 26,050 26,090 26,040 26,045 62,466 62,474 62,460 62,464
Кукурудзяний глютен 3,300 3,300 3,300 3,300 – – – –
Шрот соняшниковий – – – – 10,000 10,000 10,000 10,000
Рибне борошно 8,500 8,500 8,500 8,500 6,000 6,000 6,000 6,000
Рослинний жир* 0,550 0,510 0,560 0,555 0,298 0,290 0,304 0,300
Вапняк 1,000 1,000 1,000 1,000 0,314 0,314 0,314 0,314
Премікс КМ КК, %:
  1,6 1,600 1,600 1,600 1,600 – – – –
  2,5 – – – – 2,500 2,500 2,500 2,500

* За схемою досліду (табл. 1).

2. Склад повнораціонних комбікормів для перепелів, %

Інгредієнт

Вік перепелів, діб

Група

1—21 22—49

 І  ІІ ІІІ ІV  І  ІІ ІІІ ІV

Жива маса, г:

  на початок досліду    9,2±0,12  9,3±0,14  9,2±0,10    9,2±0,12

   на кінець досліду 226,9±2,94 212,4±3,32** 211,6±3,61** 235,6±2,81*

Приріст живої маси, г:

  абсолютний 222,1±2,57 208,1±2,89** 208,0±3,20** 230,4±2,51*

  середньодобовий    6,4±0,07    6,0±0,08**    5,9±0,09**   6,6±0,07*

  відносний   59,1±0,03 57,9±0,06***   58,3±0,11***   59,9±0,04***

Витрати корму на 1 кг приросту
живої маси, кг 3,980 4,254 4,228 3,852

Збереженість поголів’я, % 87 88 86 89

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 порівняно з контрольною групою (до табл. 3 і 4).

3. Показники вирощування піддослідних перепелів

 І  ІІ  ІІІ ІV
Показник

Група
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пи (на 3,2% менше, ніж у контрольній групі), най-
вищі — у молодняку ІІ групи (на 6,9% більше, ніж
на контролі).
У середньому за період досліду збереженість

перепелів була високою, найвищою вона була у
птиці ІV групи — 89%, найнижчою — ІІІ групи —
86%.
Отже, інтенсивність росту молодняку пере-

пелів віком 1—35 діб ІV групи була вищою по-
рівняно з аналогами контрольної та інших дос-
лідних груп. Крім того, птиця цієї групи значно
ефективніше використовувала корми на 1 кг при-
росту живої маси.
Зміни в системі крові належать до одних з

найоб’єктивніших показників, які характеризують
стан організму та рівень перебігу в ньому адап-
таційних і компенсаторних реакцій. Досліджено
вплив різних джерел жиру в кормах на біохіміч-
ний склад крові молодняку перепелів (табл. 4).
Так, заміна соняшникового жиру на пальмовий

у комбікормах птиці ІІ групи порівняно з контро-
лем зумовила зниження вмісту у крові глюкози на
9,8% (Р<0,05), тоді як у перепелів ІІІ та ІV дослід-
них груп відбулась незначна зміна вмісту глюко-
зи у ній.
За вмістом креатиніну перепели ІІ групи мали

на 25,8% (Р<0,05) вищі показники, ніж на конт-

ролі. У птиці інших дослідних груп відбувались
незначні коливання порівняно з показниками кон-
трольної групи.
Згодовування перепелам комбікормів з ріпако-

вим жиром зумовило зниження вмісту у крові се-
чової кислоти у тварин ІІІ групи на 32,3% (Р<0,05)
порівняно з контролем.
Установлено, що використання у годівлі пере-

пелів комбікормів з джерелом ріпакового та со-
євого жиру відповідно (ІІІ та ІV групи) зумовлює
підвищення активності аланінамінотрансферази
на 37% (Р<0,05; Р<0,01). Слід зазначити, що ак-
тивність аспартатамінотрансферази у птиці ІІ гру-
пи, якій згодовували комбікорми з пальмовим
жиром, була найвищою і становила 277 ммоль/
год/л (Р<0,01) (порівняно з відповідним показни-
ком контрольної групи).
Установлено, що у птиці ІІ та ІІІ груп знижуєть-

ся кількість холестерину та тригліцеридів у крові
відповідно на 40 і 36% (Р<0,001) та 66,7 і 57,6%
(Р<0,01) щодо контролю.
Отже, якість жирового живлення молодняку

м’ясних перепелів у період вирощування впливає
на ріст та основні біохімічні показники їх крові. Є
підстави для висновку, що завдяки використан-
ню в комбікормі основного джерела жиру — со-
євої олії продуктивність птиці підвищується.

Згодовування молодняку перепелів комбікор-
му з соєвою олією сприяє зростанню живої маси
на 3,8 і приростів на 3,7%. Використання його
у годівлі молодняку перепелів віком 1—42 доби

Висновки

підвищує збереженість поголів’я на 2,3% і зни-
жує затрати корму на 3,2%. Споживання комбі-
корму молодняком яєчних перепелів не викликає
істотних змін у біохімічних показниках крові.
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Глюкоза, ммоль/л 18,3±0,59 16,5±0,15* 17,5±0,16 17,9±0,11

Креатинін, мкмоль/л 16,7±1,23 21,0±0,27* 15,3±0,16 19,0±0,54

Сечова кислота, мкмоль/л 521,0±49,72 540,7±21,77 352,7±9,28* 592,0±5,35

Аланінамінотрансфераза, ммоль/год⋅л 2,7±0,16 3,3±0,31 3,7±0,31* 3,7±0,16**

Аспартатамінотрансфераза, ммоль/год⋅л 232,7±2,91 271,0±9,73** 229,0±4,97 224,3±4,61

Холестерин, ммоль/л 5,0±0,12 3,0±0,22*** 3,2±0,17*** 4,9±0,22

Тригліцериди, ммоль/л 3,3±0,46 1,1±0,05** 1,4±0,02** 2,8±0,24

4. Деякі біохімічні показники крові молодняку перепелів

 І  ІІ  ІІІ ІV
Показник

Група
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ДО ТЕОРІЇ МІНЛИВОСТІ
ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТВАРИН
У ПОРОДІ ТА ПОПУЛЯЦІЇ

У результаті теоретичного моделювання
селекційних процесів у голштинській породі
проаналізовано закономірність мінливості
племінної цінності різних категорій бугаїв3
плідників і корів у поколіннях потомства за
тривалої прогресивної і регресивної селекції
за надоєм.

Племінна цінність (ПЦ) сільськогосподарсь-
ких тварин за кількісними селекційними озна-
ками, яка на сучасному етапі розвитку біологіч-
ної науки найдостовірніше визначається через
їхню оцінку за якістю потомства та відповідни-
ми генетичними дослідженнями, вважаємо, бу-
ла, є і буде в майбутньому головною рушійною
силою прогресу в породі, популяції для постій-
ного їх удосконалення та підвищення генетич-
ного потенціалу продуктивності.
Проблема подальшого удосконалення точ-

ності оцінки ПЦ тварин, особливо бугаїв-плід-
ників, їх батьків і матерів у молочному ско-
тарстві із застосуванням сучасних досягнень
генетичної науки та закономірностей їх розпо-
ділу в породі, популяції залишається найакту-
альнішою і постійно необхідною для вивчення
з наукової і практичної точок зору.
Вивченню цієї надзвичайно важливої науко-

вої і практичної проблеми в системі розведен-
ня сільськогосподарських тварин присвячено
багато наукових праць [1, 4, 5, 7, 8, 13, 14].
Дослідженнями [3, 6, 10] показано, що ПЦ

тварин — це відносна, змінна, динамічна вели-
чина, яка залежить від мінливості інших селек-
ційних параметрів під час удосконалення, роз-
витку породи, популяції за господарсько корис-
ними ознаками. Так, ПЦ бугаїв-поліпшувачів
постійно знижується у разі їх використання на
маточному поголів’ї нових, наступних поколінь
потомства внаслідок дії генетичного тренду в
породі, популяції [3, 6, 15].
Мета досліджень — вивчення в теоретич-

ному аспекті динаміки змін ПЦ тварин, особли-
во бугаїв-плідників при тривалій, інтенсивній
селекції в породі, популяції виключно тільки до

своїх же аналогічних поколінь потомства. Ана-
ліз проводився в безпосередньому зв’язку з
такими змінними селекційними параметрами,
як генетичний потенціал продуктивності поро-
ди, ПЦ різних категорій бугаїв-плідників, відсот-
кове співвідношення бугаїв і корів за рівнями
їхньої ПЦ у породі, популяції, рівнем консолі-
дації спадковості у тварин тощо.
Матеріал і методика досліджень. Теоре-

тичне моделювання (орієнтовне) селекційних
процесів проведено на прикладі 10 млн маточ-
ного поголів’я голштинської породи американ-
ської селекції зі сталою щорічною оцінкою 3
тис. молодих бугаїв за якістю потомства і на-
ступною інтенсивністю (1:30) їх відбору та ви-
користання за ПЦ за надоєм, тобто 100 найкра-
щих бугаїв у породі при прогресивній і 100 най-
гірших при регресивній селекції.
Під час проведення моделювання селекцій-

них процесів (мінливості ПЦ різних категорій
бугаїв-плідників, генетичного потенціалу про-
дуктивності породи, рівня консолідації спадко-
вості тварин, розподілу бугаїв-плідників у по-
роді за рівнями їхньої ПЦ тощо) у численних
(n1, n2, n3, … , nк) поколіннях потомства для
аналітичних досліджень як базис використано
теоретичні розробки, відповідні методики і фор-
мули [11, 12, 14].
Результати досліджень. Під час проведен-

ня моделювання генетико-селекційних процесів
за тривалої, інтенсивної селекції на прикладі 10
млн поголів’я голштинської породи використа-
но теоретичні передбачення [2, 11] найсклад-
нішого варіанта структури генофонду породи
про те, що кожна пара гомологічних хромосом
із 30 у генотипах окремих тварин нерівнознач-
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на одна одній за адитивним генетичним потен-
ціалом активності (АГПА), як і не рівнозначні
між собою гомологічні хромосоми в кожній парі
за рівнем їх дії на прояв кількісної селекційної
ознаки (рівень надою, кг). Це означає, що за-
галом у генофонді породи гомологічні хромо-
соми всіх 30 пар мають певний, різний розмах
мінливості від їх мінімального до максимально-
го значення Амin, A1, A2, A3 … Aср …Аn… Амax (за
АГПА).
Зазначимо, що поняття більшого (Б) чи мен-

шого (М) АГПА хромосоми пов’язане не тільки
з наявністю в ній адитивних генів певної кіль-
кісної ознаки, тобто з локусами кількісних ознак
(QTL) і їх активністю, а й обов’язково з комплекс-
ною дією всіх інших генів, які в ній знаходять-
ся і позитивно, сприятливо діють на нормаль-
не формування, розвиток і функціонування всіх
систем організму (серцево-судинної, дихальної,
травної та ін.). У найоптимальнішому варіанті
ймовірного поєднання спадковості (хромосом)
під час селекції вони сприяють максимально-
му прояву такої селекційної ознаки, як рівень
надою корови за 305 днів, чи повну лактацію.
Без оптимального розвитку і синхронного

функціонування всіх систем організму сумісно

з адитивними QTL не можна чекати високого
рівня прояву молочної продуктивності у корів.
Саме таке розуміння вкладається в поняття
більшого (+) чи меншого (–) АГПА тієї чи іншої
хромосоми із 30 гомологічних пар наявного ге-
нофонду певної породи, популяції тварин.
Узагальнено передбачувані закономірності

мінливості основних селекційних параметрів
тварин голштинської породи великої рогатої
худоби, виявлені в результаті теоретичного
моделювання за тривалої, інтенсивної селекції
в численних поколіннях потомства (n1; n2; n3,
…, nк) (схема).
На схемі наочно зображено передбачувану

теоретичну мінливість таких селекційних пара-
метрів у породі, популяції: динаміку генетичного
потенціалу продуктивності корів за надоєм (лінія
БД за прогресивної і, відповідно, лінія БЕ за
регресивної селекції); розмах мінливості рівня ПЦ
бугаїв за надоєм, кг (лінії АС; А1С1; А2 С2; А3С3
і Д) при прогресивній і (АС; А’1С’1; А’2С’2; А’3С’3
і Е) при регресивній селекції; напрям мінливості
рівня ПЦ бугаїв-поліпшувачів і нейтральних (+)
(лінії СД; К4Д; К3Д) і бугаїв-погіршувачів і нейт-
ральних (–) (АД; К1Д; К2Д при прогресивній та
відповідні лінії мінливості — СЕ; К4Е; К3Е і АЕ;

До теорії мінливості племінної
цінності тварин у породі та популяції
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До теорії мінливості племінної
цінності тварин у породі та популяції

К1Е; К2Е таких самих категорій бугаїв при рег-
ресивній селекції); напрям мінливості сигм (σ)
ПЦ бугаїв (лінії — БК3; К3К4; К4С та Б2К; К1К2;
АК1) і характеру їх розподілу (%) у змінних по-
коліннях потомства в породі, популяції.
Теоретичне моделювання свідчить (див.

схему), що за тривалої, інтенсивної селекції в
голштинській породі в кожному поколінні потом-
ства буде зростати середній генетичний потен-
ціал продуктивності за рівнем надою (10; 16;
20; 23 тис. кг) і постійно наближатися до мак-
симального «селекційного плато» (умовно до
25 тис. кг і вище) за прогресивної (лінія БД) і
спадати до мінімального «селекційного плато»
(умовно до 1 тис. кг і нижче) за регресивної
селекції (лінія БЕ).
Інтенсивність зростання (зниження) серед-

нього генетичного потенціалу продуктивності
породи, тобто динаміка генетичного тренду
найвища в поколіннях потомства на початкових
етапах селекції (від лінії АС), потім вона постій-
но знижується (–) і доходить до нульового зна-
чення (0) при досягненні максимального і міні-
мального «селекційного плато». У цьому разі
генетичний потенціал кожної тварини в породі
відповідає максимальному або відповідно міні-
мальному генетичному потенціалу породи за
кількісною селекційною ознакою, що можна бу-
ло створити селекцією з наявного генофонду в
породі.
Лінія АС умовно відображає загальний по-

чатковий розмах індивідуальної мінливості рів-
ня ПЦ лише 3 тис. оцінених бугаїв голштинсь-
кої породи за надоєм від –2500 до +2500 кг
молока, тобто 5000 кг. Зазначимо, що найбіль-
ший розмах мінливості як бугаїв, так і корів за
рівнем ПЦ (від Міn до Мах) спостерігається в
породі, популяції лише за умови, коли спадко-
вість (усі пари хромосом у генофонді породи)
перебувають у гетерологічному стані, а вели-
чина сигми (σ) при цьому виявляється найви-
щою. Гетерологічний стан — це коли гомоло-
гічній хромосомі в кожній парі із 30 у генотипі з
більшим адитивним генетичним потенціалом
активності (БАГПА+) відповідає в поєднанні
хромосома з меншим адитивним генетичним
потенціалом активності (МАГПА–) за впливом
на прояв кількісної селекційної ознаки (в дано-
му разі за рівнем надою, кг).
Аналітичні дослідження свідчать, що за умо-

ви тривалої, інтенсивної селекції розмах мінли-
вості рівня ПЦ бугаїв і корів за надоєм у породі,
популяції постійно зменшується (від 5000;
3000; 1800; 600; 200 і до 0 кг) на фоні динаміч-
ного зростання середнього генетичного потен-
ціалу продуктивності породи (10; 16; 20; 23;
25 тис. кг і вище молока) при прогресивній се-
лекції (лінії АС; А1С1; А2С2; А3С3; Д).
При проведенні регресивної селекції розмах

мінливості ПЦ бугаїв і корів також зменшуєть-
ся (5000; 3000; 1800; 600; 200 і 0 кг), але на
фоні постійного зниження середнього рівня ге-
нетичного потенціалу продуктивності породи
(10; 5; 3; 2; 1 тис. кг і нижче) (лінії АС; А 1́С 1́;
А 2́С´2; А´3С 3́; Е).
Рівень ПЦ бугаїв-поліпшувачів і нейтральних

(+), як видно із схеми (зона лінії БС) постійно
знижується — 2500; 1500; 900; 300; 100 і до
0 кг як при досягненні максимального «селек-
ційного плато» 25 тис. кг і вище (лінія С—С1—
С2 — С3 — Д), так і при досягненні мінімаль-
ного «селекційного плато» 1 тис. кг і нижче
(2500; 1500; 900; 300; 100 і 0 кг) (лінія С — С´1
— С 2́ — С´3 — Е).
Щодо бугаїв-погіршувачів і нейтральних (–),

то динаміка їхньої ПЦ за надоєм дещо інша
(зона лінії АБ). Рівень її постійно зростає (від
–2500; –1500; –900; –600; –300; –100 і до 0 кг),
як при досягненні максимального «селекційного
плато» 25 тис. кг і вище (лінія А — А1—А2 —
А3 — Д), так і при досягненні мінімального «се-
лекційного плато» 1 тис. кг і нижче (–2500;
–1500; –900; –600; –300; –100 і до 0 кг) (лінія А
— А´1—А´2 — А´3 — Е).
Через численну кількість поколінь (n1; n2; n3,

…, nк) бугаї-поліпшувачі (чи бугаї-погіршувачі)
та нейтральні (+, –) при досягненні максималь-
ного (або мінімального) «селекційного плато»
породи за надоєм повністю зрівнюються за рів-
нем ПЦ, яка в цьому разі дорівнює нульовому
значенню як у межах досягнення максимально-
го (Мах), так і мінімального (Міn) генетичного
потенціалу продуктивності. Усі бугаї і корови
стануть генотипово однаковими за кількісною
селекційною ознакою окремо як у межах мак-
симального (Мах) (25 тис. кг і вище), так і мі-
німального (Міn) (1 тис. кг і нижче) «селекцій-
ного плато», тому поняття ПЦ тварин у породі
зникає (ПЦ=0), а популяційні генетичні резер-
ви її підвищення (чи зниження) майже повністю
вичерпуються.
Величина сигми (σ) ПЦ у бугаїв-поліпшувачів

як при прогресивній, так і при регресивній се-
лекції постійно знижується (800; 500; 300; 100;
30 і до 0 кг), а у бугаїв-погіршувачів, навпаки,
постійно зростає (–800; –500; –300; –100; –30 і
до 0 кг) при обох напрямах селекції до макси-
мального (25 тис. кг і вище) і мінімального (1 тис.
кг і нижче) «селекційного плато» за надоєм.
Відсоткове співвідношення бугаїв-плідників і

корів за рівнями їх ПЦ з урахуванням значень
сигми (σ) у кожному поколінні потомства як при
прогресивній, так і регресивній селекції залиша-
ється відносно стабільним (–3σ=2,3%; –2σ=13,6;
–1σ=34,1; 1σ= 34,1; 2σ=13,6; 3σ=2,3%) і відпові-
дає в основному закономірностям нормально-
го розподілу в популяції з проявом явища екс-
цесу (Е) при наближенні генетичного потенці-
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алу до меж «селекційного плато». Звичайно,
що при досягненні в породі «селекційного пла-
то» подібна закономірність розподілу тварин за
сигмами (σ) повністю зникає, оскільки всі бугаї-
плідники і корови в популяції мають нульову
ПЦ за кількісною селекційною ознакою (ПЦ=0).
Постійне зниження рівня ПЦ бугаїв-поліпшу-

вачів і нейтральних (+) (лінії СД і СЕ), а також
відповідне її зростання у бугаїв-погіршувачів і
нейтральних (–) (лінії АД і АЕ) у породі, попу-
ляції за тривалої, інтенсивної прогресивної та
регресивної селекції щодо своїх же поколінь
потомства відбувається за рахунок дії двох вза-
ємопов’язаних основних процесів — поступово-
го звуження спадкової мінливості генотипів тва-
рин за (АГПА) і відповідного зростання (знижен-
ня) середнього рівня генетичного потенціалу
продуктивності в послідовно-зростаючих, нових
поколіннях потомства.
Звуження спадкової мінливості тварин у по-

слідовно-змінних поколіннях потомства відбу-
вається за двома напрямами їх дії на рівні га-
мет і генотипів. Перший — це звуження хромо-
сомної мінливості за (АГПА) в генотипах тварин
у популяції внаслідок інтенсивної селекції в
межах окремих пар хромосом із 30 наявних у
генофонді породи, тобто в горизонтальних по-
лях прояву для окремих пар хромосом за на-
прямами їх переважного поєднання за значен-
ням від Аср → до Амах при прогресивній і від Аср
→ до Аміn при регресивній селекції. Зазначимо,
що звуження спадкової мінливості генотипів
тварин у 30 горизонтальних полях прояву не
призводить до зменшення кількості як фор-
мальних класів (n=31) гамет, так відповідно, і
формальних класів генотипів (n=61) по верти-
кальному полю прояву [11], але постійно в на-
ростаючих, нових поколіннях потомства сприяє
звуженню спадкової мінливості за АГПА, оскіль-
ки в популяції зростає ймовірність поєднання
гомологічних пар хромосом більш подібних,
близьких за їх значенням у кожній із 30 пар (А45
А46; А48 А49; А50 Амах; Амах Амах).

Тривалий, інтенсивний селекційний процес
призводить також в генофонді породи, попу-
ляції і до другого напряму дії щодо звуження
спадкової мінливості тварин безпосередньо по
вертикалі, тобто між окремими парами хромо-
сом з 1-ї по 30-ту включно за рахунок їх пере-
ходу в консолідований стан (Аміn Аміn; А1А1;
А2А2 … ← … → А50А50; АnАn; Амах Амах).
Звуження спадкової мінливості по вертикалі

починається тоді, коли досягнуто повної консо-
лідації у тій чи іншій парі гомологічних хромо-
сом у генофонді породи (…А50 А50; … АnАn; …
Амах Амах) при прогресивній і регресивній се-
лекції (…А2А2; А1А1; Аміn Аміn). При зменшенні
спадкової (хромосомної) мінливості по верти-
калі в генотипах тварин у породі, популяції
внаслідок процесу консолідації відбувається
скорочення як кількості формальних класів мін-
ливості гамет із 31 при 100%-й гетерологічності
гомологічних хромосом у генотипі тварини до
30; 29; 28; 27 …3; 2 і до 1 при досягненні 100%-ї
їхньої консолідованості (А1мах; А2мах…А30мах
або А1міn; А2міn…А30 міn), так і формальних кла-
сів генотипів тварин у породі, популяції, відпо-
відно, із 61 до 60; 59; 58; 57… 3; 2 і до 1 (А1мах
А1мах; А2мах А2мах… А30мах А30мах або А1міn
А1міn; А2міn А2міn… А30 міn А30 міn при повній кон-
солідованості всіх 30 пар хромосом у геноти-
пах тварин на максимальне (Мах) або мінімаль-
не (Міn) значення АГПА [11].
Відносно консолідації спадковості (хромо-

сом) у тварин при інтенсивній селекції відзна-
чимо лише загальний вектор послідовності її
дії, прояву в породі, популяції, а саме: індиві-
дуальний, груповий і породний (популяційний)
рівні консолідації, які тісно взаємозалежні між
собою в процесі реалізації.
Зазначені генетико-популяційні процеси при

тривалій, інтенсивній селекції характерні для
всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці
і відбуваються одночасно серед субпопуляції
самців і самок, але з дещо різною інтенсивніс-
тю прояву.

До теорії мінливості племінної
цінності тварин у породі та популяції

За тривалої, інтенсивної селекції у голш-
тинській породі відбуваються такі генетико-
популяційні процеси:
рівень ПЦ бугаїв-поліпшувачів, її розмах і

величина мінливості (σ) постійно знижують-
ся (–), а відповідні параметри для бугаїв-по-
гіршувачів, навпаки, зростають (+) щодо своїх
же аналогічних поколінь потомства як при
прогресивній (+), так і регресивній (–) селекції
за кількісною ознакою;
постійне зниження (зростання) рівня ПЦ

Висновки

відповідних категорій бугаїв (поліпшувачів,
нейтральних, погіршувачів) щодо своїх же по-
колінь потомства в породі, популяції при обох
варіантах селекції (+, –) відбувається за ра-
хунок поступового звуження спадкової мінли-
вості генотипів тварин за АГПА та відповід-
ного зростання (зниження) середнього рівня
генетичного потенціалу продуктивності в
послідовно зростаючих, нових поколіннях по-
томства;
відсоткове співвідношення бугаїв-плідників
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Бібліографія

і корів за рівнями їхньої ПЦ з урахуванням мін-
ливості значень сигми (σ) у кожному поколінні
потомства, як при прогресивній, так і регре-
сивній селекції залишається відносно стабіль-
ним (–3σ=2,3%; –2σ=13,6%; –1σ=34,1%;
1σ=34,1%; 2σ=13,6%; 3σ=2,3%) і відповідає в
основному закономірностям нормального їх
розподілу в породі, популяції з деяким проявом
явища ексцесу (Е) при наближенні генетично-
го потенціалу продуктивності до меж макси-
мального (Мах) чи мінімального (Міn) «селек-

ційного плато» за певною кількісною селек-
ційною ознакою;
динаміка генетичного тренду в породі, по-

пуляції при сталій інтенсивності відбору кра-
щих бугаїв і маточного поголів’я найвища за
рівнем прояву в поколіннях потомства на по-
чаткових етапах селекції, потім вона пос-
тійно знижується (–) і доходить практично
до нульового (0) значення при досягненні мак-
симального або мінімального «селекційного
плато».



38 Вісник аграрної науки листопад 2010 р.

УДК 575.11.113:854.78
© 2010

Ю.М. Сиволап,
академік УААН

А.Є. Солоденко,
кандидат
біологічних наук
Південний
біотехнологічний центр
в рослинництві УААН

ІДЕНТИФІКАЦІЯ І МАРКУВАННЯ
ГЕНОМУ СОНЯШНИКУ

Наведено основні напрями та результати
досліджень, спрямованих на розробку і
впровадження ДНК3технологій у селекційний
процес та для підвищення ефективності
насінництва соняшнику. Розглянуто
молекулярно3генетичні дослідження геному
соняшнику, що базуються на різних типах
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Сучасні досягнення молекулярної генетики
є джерелом нових і підвищення ефективності
традиційних методів селекції та насінництва.
Рівень генетичних досліджень на сучасному
етапі значно підвищується при використанні
молекулярних маркерів. Сучасна селекція май-
же неможлива без ефективного використання
MAS-технологій (marker assisted selection). Дос-
лідження молекулярно-генетичного полімор-
фізму певних ДНК-локусів стає ефективним за-
ходом у генетиці та селекції рослин. Особли-
вий інтерес викликає вивчення вихідного
матеріалу і рання діагностика генотипів під час
селекції, заснованої на гібридизації та доборі.
Застосування молекулярних маркерів має
сприяти зменшенню масштабів та скороченню
термінів селекційних програм. Аналіз молеку-
лярно-генетичного поліморфізму дає змогу оці-
нити генетичне різноманіття, класифікувати ви-
хідний селекційний матеріал, маркувати гени
господарсько цінних ознак, а також здійснюва-
ти генетичний моніторинг у селекції та насін-
ництві [1].
Одним з найоптимальніших за часом і ма-

теріальними витратами методів оцінки молеку-
лярно-генетичного поліморфізму є аналіз про-
дуктів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Можливість програмованого контролю реакції
та оперування великою кількістю зразків дає
змогу аналізувати матеріал у селекційних мас-
штабах.
У Південному біотехнологічному центрі в рос-

линництві УААН (ПБЦ) уперше в СНД запро-
ваджено використання сучасного молекулярно-
генетичного методу аналізу специфічності ге-
номів — ПЛР і розроблено низку ДНК-технологій
для поліпшення певних етапів селекційного
процесу та насінництва найважливіших сіль-
ськогосподарських культур, зокрема соняшнику.
Різні варіанти ПЛР використовують для дос-

лідження геному соняшнику з метою розв’язан-
ня ряду теоретичних і прикладних питань. У
ПБЦ проведено дослідження генетичного різ-
номаніття генотипів соняшнику української се-
лекції з використанням полілокусних і моноло-
кусних маркерних систем [5, 8].

Дослідження молекулярно-генетичного
поліморфізму соняшнику на між- і внутріш-
ньовидовому рівнях. Проаналізовано полі-
морфізм довільно ампліфікованої ДНК 35 видів
і підвидів роду Helianthus [13]. Порівняльний
аналіз спектрів ампліфікації дав змогу визначи-
ти генетичні дистанції між різними Helianthus
sp. Отримано схему, що відображає генетичні
зв’язки між дикорослими видами Helianthus sp.
і представниками культурного Helianthus annu-
us. Розподіл видів у цілому відповідає морфо-
логічному поділу цього роду на секції. Виявле-
но, що селекційні лінії відрізняються одна від
одної більше, ніж представники різних підвидів
дикорослих видів Helianthus. Найближчі до
Helianthus annuus види (H. laetiflorus, H. salici-
folius, H. bolandery, H. petiolaris, H. tuberosus)
можна розглядати як вірогідних донорів госпо-
дарсько цінних ознак для культурного соняш-
нику. Аналіз генетичних дистанцій, розрахова-
них на підставі даних поліморфізму ДНК, дає
змогу класифікувати інбредні лінії соняшнику
згідно зі ступенем генетичної віддаленості, роз-
поділити лінії на групи материнських і бать-
ківських форм [3]. Знання генетичної спорід-
неності ліній, що базується на результатах мо-
лекулярно-генетичного аналізу, може бути
використане в гібридній селекції під час добо-
ру батьківських пар. Показана можливість про-
гнозування низькогетерозисних гібридів і від-
браковка на початкових етапах селекційного
процесу, базуючись на результатах досліджен-
ня поліморфізму ДНК ліній [4].
Ідентифікація та реєстрація генотипів.

Однією з найбільш розповсюджених систем
ДНК-аналізу є ампліфікація мікросателітних
послідовностей (SSR — simple sequence re-
peat) за ПЛР. Принциповими особливостями
SSR-маркерів є їх локус-специфічність, полі-
алельність, кодомінантний тип успадкування,
широке розповсюдження у геномі, відносна
простота у використанні та відновлюваність
результатів дослідження. Проаналізовано полі-
морфізм мікросателітної ДНК 21 виду роду He-
lianthus, що активно залучаються до міжвидо-
вої гібридизації з культурним соняшником як
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донори агрономічно цінних ознак [14]. Виявле-
но видоспецифічні алелі, що є потенційними
маркерами наявності чужорідного генетичного
матеріалу в геномі віддалених гібридів.
Властива мікросателітним маркерам кодомі-

нантна природа успадкування дає змогу до-
сліджувати алельне різноманіття певних ло-
кусів геному та виявляти гетерозиготи. Саме
тому цей тип маркерів є незамінним при виз-
наченні генетичної чистоти сорту, лінії, а також
для встановлення рівня гібридності та іденти-
фікації генотипів. У ПБЦ розроблено техноло-
гію ідентифікації і реєстрації інбредних ліній та
гібридів соняшнику у вигляді генетичної фор-
мули генотипу за результатами ПЛР-аналізу
мікросателітної ДНК [2, 10]. Досліджено моле-
кулярно-генетичний поліморфізм мікросателіт-
них локусів інбредних ліній соняшнику селекції
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інсти-
туту олійних культур, Селекційно-генетичного
інституту — Національного центру насіннєзнав-
ства та сортовивчення. Набори алелів за до-
слідженими локусами для кожного проаналі-
зованого генотипу виявилися специфічними,
тобто повністю відображаючими унікальність
селекційних форм. Складено базу даних за
SSR-генотипуванням основної частини зареє-
строваних у Державному реєстрі сортів рослин
України генотипів соняшнику. Інформацію про
алельний склад за мікросателітними локусами
записано у вигляді генетичних формул [12].
Пропонуємо проводити ідентифікацію генотипів
соняшнику методом ампліфікації мікросателіт-
ної ДНК тестованих зразків (будь-якої частини
рослини) за допомогою ПЛР за 15 SSR-локу-
сами, запису набору алелів за аналізованими
локусами (тобто генетичної формули) та по-
рівняння з генетичними формулами еталонних
зразків, що занесені до Державного реєстру
сортів рослин України та зберігаються в Центрі
генетичних ресурсів. Генетична формула гено-
типу може бути надійним та об’єктивним кри-
терієм для точної ідентифікації сортів, інбред-
них ліній та гібридів соняшнику, контролю ге-
нетичного матеріалу на всіх етапах селекції та
у процесі насінництва, а також для захисту прав
авторів селекційних форм. Технологія молеку-
лярно-генетичного аналізу генотипів значною
мірою відповідає вимогам UPOV (Union for the
Protection of New varieties of Plants). ДНК-мар-
кери спроможні доповнити DUS-тест (DUS—
distinct, uniform, stable) під час аналізу рослин-
ного матеріалу на будь-якій стадії онтогенезу.
Установлення генетичної чистоти, рівня
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гібридності простих гібридів F1. Установлен-
ня типовості, тобто генетичної однорідності
інбредних ліній — одна з обов’язкових проце-
дур у гібридній селекції. Генетично однорідні
лінії — запорука отримання насіння F1 з висо-
ким (не менше 98%) рівнем гібридності. Стан-
дартні підходи (ґрунт-контроль, електрофорез
запасних білків та ізоферментів) не завжди да-
ють змогу надійно встановлювати типовість і
гібридність, тому мають бути доповнені мето-
дами, що дозволяють генотипування на рівні
ДНК. Ступінь гетерозиготності за локусами гі-
перваріабельних районів геному, а саме мікро-
сателітів, висока (до 90%), тому вони можуть
бути використані як кодомінантні маркери під
час встановлення гібридності простих гібридів
соняшнику F1. Нами запропоновано надійний,
точний та швидкий спосіб оцінки рівня гібрид-
ності в партіях насіння простих гібридів соняш-
нику за результатами молекулярно-генетично-
го тестування [9].
Маркування гена стійкості до вовчка. Ефек-

тивність селекції соняшнику значно залежить
від допосівної діагностики генетично детермі-
нованої стійкості до рослини-паразита — вов-
чка (Orobanche cumana). Використання ДНК-
маркерів до гена Or 3 дає змогу скоротити тер-
міни тестування стійкості генотипів соняшнику
до вовчка, а також, що важливо в селекції, про-
водити такий аналіз на будь-якій стадії розвитку
рослини. В Україні поширена раса С («мол-
давська»), стійкість до якої пов’язана з захис-
ною реакцією в судинах коренів і контролюєть-
ся одним домінантним геном Or 3. В Інституті
олійних культур за умов Договору про сумісну
роботу створено популяцію F2 від схрещення
контрастних за стійкістю до вовчка (раса С)
батьківських ліній, протестовано популяцію F3,
диференційовано рослини F2 на гомо- та гете-
розиготні генотипи за геном Or 3. Нами вияв-
лено ДНК-маркери, що диференціюють конт-
растні за стійкістю генотипи, встановлено зчеп-
лення отриманих маркерів і локусу Or 3 [8, 11].
Установлення алельного складу ліній та гібридів
за локусами геному соняшнику RTS 338_A,
RTS 338_C, RTS 338_D, ORS 1036 пропонує-
мо як спосіб ідентифікації стійких до вовчка ге-
нотипів [7].
Найефективнішим для тестування наявності

генетично детермінованої стійкості до вовчка
визнано мікросателітний локус ORS 1036. Оз-
начений ДНК-маркер зчеплено з локусом Or 3
на відстані 8 сМ, що свідчить про ефективність
використання у 90,7% проведених тестувань.

У Південному біотехнологічному центрі в
рослинництві УААН у розробку теорії і прак-
тики селекції соняшнику в Україні впровадже-

Висновки

но новий прогресивний метод ПЛР-аналізу,
розроблено ДНК-технології тестування полі-
морфізму та генетичної спорідненості,
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Ідентифікація
і маркування геному соняшнику

ідентифікації генотипів, оцінки генетичної
чистоти інбредних ліній та рівня гібридності
простих гібридів соняшнику, діагностики
стійкості до вовчка. Стратегічним напрямом
досліджень є маркування генів стійкості со-

няшнику до несправжньої борошнистої роси,
генів, контролюючих синтез олеїнової кисло-
ти, генів-відновлювачів фертильності, ло-
кусів кількісних ознак, таких як урожайність і
вміст олії.
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АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА
БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО

Розглянуто технології та технічні засоби
виробництва біодизеля, їхні переваги та
недоліки.

У зв’язку з виникненням глобальних енерге-
тичних та економічних світових криз активно
здійснюється пошук альтернативних мінераль-
них джерел енергії. Особливо велику увагу при-
діляють розробці замінників світлих нафтопро-
дуктів, адже без автомобілів, літаків, поїздів
неможливе існування людства. Більшість автомо-
білів, тракторів та інших мобільних і стаціонар-
них машин мають привід від дизельних дви-
гунів, які на сучасному етапі переважно працю-
ють на мінеральному дизельному паливі.
Перспективною альтернативою мінерально-

го дизельного палива можуть бути біодизельні
палива, з яких метиловий ефір найбільш адап-
тований для використання як паливо для ди-
зельних двигунів.
В Україні через постійне подорожчання енер-

горесурсів існує велика потреба у налагодженні
виробництва біодизеля на мінізаводах та фер-
мерських установках.
Тому метою наших досліджень є визна-

чення перспективних технологій та напрямів
розвитку технічних засобів виробництва біо-
дизеля.
Результати досліджень. Біодизель одер-

жують у результаті реакції етерифікації рослин-
них та тваринних жирів зі спиртами (етиловим,
метиловим, ізопропіловим). При цьому утворю-
ються ефіри жирних кислот та триатомний
спирт гліцерин (у неочищеному стані його на-
зивають гліцеролом). Етанолова та ізопропано-
лова технології складні, потребують наявності
дорогих каталізаторів та апаратури, яка б мог-
ла витримувати високі тиски. Тому на сьогодні
застосовують метанолову технологію. Одержа-
ний метиловий ефір слугує замінником міне-
рального дизельного палива, його називають
біодизелем.

Метиловий ефір виробляють за 2-ма основ-
ними технологіями: традиційною та з надкри-
тичним станом метанолу.
Технологія з надкритичним станом метано-

лу найшвидша (реакція етерифікації відбува-
ється за 2—4 хв без наявності каталізаторів,
тому кінцевий продукт не потребує подальшо-
го очищення), однак і найскладніша, оскільки
етерифікація потребує температури 240°С і
тиску 80 ат. У зв’язку з цим частіше застосову-
ють традиційну технологію одержання метило-
вого ефіру, основану на етерифікації рослин-
ної олії метанолом з використанням лужних
або кислотних каталізаторів. Реакція відбува-
ється за температури 35—40°С і атмосферно-
го тиску [1]. Після проходження реакції метило-
вий ефір обов’язково треба ретельно очисти-
ти від залишків метанолу, каталізатора і води,
яка потрапляє при попередніх стадіях очищен-
ня [2]. Час проходження реакції етерифікації
залежить від типу реактора.
Нині для виробництва метилового ефіру за

традиційною технологією застосовують реак-
тори з механічним та кавітаційним перемішу-
ванням.
Робота кавітаційних реакторів базується на

ефекті кавітації. Це утворення в рідині порож-
нин (кавітаційних бульбашок або каверн), за-
повнених газом, парою або їхньою сумішшю.
Кавітація виникає в результаті місцевого зни-
ження тиску в рідині, яке може відбуватися при
збільшенні її швидкості (гідродинамічна каві-
тація) або при проходженні акустичної хвилі
великої інтенсивності під час напівперіоду
розрідження. При переміщенні разом із пото-
ком в область з вищим тиском або під час на-
півперіоду стиснення кавітаційна бульбаш-
ка лускається, що викликає ударну хвилю. Ка-
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вітаційні реактори можуть бути гідродинамічни-
ми, струменевими, акустичними та магнітно-
імпульсними.
Гідродинамічний кавітаційний реактор, дію-

чи як насос, прокачує суміш рідин через кільце-
вий зазор між ротором і статором. Завдяки на-
явності на їхніх поверхнях подовжніх канавок
перетин проходу то зростає, то зменшується,
що викликає коливання тиску і, як наслідок,
виникають кавітаційний ефект і інтенсивне пе-
ремішування компонентів. Інший тип гідродина-
мічного кавітаційного реактора — струменевий
— являє собою сопло Вентурі, в дифузорі яко-
го при збільшенні площі поперечного перерізу
відбувається різке зменшення тиску, що спри-
чиняє кавітацію. Акустична кавітація виникає
при випромінюванні в рідину звуку з ампліту-
дою звукового тиску, що перевершує деяку по-
рогову величину. Під час напівперіодів розрід-
ження з’являються кавітаційні бульбашки на
так званих кавітаційних зародках, якими найча-
стіше є газові включення, що містяться в рідині
і на поверхні акустичного випромінювача. Тому
кавітаційний поріг підвищується зі зниженням
умісту газу в рідині при збільшенні гідростатич-
ного тиску, охолодженні рідини та збільшенні
частоти звуку. Магнітно-імпульсна високочас-
тотна кавітація відрізняється від звичайного ка-

вітаційного процесу дією магнітного поля на
мікроплазмові утворення, що виникають за ак-
тивної кавітації.
Перевагою кавітаційних реакторів є їхня ви-

сока продуктивність. Однак при цьому може
знижуватись якість біодизеля, оскільки ті част-
ки секунди, протягом яких відбувається пере-
мішування реагентів і проходить реакція етери-
фікації, не завжди забезпечують її якісне про-
ходження.
Іншим типом реактора для виробництва біо-

дизеля є реактор з механічним перемішуван-
ням. Це циліндрична місткість, висота якої в 2—
2,5 рази перевищує діаметр. Підтримку темпе-
ратурного режиму в апараті забезпечує водяна
рубашка або теплообмінник типу «змійовик».
Реактор обладнаний арматурою і трубопрово-
дами для подачі реагентів і видалення про-
дуктів реакції. Ступінь перемішування реагентів
є визначальним фактором, що впливає на
якість кінцевого продукту. Для їхнього ефектив-
ного перемішування застосовують механічну
мішалку, форма якої може бути різною.
Продуктивність реактора з механічним пере-

мішуванням поступається кавітаційним реакто-
рам, однак за рахунок більшого часу перебу-
вання реагентів у зоні перемішування досяга-
ють виходу якісного біодизеля.

Висновки

Відомі дві технології виготовлення біоди-
зеля: традиційна та технологія з надкритич-
ним станом метанолу. Традиційна техноло-
гія набагато простіша, однак одержаний біо-
дизель обов’язково необхідно звільняти від
каталізатора, залишків метанолу і води, яка
потрапляє при попередніх стадіях очищення.
Технологія надкритичного стану метанолу
набагато складніша, однак, оскільки вона про-
ходить без наявності каталізатора, одержа-
ний біодизель достатньо очистити від за-

лишків метанолу. На сьогодні частіше засто-
совують традиційну технологію виробницт-
ва біодизеля.
Для виробництва метилового ефіру зас-

тосовують реактори з механічним та кавіта-
ційним перемішуванням. Перевагою кавіта-
ційних реакторів є їхня висока продуктивність,
механічних — вища якість виробленого біоди-
зеля. При виборі технології виробництва біо-
дизеля необхідно забезпечувати раціональне
співвідношення продуктивності і якості.

1. Мироненко В.Г. Технології виробництва
біодизеля: [курс лекцій для студ. с.-г. вищих
навч. закл.]/В.Г. Мироненко, В.О. Дубровін,
В.М. Поліщук, С.В. Драгнєв. — К.: ХОЛТЕХ, 2009.
— 100 с.
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2. Поліщук В.М. Застосування біопалив для
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ОЦІНКА ПОДРІБНЕННЯ ГРИБІВ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОФУНГІЦИДУ

Вивчено продуктивність дробарки, фракційний
склад грибної біомаси та запропоновано змінне
решето експериментальної дробарки, яке
технологічно забезпечує подрібнення грибів.

Для виробництва мікобіопрепарату біофун-
гіцид мiкосан використовують плодові тіла афi-
лофоральних дереворуйнівних грибів. Однією
із основних технологічних операцій виробницт-
ва мікобіопрепарату є подрібнення плодових
тіл грибів з метою забезпечення процесу екст-
ракції для одержання грибного екстракту як
основної діючої речовини мікобіопрепарату [1,
2, 4].
Проведення експериментального досліджен-

ня передбачає обґрунтування процесу подріб-
нення, тобто визначення його режимів, діамет-
ру отворів змінних решіт для досягнення опти-
мального фракційного складу грибної біомаси
за максимальної продуктивності дробарки [2].
Основними показниками оптимізації операції
подрібнення є продуктивність дробарки при
різних отворах змінних решіт та розміри фрак-
цій вихідної біомаси.
Мета досліджень — визначити вплив змін-

них решіт різного діаметра при подрібненні
плодових тіл грибів (Fomes fomentarius (L. Fr.),
Gill.) на продуктивність та однорідність фрак-
ційного складу подрібненої грибної біомаси.
Матеріали і методика досліджень. Дос-

лідні зразки — плодові тіла гриба (Fomes fo-
mentarius (L. Fr.), Gill.), зібрані із берези, попе-
редньо висушені в кімнатно-сухих умовах до
експлуатаційної вологості 11—15%.
Для обґрунтування технологічної операції

процесу подрібнення грибів у пошукових екс-
периментах досліджували дробарки промис-
лового виробництва, які не дали позитивного
результату. Найбільш ефективним виявилося
застосування дробарки виробництва дослідно-
експериментального заводу нестандартного

обладнання «дробарка малогабаритна ДМ.
00.00.000 Р Э».
При підготовці грибів до подрібнення плодо-

ві тіла розмірами більшими за 200×80×80 мм роз-
рубували сокирою на дослідні зразки, які вільно
проходили через завантажувальну горловину
дробарки малогабаритної ДМ. 00.00.000 Р Э.
Змінними параметрами дробарки були колібро-
вочні решітки діаметрами 4, 6, 8 мм.
Частота обертання ротора дробарки із зак-

ріпленими ножами при встановленій потужності
двигуна 3,0 кВт становила 1500 об./хв.
Дослідні зразки плодових тіл грибів (Fomes

fomentarius (L. Fr.), Gill.) рівномірними порція-
ми завантажували через горловину у заванта-
жувальну камеру. Після пуску машини одночас-
но із завантаженням підготовлених зразків гри-
бів вмикали секундомір. Експериментально
вибрано діапазони продовження процесу под-
рібнення і по закінченні установленого часу за
масою готової подрібненої біомаси визначали
продуктивність подрібнення та візуально вста-
новлювали якість подрібнення.
Результати досліджень. Критерієм оцінки

операції подрібнення слугували продуктивність
та наявність у подрібненій біомасі неподрібне-
них частинок трубчастого гемінофору.
Результати експериментальних досліджень

продуктивності подрібнення показано в табл. 1.
Аналіз результатів експериментальних дос-

ліджень, представлених у таблиці, показує про-
дуктивність, якої можна досягти при подріб-
ненні плодових тіл грибів (Fomes fomentarius (L.
Fr.), Gill.), зібраних із берези і доведених до
відповідної вологості.
З урахуванням забезпечення максимальної

900 1,97 3,60  5,17

1800 3,97 7,30 10,37

2700 6,00 11,03 15,57

3600 8,17 14,77 20,90

1. Кількість подрібненої біомаси грибів за різних діаметрів змінних решіт

Тривалість
подрібнення, с

Маса подрібнених грибів, кг

d=8 ммd=6 ммd=4 мм
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продуктивності подрібнення грибів із викорис-
танням експериментальної дробарки одержані
результати стали вихідними для визначення
впливу розмірів біомаси на максимальне виді-
лення діючої речовини глюканів і меланінів при
екстракції грибної біомаси.
Для вивчення фракційного складу проводи-

ли дослідження подрібненої грибної біомаси за
різного діаметра змінних решіт. Для відбору
фракцій брали 100 г грибної наважки. На робо-
чому столі візуально відбирали куски плодових
тіл діаметром більше 3 мм.
Відібрані контроль та варіант зважували на

лабораторних вагах і одержаний результат за-
писували в журнал.

Результати експериментальних досліджень
подрібнення наведено в табл. 2.
Аналіз результатів одержаних експеримен-

тальних досліджень свідчить про те, що при за-
стосуванні в дробарці змінного решета діамет-
ром 4 мм частинок розміром понад 3 мм у дос-
ліджуваних варіантах мали до 1% обсягу маси
дослідного зразка, тоді як при застосуванні змін-
ного решета діаметром 6 мм їхня наявність у
загальному обсязі сягала 7,1 %. Результати дос-
лідження процесу подрібнення при комплек-
тації дробарки змінним решетом діаметром 8 мм
показали, що в дослідному зразку кількість ча-
стинок фракції більше 3 мм становить до
32,07% і потребує повторного подрібнення.

4 99,23 0,77 0,00

6 92,93 7,07 0,00

8 67,93 0,00 32,07

Порівняльний аналіз застосування змінних
решіт діаметрами 4мм, 6 мм та 8 мм у про-
цесі подрібнення плодових тіл грибів (Fomes
fomentarius (L. Fr.), Gill.), зібраних із берези та до-
ведених до вологості 11—15%, показує, що при
застосуванні решета діаметром 8 мм продук-
тивність дробарки становить 20,9 кг/год, а
фракційний склад подрібненої біомаси грибів
частинок розмірами від 3 до 8 мм — 32,07, що
незначно перевищує технологічні вимоги. За-

Висновки

стосування змінного решета з діаметром 6 мм
на 23,3% зменшує продуктивність дробарки
порівняно зі змінним решетом діаметром 8 мм,
але фракційний показник наявності неподріб-
нених частинок розміром більше 3 мм стано-
вить менше 5% загальної подрібненої біома-
си. В процесі технологічної операції подрібнен-
ня рекомендовано використовувати змінне
решето діаметром 6 мм, що підтверджено
експериментами екстракції біомаси.

1. Горовий Л.Ф. Перспективи застосування біо-
препаратів iз грибiв для захисту рослин та стан їх
виробництва/[Л.Ф. Горовий, І.І. Ревенко, І.І. Ко-
шевський, В.В. Теслюк]//Сборник научных трудов
Керченского морского технологического института.
«Механизация производственных процессов
рыбного хозяйства, промышленных и аграрных
предприятий». — К.: КМТИ, 2002. — Вып. 3. —
С. 143—146.

2. Мельников С.В. Планирование эксперимен-
та в исследованиях сельскохозяйственных про-
цессов (2-е изд., перераб. и доп.)/С.В. Мельников,
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2. Співвідношення фракцій грибної біомаси після подрібнення

Діаметр отворів
змінного решета, мм

Маса одержаних фракцій, г

3—8 мм3—6 ммдо 3 мм

Оцінка подрібнення грибів
для виробництва біофунгіциду
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ПЕРЕРОЗПОДІЛ СТОКУ НА
ВОДОЗБОРАХ ТА ЗАСОБИ
АГРОМЕЛІОРАЦІЇ

Апробовано класифікацію системи утворення
внутрішньогрунтового стоку та перезволоження
ґрунтів за елементами агроландшафту. Подано
динаміку вологості ґрунтів на геоморфологічному
профілі (рілля, лісосмуга, мочар, сполучення
рілля →→→→→ лісосмуга, лісосмуга + мочар). Вивчено
систему агромеліоративних заходів на
екосистемі «Мочар» та їхній вплив на водний
режим ґрунтів степового агроландшафту.

Теоретичне обґрунтування утворення мо-
чарів та експериментальні ерозійно-гідрологічні
дослідження в умовах схилових земель Пів-
нічного Степу [1, 2, 3, 4] показали, що:

· внутрішньоґрунтовий стік збільшується за
рахунок опадів та положення сільськогоспо-
дарських угідь на геоморфологічному профілі.
Підвищення запасів води в ґрунті збільшує
можливість формування внутрішньоґрунтового
стоку, а в місцях виположення поверхні й у
блюдцевидних формах рельєфу на схилах спо-
стерігаються застійні явища, що призводять до
мочароутворення;

· створення умов збільшення випаровуван-
ня з поверхні ґрунту зменшує перезволоження
і тим самим регулює внутрішньоґрунтовий стік,
що сприяє запобіганню мочароутворення;

· поверхневий стік є також упереджуючим
фактором, але в умовах схилового землероб-
ства він викликає ерозійні процеси, тому воло-
гонакопичувальні заходи необхідно будувати з
урахуванням оптимального співвідношення по-
верхневого і внутрішньоґрунтового стоку. Для
поверхневого стоку головним критерієм повинні
стати умови характеристик нерозмиваючих
водних потоків, для внутрішньоґрунтового —
регулювання відтоку надлишкової вологи;

· аналіз водного балансу водозбірної тери-
торії з диференціацією за елементами агроланд-
шафту та встановлення властивостей еродова-
них мочаристих ґрунтів досить ємко розкриває
механізм впливу геоморфологічних, кліматич-

них та антропогенних факторів на деградаційні
процеси, пов’язані з розвитком ерозії та пере-
зволоженням ґрунтів.
Ці положення визначали напрям щодо вияв-

лення закономірностей перерозподілу вологи в
аеруємому (0—50 см) шарі ґрунту та періодів і
зони її критичного прояву на різних елементах
агроландшафту.
Мета досліджень — розробка техноло-

гії створення системи лінійних стокорегулюю-
чих рубежів для запобігання перезволоження
та ерозійних процесів у знижених елементах
рельєфу.
Для вирішення завдання вивчали динаміку

вологості ґрунту за елементами АЛ на геомор-
фологічному профілі (рілля, лісосмуга, мочар,
сполучення рілля + лісосмуга, лісосмуга + мо-
чар); систему агромеліоративних заходів на
об’єкті «Мочар», їхній уплив на водний режим
ґрунту та динаміку відводу вологи з водозбору.
Методи досліджень. Параметри окремих

властивостей ґрунтів визначали за традиційни-
ми методами (вологість ґрунту — термостатно-
ваговим, структурно-агрегатний склад — сухим
та мокрим просіюванням за М.І. Савіновим).
Практичні дослідження проводили на гео-

морфологічному профілі прибалкового водо-
збору на схилі крутістю 2—3° у стаціонарному
досліді з варіантами водоскидної мережі (сис-
тема відкритих канав у напрямку схилу довжи-
ною 80—100 м з ухилом дна 1—1,5°) — об’єкт
«Балка Стукалова». Вони розташовані на від-
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стані 30 м уздовж схилу, а за нижнім краєм
мочажини — водовідвідний канал глибиною
50—60 см, який скидає зайву вологу в гідро-
графічну мережу. На ділянці між канавами зна-
ходиться кротово-щілинна дренажна мережа.
Водоскидні канави зроблено агрегатом КЗУ-

50, дрени — за допомогою кротувачів, установ-
лених на щілювач ЩП-2-140 з 3-ма робочими
органами через 70 см. Глибина щілин і крото-
вин дорівнює 40 см. На крайніх органах уста-
новлено кротувачі. Отже, мережа складається
на 2/3 зі щілин з кротувачами і на 1/3 — зі
щілин.
У досліді вивчали 3 варіанти водоскидної

мережі у 3-кратному повторенні: 1 — контроль,
2 — щілинно-кротова мережа вздовж схилу, 3
— під невеликим кутом (до 1о) поперек схилу.
Визначення кількісних показників розосере-
дження зайвої вологи в поточному році прово-
дили взимку перед сніготаненням та під час
злив.
Оцінку рівня перезволоженості на об’єктах

проводили за методикою, запропонованою у
2009 р. В.О. Белоліпським [2].
Результати досліджень. Вивчення динамі-

ки вологості ґрунту за елементами агроланд-
шафту. На схилах геоморфологічного профілю
довжиною 900 м, представленого чорноземом
звичайним важкосуглинистим середньоеродо-
ваним (рис. 1), установлено коефіцієнти пере-
вищення порогу зволоження (КПП) ґрунту для
умов зливового стоку.

Перерозподіл стоку на
водозборах та засоби агромеліорації

1. На ріллі (верхня частина геоморфологіч-
ного профілю — точки 1, 2) при зливах 10%-ї
забезпеченості для умов Степу відмічено слаб-
ку ступінь перезволоження (1,26—1,47) на во-
додільній частині (0—100 м), середня (1,65—
1,86) — на схилах, віддалених на 200—300 м
від вододілу, та сильна (2,06—2,34) при відда-
ленні на 400—500 м.
Для виключення перезволоження така зако-

номірність зумовлює необхідність формування
першого стокорегулюючого рубежу — 2—3-ряд-
ної лісосмуги з валом висотою 50—60 см на ниж-
ньому узліссі та валом-канавою в нижньому
міжрядді на відстані 300 м від вододілу схилу.
На мочарі (точка 5) при русі вниз за схилом

відмічається 3 зони за характером перезволо-
ження: перша (0—50 м) з коефіцієнтом пере-
зволоження (КПП) 0,95 — нижче порогу пере-
зволоження; друга (50—100 м) — КПП 1,18 —
слабкий рівень; третя (100—200 м) — КПП 1,57
— середній рівень.
Отже, потенційне перезволоження склада-

ється аналогічно об’єкту на ріллі.
2. Комплекс рілля + мочар — точки 4, 5

(довжина схилу 250 м) створює іншу гідрологіч-
ну ситуацію на відрізку схилу від вододілу
800—900 м. Коефіцієнт перезволоження сягає
середнього та сильного рівня (1,57—2,34).
Це потребує умов для виключення підтоку

верховодки до мочара шляхом створення пе-
рериваючого рубежу — лісосмуги, та в само-
му мочарі — застосування системи меліоратив-
них заходів для відтоку внутрішньоґрунтового
стоку та посилення випаровування з поверхні
ґрунту.

3. Комплекс лісосмуга + мочар — точки 3,
5 створює умови, які упереджують перезволо-
ження ґрунту на об’єкті нижче лісосмуги.
Натурні спостереження за вологістю про-

тягом 3-х років (2007—2009) показали досто-
вірність теоретичних розрахунків потенційного
балансу вологи та можливості перезволожен-
ня як на ріллі, так і на об’єкті «мочар». Вони
свідчать, що загальні запаси вологи протягом
вегетації залежали від строків, елементів АЛ та
їх положення на профілі (рис. 2). Спостережен-
ня за строками 2007 р. показало, що найбільші
запаси вологи за проміжками 10 см у метрово-
му шарі (в даному випадку та наступному ви-
кладенні) — 27,7—50 мм — спостерігались 30.ІІІ,
у подальшому вони зменшувались і становили
10.V — 26,8—46,5 мм, 06.VI — 15—44,8 мм,
05.VII — 15—41,2 мм і найнижчі — 14.VIII —
6,5—28,2 мм. Це зумовлено посушливістю по-
годних умов: за вегетаційний період випало
всього 10 мм опадів.
Дослідження 2008 р. також підтвердили, що

найбільші запаси вологи спостерігаються на
початку вегетації 31.ІІІ — (30,1—50,8 мм), а далі

Рис. 1. Геоморфологічний профіль на водо3
зборі «Стукалова балка»
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Рис. 2. Динаміка вологозапасів на мочарі за строками спостережень:  — 02.IV.09;  —
20.V.09;  — 24.VI.09;   — 30.VII.09; × — 28.VII.09 та варіантами меліорації: А — без об3
робітку, Б — дискування, В — повздовжнє кротування, Г — поперечне кротування
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зменшуються. Так, у 2-й строк 23.IV вони стано-
вили 26,9—44 мм, 3-й — 31.V (20,5—40,9 мм),
4-й — 26.VІ (18,8—38,7 мм), 5-й — 30.VІІ
(17,2—33 мм), і в 6-й — 28.VІІІ (11,5—29,3 мм).
Більш складний вплив на динаміку волого-

запасів мають елементи АЛ та їх положення на
профілі. При цьому динаміка змін вологи харак-
теризується такими закономірностями.
У ранньовесняний строк запаси вологи най-

більші на мочарі (33,3—50 мм) та в лісосмузі
(31,2—41,3 мм) порівняно з показниками на
ріллі (27,7—33,9 у верхній та 29,9—36 мм —
нижній частинах схилу). Вочевидь, ця ситуація
зумовлена більшим вологонакопиченням моча-
ра як перезволоженого елемента АЛ та лісо-
смуги як стокорегулюючого рубежу.
Наприкінці весни (травень) запаси вологи в

ґрунтовому профілі мочара та лісосмуги змен-
шуються відповідно до 44—46,5 м та 29—38 мм
з поступовим вирівнянням значень вологи на
ріллі (20—30 мм) на початку літа.
Опади, які випадають улітку, поповнюють

запаси вологи орного шару ґрунту ріллі, стікан-
ня вологи з нижніх шарів униз по схилу від-
сутній. Відбувається активне висотування во-
логи кореневою системою. Тобто, визначаєть-
ся тенденція до зменшення вологозапасів шару
40—50 см на мочарі та в лісосмузі і відносно-
го їх збереження на ріллі, що призводить до
вирівнювання запасів вологи в усіх екосисте-
мах АЛ.

Що стосується перезволоження, то воно зу-
мовлюється, передусім, вологонакопиченням
взимку — восени та зливовими опадами влітку.
У 2007 р. поріг перезволоження становив на

ріллі (верхня частина схилу) 1,13 та мочарі
(улоговина та рівний схил), відповідно 1,1 та
3,1. У лісосмузі вологість ґрунту не досягала
порогу перезволоження (коефіцієнт КПП —
0,77—0,91).
Під час вегетації вологість на рівні повного

насичення відмічалась на ріллі (КПП = 1,05) у
шарі 30—50 см та на улоговині мочару (КПП =
=1,07) у травні та червні місяцях, що зумовле-
но випадінням 63,7 мм опадів.
У 2008 р. вологість ґрунту ріллі та мочара

переважала поріг перезволоження лише на-
весні (березень — квітень), що, відповідно, по-
в’язано з транзитним стоком, який потрапляв
на мочар з верхньої частини водозбору.
У 2009 р. перевищення порогу перезволо-

ження спостерігалося лише на мочарі також
навесні (квітень) у шарі 0—30 см (1,18) та шарі
0—50 см (1,15). Така ситуація пов’язана з не-
значною кількістю опадів осінньо-зимового пе-
ріоду та відсутністю стоку навесні.
Вплив системи агромеліоративних заходів

на водний режим ґрунту на мочарі. Спостере-
ження за вологістю ґрунту на різних варіантах
меліорації мочара в 2009 р. виявило законо-
мірний розподіл вологи за строками спостере-
жень. Найбільше значення вологозапасів від-
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Рис. 3. Динаміка відводу зайвої вологи з во3
доскидної мережі, розташованої: а — вздовж
схилу, б — поперек схилу
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мічено у весняний період (квітень — травень)
(рис. 2) і воно не залежало від способів меліо-
рації: на глибині 40—50 см вологозапаси були
у межах 33—45 мм, що пов’язано з незначни-
ми вологозапасами снігу у весняний період —
25—30 мм.
При цьому прийоми агромеліорації (диску-

вання, кротово-щілинна мережа) виявляють
ерозійно-гідрологічні особливості порівняно з
контролем у період формування стоку.
Ґрунтовий стік по щілинах і кротовинах фор-

мується з їхніх стінок. Результати спостере-
жень за витратами стоку на варіантах кротово-
щілинної мережі показують, що на варіанті кро-
товин поперек схилу витрати води в щілинах у
середньому дорівнювали 6,04 л/год, у щілинах
з кротовинами — 6,10. Подальші розрахунки
показали, що в цілому з ділянки через крото-
во-щілинну сітку у водоскидні канави відводить-
ся 9 мм вологозапасів під час танення. На ва-
ріантах кротово-щілинної мережі вздовж схилу
витрати води в щілинах дорівнювали 11,33 л/год,
у щілинах з кротовинами — 11,4 л/год. У ціло-
му з ділянки відводиться 16,7 мм вологоза-
пасів.
На початку весняно-польових робіт на дос-

ліджуваних варіантах проведено експеримен-
ти з визначення витрат води з кротово-щілин-
ної мережі при зливах за допомогою свердло-
вин на глибині кротовин (40 см). Щілини майже
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повністю замулені, але щільність ґрунту в них
значно менша, ніж між щілинами. Кротовини
заповнені дрібноземом, їхня щільність невели-
ка, рух води — прискорена фільтрація. Сверд-
ловини заповнювались водою і через рівні про-
міжки часу замірялись втрати напору у сверд-
ловині і вона знову заповнювалась водою
доверху.
Витрати води у щілинах і кротовинах визна-

чалися як різниця між водопроникністю у сверд-
ловинах, розташованих на щілинах, і на ділян-
ках без щілин і кротовин. Тривалість експери-
менту становила не менше 3-х годин.
Для визначення закономірності відводу во-

логи виконаний статистичний аналіз даних
(рис. 3). Він показав, що як при поперечному,
так і повздовжньому розташуванні водоскидної
мережі ґрунтовий стік у щілинах з кротовина-
ми значно більший, ніж у щілинах без кротовин.

Стадія водопроникності переходить у стадію
фільтрації після 2-ї години експерименту.
Зі збільшенням висушуючого впливу на шар

ґрунту 0—50 см меліоративні заходи розташу-
вались так: екосистема без обробітку ґрунту →
кротування впоперек схилу → дискування →
кротування уздовж схилу (таблиця).
Слабкий рівень перезволоження на фоні з

повздовжньою кротово-щілинною мережею від-
мічається вже в березні в шарі 0—30 та 30—
50 см, що є сприятливою передумовою для
оптимальних строків весняного обробітку ґрун-
ту та сівби ранніх ярих культур.
Отже, за комплексною оцінкою водного режи-

му, ерозійно-гідрологічних показників, агроме-
ліоративних прийомів на перезволожених еле-
ментах агроландшафту кротово-щілинну мере-
жу (кротування + щілювання на глибину 40—
50 см) необхідно вважати найбільш ефективною.

При розробці технології штучного перероз-
поділу стоку на водозборі критерієм визна-
чення місця розташування водопоглинаючих
рубежів можуть бути зони перевищення по-
рогу зволоження ґрунтів (за коефіцієнтами
перезволоження).
На геоморфологічному профілі водозборів

з чорноземами звичайними важкосуглинисти-
ми слабо солонцюватими відмічено диферен-
ціацію зон перезволоження ґрунтів, яка зумов-
лена залежністю від елементів агроландшаф-
ту.
При випадінні злив 10%-ї забезпеченості

(50 мм) на ріллі привододільної частини водо-
збору (L = 500 м) середня ступінь перезволо-
ження ґрунту (КПП 1,65—1,86) відмічається на
відрізку схилу 200—300 м та на геоморфоло-
гічному зниженні (мочар) на відрізку схилу
100—200 м (КПП 1,65).
Комплекс рілля + мочар створюють умови

посилення зволоження ґрунту до сильного пе-
резволоження (КПП >2,34).

Висновки

Комплекс лісосмуга + мочар створюють
умови для упередження перезволоження ґрун-
ту на об’єкті нижче лісосмуги.
Створення комплексу агромеліоративних

заходів з кротово-щілинної мережі на глибині
50 см, водоскидних канав глибиною до 50 см
через 30 м уздовж схилу та магістрального
водоскидного каналу в безпечні елементи гід-
рографічної мережі сприяє відводу 9 мм води
від запасів у снігу 50% рівня забезпеченості
та 6 мм від опадів 25 мм — 25%-ї забезпече-
ності.
Екологічно ефективним є агромеліоратив-

не сполучення кротово-щілинної мережі
вздовж схилу та поверхневого дискування без
повздовжніх каналів. Враховуючи великі вит-
рати праці та коштів на агромеліоративні
заходи на існуючих мочарах з метою оптимі-
зації структури агроландшафтів, у деяких
впадинах буде доцільним залишати мочари у
їх природному стані для підтримки життєді-
яльності місцевої флори та фауни.
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Виявлено, що наявне видове ентомологічне
біорізноманіття включає 479 видів, які належать
до 113 родин із 12 рядів. Установлено, що
рівень біорізноманіття комах3дендробіонтів
залежить від типу та стану стації, з якою межує
лісосмуга.

Біорізноманіття останніми десятиліттями
стає одним з найпоширеніших понять у нау-
ковій літературі, природоохоронній сфері й між-
народних зв’язках. Наукові дослідження дове-
ли, що необхідною умовою нормального функ-
ціонування екосистем і біосфери в цілому є
достатній рівень природного біорізноманіття на
нашій планеті. Термін «біорізноманіття» часто
розглядають як синонім «видового різноманіт-
тя», що відображає кількість видів і частоту
вияву особин у біотопі. Аналізуючи видовий
склад будь-якої території, ми стикаємось з ви-
значенням біоценозу — сукупності популяцій
біологічних видів, що беруть участь у форму-
ванні й функціонуванні даної екосистеми [1].
Рівень сучасного біорізноманіття ентомофа-

уни недостатньо досліджено. Високий рівень
різноманіття комах є надійним показником еко-
логічного стану екосистем, забезпечує потен-
ційну можливість на ранніх стадіях виявляти
порівняно малі, проте важливі зміни еколо-
гічного стану природних систем. За значним
зменшенням різноманіття діагностують кризові
ситуації в еволюції біосфери, а коливання різ-
номаніття біоти розглядають як показник не-
стійкості екологічних систем [2].
Мета роботи — дослідити вплив екологіч-

них чинників на показники видового різноманіт-
тя комах-фітофагів життєвої форми дендробі-
онти агроландшафтів Лісостепу України.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили впродовж 2008—2009 рр. на території аг-
рофірми «Данилівська» (с. Данилівка) та агро-
станції Національного університету біоресурсів
і природокористування України (с. Пшеничне)
Васильківського району, було також дослідже-
но лісосмуги с. Пирогове, урочища Феофанія та
смт. Чабани Київської області. Об’єктом дослід-
жень були популяції комах-дендробіонтів де-

ревних та чагарникових насаджень лісосмуг
агроландшафтів Лісостепу, які межують з агро-
ценозами озимої пшениці, конюшини та пере-
логом. Збори комах-дендробіонтів проводили
за рекомендованими методами [4]. Показники
різноманіття ентомофауни визначали за індек-
сом Шеннона-Уівера. Розрахунки індексу Шен-
нона припускають, що особини потрапляють у
вибірку випадково, де представлено всі види
генеральної сукупності. Це дає можливість оці-
нити видове різноманіття кожного ценозу окре-
мо [1, 3].
Результати досліджень. За період дослід-

жень 2008—2009 рр. було виявлено 479 видів,
які належать до 12 рядів і 113 родин. Ряди
Coleoptera та Lepidoptera мають найбільшу

Coleoptera 35,7 54,5

Lepidoptera 32,8 15,4

Diptera 7,3 5,7

Hymenoptera 10,3 8,1

Homoptera 4,3 2,0

Hemiptera 8,3 11,4

Mecoptera 0,3 0,4

Raphidioptera – 0,4

Neuroptera 0,3 0,4

Blattoptera 0,3 0,4

Orthoptera 0,3 0,8

Dermaptera 0,3 0,4

Таксономічна структура видового різноманіт3
тя комах3дендробіонтів за період досліджень
2008—2009 рр.

2008 р. 2009 р.
Ряд

Рясність видів комах-дендробіонтів
за період досліджень, %
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кількість видів — 198 і 149, Hemiptera, Diptera,
Hymenoptera менш чисельні — 43, 35, 26 видів
відповідно.
У таблиці наведено таксономічну структуру

видового різноманіття, виявленого за період
досліджень (2008—2009 рр.) комах-фітофагів
життєвої форми дендробіонти.
Аналізуючи дані, наведені в таблиці, можна

помітити деякі зміни, що відбулися у найбільш
численних рядах за видами. Так, у 2009 р. ряс-
ність видів у рядах Coleoptera збільшилась на
18,8%, Lepidoptera — знизилась на 17,4%. Зни-
ження рясності видів відбулось і в інших рядах:
Diptera — з 7,3 до 5,7%, Hymenoptera — з 10,3
до 8,1, Homoptera — з 4,3 до 2%. Такі коливан-
ня видового різноманіття можуть бути зумов-
лені впливом дії біотичних і абіотичних чин-
ників. Чисельність та поширення комах істот-
но залежать від гідротермічних умов сезону
вегетації. Такий зв’язок визначає ймовірність
виявлення певного виду комах упродовж об-
стеження, що впливає на показники біорізнома-
ніття.
Серед комплексу абіотичних чинників важ-

ливу роль відіграє температура. Вона впливає
на швидкість онтогенезу, тривалість життя і
плідність імаго, ненажерливість та рухливість
комах, темпи їхньої смертності. Вологість по-
вітря й опади зумовлюють ступінь розвитку ен-

томопатогенів, які визначають виживаність по-
пуляцій комах [4].
За даними Гідрометеоцентру України, у Ки-

ївський області сезон вегетації 2009 р. характе-
ризувався як теплий (у межах норми) та посуш-
ливий. Аналіз даних свідчить про те, що серед-
ньодекадна температура повітря перевищила
10°С у I декаді квітня, надзвичайно теплим та-
кож був вересень — середня температура пе-
ревищувала 17°С. Упродовж сезону вегетації
температура була вище показників норми на
1,5—1,7°С, а кількість опадів не досягала 50%
норми. Найвищу середню температуру повітря
(24,4°С) було відзначено в ІІІ декаді червня, а
найбільшу кількість опадів (23 мм) — ІІ декаді
червня.
Для аналізу видового різноманіття у різних

ситуаціях використовують 2 підходи: порівнян-
ня, засновані на формі кривих багатства видів
або відповідних рівняннях, і порівняння, засно-
вані на показниках різноманіття і математичних
виразах залежності між кількістю видів і їх зна-
чущістю [6].
На рис. 1 наведено динаміку біорізноманіт-

тя комах-дендробіонтів у лісосмузі, що межує
з агроценозом озимої пшениці. Показник видо-
вого різноманіття з кінця весни становив 3,6,
тимчасове зниження індексу було відзначено в
ІІ декаді червня, що може бути зумовлено тем-
пературними коливаннями. Найвищий показник
індексу — 3,8 зареєстровано в ІІ декаді липня.
Різке зменшення видового різноманіття в ІІІ
декаді липня пов’язане з впливом антропоген-
ного чинника на агроценоз (збір урожаю). За
сприятливих погодних умов імаго комах може
спостерігатися у природі до жовтня, що підтри-
мує різноманіття.
Динаміку біорізноманіття комах-дендробі-

онтів у лісосмузі, що межує з агроценозом ко-
нюшини, показано на рис. 2.
Як видно з графіка, показники видового різ-

номаніття у лісосмузі біля конюшини менші за
показники біорізноманіття у лісосмузі біля аг-
роценозу пшениці озимої. Це пов’язано з так-

Рис. 1. Динаміка біорізноманіття комах3денд3
робіонтів у лісосмузі, що межує з агроцено3
зом озимої пшениці
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Рис. 2. Динаміка біорізноманіття комах3ден3
дробіонтів у лісосмузі, що межує з агроце3
нозом конюшини
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Рис. 3. Динаміка біорізноманіття комах3ден3
дробіонтів у лісосмузі, що межує з перело3
гом
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сономічною структурою лісосмуг. Установлено,
що таксономічна структура лісосмуги біля ко-
нюшини була збідненою порівняно з лісосму-
гою біля озимої пшениці. Найвищий індекс
Шеннона-Уівера — 3,6 було зафіксовано з І по
ІІ декаду липня. Як і в попередньому графіку,
в ІІІ декаді липня було відзначено різке знижен-
ня показника різноманіття — 2,8.
Біорізноманіття комах-дендробіонтів у лісосму-

зі, що межує з перелогом (рис. 3), відрізняється
від 2-х попередніх найвищими показниками різ-
номаніття. Так, під час досліджень тричі було
зафіксовано високі показники. Починаючи з І
декади червня, індекс Шеннона-Уівера стано-
вив 3,9, найвищий показник — 4,1 зареєстро-
вано в ІІ декаді червня, ІІІ декаді серпня — 3,8.

Слід зазначити, що в 2-х попередніх стаціях ІІІ
декада липня характеризувалась низьким ін-
дексом різноманіття, а в лісосмузі біля перелогу
помітного зниження показника не відбулось.
Установлено, що найвищі показники видово-

го різноманіття реєструються у середині літа (ІІ
декада липня), цей термін є оптимальним для
аналізу показників біорізноманіття. Комахи з’яв-
ляються у природі з квітня і до початку жовт-
ня. Рівень біорізноманіття залежить від типу та
стану біоценозу, з яким межують життєві стації
комах, у даному разі це лісосмуги, що може
бути зумовлено антропогенним впливом на біо-
ценоз та трофічними зв’язками комах-дендро-
біонтів, які включають у себе також трав’яні
рослини.

За період досліджень (2008—2009 рр.) було
виявлено 479 видів, які належать до 12 рядів
і 113 родин. Ряди Coleoptera та Lepidoptera ма-
ють найбільшу кількість видів — 198 і 149,
Hemiptera, Diptera, Hymenoptera менш чисельні
— 43, 35, 26 видів відповідно.
Установлено, що рівень біорізноманіття

комах-дендробіонтів залежить від типу ста-
ції, з якою межує лісосмуга. Так, показники ен-

Висновки

томологічного біорізноманіття (за індексом
Шеннона-Уівера) деревних і чагарникових на-
саджень, що межують з перелогом, агроцено-
зами пшениці озимої та конюшини станов-
лять 4,1, 3,8 та 3,6 відповідно. Найвищий ін-
декс відзначено біля перелогу — 4,1. Така
залежність може бути зумовлена трофічни-
ми зв’язками комах-дендробіонтів, які включа-
ють у себе трав’яні рослини.
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ
ПРОДУКТІВ ІЗ М’ЯСА ПТИЦІ

За планом повного факторного експерименту
(ПФЕ) типу 22 досліджено вплив вакууму і
кількості солі в інгредієнтній суміші для соління
суцільном’язових сиров’ялених або сирокопчених
продуктів із м’яса птиці на технологічні процеси
їх виготовлення. Визначено емпіричні залежності
для обчислення сумісного впливу цих факторів
на активність води, вміст вологи і солі у
продукті.

Дослідженнями ТІММ [2, 7] та зарубіжними
вченими [5, 8, 10] доведено, що із м’яса птиці
можна виробляти делікатесні сиров’ялені та
сирокопчені суцільном’язові продукти. Це сирі
продукти, які не піддають високій температур-
ній обробці, тому їх виробництво вимагає підви-
щеної уваги. Ця група продуктів має складну і
тривалу технологію виготовлення, а їхню без-
печність та якість забезпечують солінням, коп-
ченням, сушінням.
Соління є початковим й одним із найважли-

віших етапів, що упереджує розвиток небажа-
ної мікрофлори та завдяки якому досягають
необхідних технологічних властивостей готово-
го продукту.
Нині актуальним є застосування соління си-

ровини в умовах активних механічних та фізич-
них чинників [1, 4, 9]. Використання сучасних
технологій дає можливість швидко та рівномір-
но розподілити солильні інгредієнти по всьому
об’єму сировини і, як наслідок, скоротити три-
валість цього процесу, що є доцільним при ви-
готовленні сиров’ялених та сирокопчених су-
цільном’язових продуктів.
Мета роботи — провести експериментальні

дослідження сумісного впливу вакууму та солі
під час соління сировини в технології виробниц-
тва делікатесних сиров’ялених та сирокопчених
суцільном’язових продуктів із м’яса птиці на
основі фізико-хімічних показників, які визнача-

ють якість цих продуктів та математичне уза-
гальнення одержаних результатів.
Об’єкт досліджень — м’ясна сировина з

філе курчат-бройлерів та індиків у процесі со-
ління.
Методи та методики досліджень. Фізико-

хімічні показники м’яса птиці визначали за стан-
дартними методиками, викладеними в ГОСТ,
ДСТУ ISO: масову частку солі — за методом
Мора [10]; масову частку вологи — за ГОСТ
9793—74 та ДСТУ ISO 1442; рівень рН зразків
м’яса вимірювали іоновимірювачем лаборатор-
ним марки И-160М; значення показника актив-
ності води аw — за ДСТУ ІSО 21807:2007 «Мік-
робіологія продуктів і тваринних кормів — ви-
значення активності води» вимірювали
портативним швидкісним приладом моделі
AquaLab серії 3ТЕ (США); математичну обробку
результатів досліджень виконували за метода-
ми теорії математичного планування експери-
ментів з використанням комп’ютерної техніки та
інформаційних технологій.
Результати досліджень. Законодавчими

документами багатьох країн світу для визна-
чення придатності продуктів до вживання та
термінів їх зберігання найважливішими обрано
такі показники: активність води (аw), воло-
говміст (W, %), рівень реакції (pH).
Перед фахівцями ТІММ УААН було постав-

лено завдання вивчити вплив різних факторів
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(бар’єрів), які сприяють прискоренню процесів
виробництва делікатесних сиров’ялених та си-
рокопчених суцільном’язових продуктів із м’я-
са птиці і підвищенню їх якості.
Досліджували бар’єрну роль повареної солі

(NaCl) у технологічному процесі виробництва
делікатесних суцільном’язових продуктів із м’я-
са птиці, в результаті чого встановлено зако-
номірність впливу солі в інгредієнтній суміші
для соління м’ясної сировини на активність
води (аw), вологовміст (W, %), рівень реакції
(pH) у продукті та виведено розрахункові фор-
мули для їх кількісного визначення [7].
М’ясо птиці є колоїдно-пористим тілом і має

напівпроникні перегородки, крізь які і відбува-
ються в основному дифузійні переміщення ре-
човин. Відомо, що швидкість соління м’яса виз-
начається кількістю солі, що використовують,
структурою сировини, температурою соління та
впливу вакууму, ультразвуку, розморожування,
масування тощо.
Прискорення процесу соління має за мету

не тільки скоротити весь технологічний процес,
а й, завдяки різкому підвищенню масової част-
ки солі в м’ясі, запобігти розвитку спонтанної
мікрофлори.
Для прискорення процесу соління всіх видів

м’яса (крім м’яса птиці) частіше застосовують
метод шприцювання, оснований на примусово-
му введенні розсолу в товщу м’язової тканини.
Однак застосування навіть тонких голок з діа-
метром близько 2 мм погіршує якість продуктів,
залишаючи в м’ясі птиці точкові сліди, а іноді
й розриви м’язової тканини.
Аналіз публікацій [4, 6, 9] показав, що со-

ління сировини під вакуумом при виробництві
солоних м’ясопродуктів не лише скорочує три-
валість цього процесу у кілька разів, а й покра-
щує якісні показники готового продукту (колір,
смак, консистенція, аромат) за рахунок виклю-
чення контакту кисню повітря з сировиною та
знижує бактеріальне та механічне забруднен-
ня продукту. Тому наступним етапом роботи з
інтенсифікації процесу соління, а загалом і всієї
технології, обрано дослідження впливу вакууму
на процеси технології, що розробляється.
Процес соління проводили в експеримен-

тальному зразку вакуумного масажора Я5-
ФМГ-250 в ручному режимі перемішування із
застосуванням тільки вакууму — без тендери-

зації, тумблювання та масування. На цифрово-
му індикаторі вакуумного масажера програмно
встановлювали потрібні рівні залишкового тис-
ку в робочій камері відповідно до вибраних у
плані експерименту.
Тривалість процесу соління сировини визна-

чали часом насичення м’язової тканини сіллю,
масова частка якої в соленій сировині повин-
на була бути в межах від 2,6 до 3,1%, щоб у
готовому продукті масова частка солі не пере-
вищувала 7%, що характерно для цього виду
м’ясних продуктів.
Досліди проводили за планом повного фак-

торного експерименту (ПФЕ) типу 22, де неза-
лежними змінними (факторами) були: залишко-
вий тиск (глибина вакууму) в робочому об’ємі
масажора та відсоток солі в інгредієнтній
суміші, а досліджуваними параметрами (відгу-
ками) — активність води (аw), вміст вологи
(W, %) і солі (С, %) та рівень реакції (pH) у про-
дукті. Кожний експеримент повторювали двічі.
Для проведення експериментів визначено

інтервали варіювання факторами та їх нульо-
вий, верхній та нижній рівні (табл. 1).
Разом з табл. 1 створено план-матрицю пов-

ного факторного експерименту типу 22 (табл. 2).
Для визначення порядку виконання дослідів

за наведеною план-матрицею виконано проце-
дуру їх рандомізації шляхом випадкового ви-
тягування номерів із урни. За умови подвій-
ної кратності виконання кожного експерименту
отримано таку послідовність їх виконання: 3, 4,
2, 1, 2, 3, 4, 1. Проведення паралельних до-
слідів передбачено для оцінки відтворюваності
процесу і проведення статистичних оцінок. Ре-
зультати виконання наведеної послідовності
дослідів за встановленим планом представле-
но в табл. 3.
Перевірку відтворюваності дослідів викона-

но за критерієм Кохрена за 5%-м рівнем зна-
чущості. Процес вважається відтворюваним,

Нульовий рівень хі=0 5 0,04

Інтервал варіювання ді 3 0,03

Нижній рівень хі=—1 2 0,01

Верхній рівень хі=+1 8 0,07

Кодове позначення х1 х2

1. Фактори та їхні рівні

Інтервал
варіювання і рівні факторів

Глибина вакууму
в робочому об’ємі масажера, МПа

Кількість солі
в інгредієнтній суміші, %

1 –1 +1

2 +1 +1

3 –1 –1

4 +1 –1

2. План3матриця ПФЕ типу 22

Дослід х2х1

Особливості технологічного
процесу виготовлення продуктів із м’яса птиці
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оскільки критерії Кохрена, розраховані за дани-
ми таблиці 3 для всіх досліджуваних парамет-
рів (активність води (аw), вміст вологи (W, %) і
солі (С, %)), є меншими за їх табличні значен-
ня для відповідних умов проведення дослідів.
За умови підтвердження критерію відтворю-

ваності дослідів обчислено коефіцієнти регре-
сійних рівнянь:

активності води
aw(x1,x2)= 0,965–0,0125⋅x1+0,008⋅x2, (1)

        умісту вологи
   W(x1,x2) = 70,6575–2,0625⋅x1+0,3325⋅x2, (2)

умісту солі
С(x1,x2) = 3,66+1,19⋅x1–0,47⋅x2, (3)

де x1 — кодований фактор кількості солі в ін-
гредієнтній суміші; x2 — кодований фактор гли-
бини вакууму.
Адекватність одержаних рівнянь (1)—(3) від

факторів x1 і x2 перевірено за критерієм Фіше-
ра для 5%-го рівня значущості. Його значення
менші табличних цього критерію за відповідних
умов проведення дослідів, тому можна вважа-
ти рівняння (1)—(3) адекватними.
Оцінку значущості коефіцієнтів рівняння

(1)—(3) перевірено за критерієм Стьюдента
для 5%-го рівня значущості. Всі коефіцієнти
рівнянь (1)—(3) більші одержаних значень цьо-
го критерію, що є підставою вважати їх значу-
щими.
Для використання одержаних рівнянь (1)—

(3) з натуральними значеннями факторів тре-
ба їх перетворити з використанням зв’язку між
кодовим та фізичним (натуральним) виражен-
нями кожного фактора за формулою:

   
 i i 0

i
i

X x
x = ,

−

δ ( 4 )

де: Хі — натуральне значення фактора; хі0 —
значення і-го фактора на нульовому рівні; δі —
інтервал варіювання і-го фактора.
Після перетворення рівняння (1)—(3) набу-

ли вигляду:

    aw(ξ,ν) = 0,9752–4,167·10–3⋅ξ+0,2667⋅ν, (5)

   W(ξ,ν) = 73,65–0,6875⋅ξ+11,08⋅ν, (6)

   С(ξ,ν) = 2,303+0,3967⋅ξ–15,67⋅ν, (7)
де ξ — кількість солі в інгредієнтній суміші, %;

ν — глибина вакууму в робочому об’ємі ваку-
ум-масажера, МПа.
Для кращої наочності поведінки цих показ-

ників залежно від кожного фактора (1 — гли-
бина вакууму і 2 — кількість солі в суміші) на
рис. 1—4 наведено по 2 графіки для кожного
показника. На верхньому графіку кожного ри-
сунка відображено залежність показника від
глибини вакууму (вісь абсцис), при фіксованій
кількості солі в інгредієнтній суміші на двох
рівнях — нижньому і верхньому, а на нижньо-
му графіку — залежність цього ж показника від
кількості солі в суміші (вісь абсцис), а величи-
ну вакууму зафіксовано на 2-х рівнях — ниж-
ньому і верхньому. На всіх графіках викорис-
тано такий порядок позначень: значення показ-
ників, визначені експериментально, на графіку
відображають символами:  — на нижньому
рівні фіксованого фактора; * — на верхньому
рівні фіксованого фактора, а обчислені за
відповідних умов їхні значення за регресійни-
ми рівняннями представлені на графіках лінія-
ми: для нижнього рівня — суцільною; верхнього
рівня — штрихпунктирною.
На рис. 1 представлено: на верхньому гра-

фіку залежність активності води aw від вакууму
при фіксованих нижньому (2%) і верхньому
(8%) рівнях кількості солі в інгредієнтній суміші:
на нижньому рівні експериментальні точки aw,
позначені символом  (круг), а на верхньому
рівні — символом * (зірочка) і графіки цього ж
показника, обчислені за відповідних умов за
формулою ( 5 ) (на нижньому рівні — суцільна
лінія; на верхньому рівні — штрихпунктирна
лінія). На нижньому графіку наведено залеж-
ність активності води aw від кількості солі в
інгредієнтній суміші при фіксованих рівнях ва-
кууму: на нижньому рівні вакууму експеримен-
тальні точки aw позначено символом  (круг),
на верхньому рівні — символом * (зірочка) і гра-
фіки цього самого показника обчислені за
відповідних умов за формулою (5): на нижньо-
му рівні — суцільна лінія; на верхньому рівні —
штрихпунктирна лінія.
Аналіз рис. 1 свідчить, що поглиблення ва-

кууму, як і збільшення кількості солі в інгре-
дієнтній суміші, призводять до зменшення ак-
тивності води aw в м’ясі птиці. На наш погляд,
таке явище можна пояснити інтенсифікацією
видалення вологи із внутрішніх капілярів м’я-
зової тканини птиці за допомогою вакууму, яка

1 –1 +1 0,985 73,11 2,07

2 +1 +1 0,960 68,87 4,31

3 –1 –1 0,969 72,33 2,87

4 +1 –1 0,944 68,32 5,39

3. Результати експериментів дослідження

Дослід х1 х2

Особливості технологічного
процесу виготовлення продуктів із м’яса птиці

 W1+ W2
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2
 w w

w
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сталості другого на вибраних рівнях їх варію-
вання наведено на рис. 2—3.
Із рівнянь 6 і 7 та рис. 2 і 3 випливає, що зни-

ження вакууму ν і збільшення концентрації солі
(ξ) прискорюють процес дифузії солі (С) у м’ясі
птиці.
При цьому визначено оптимальні величини

досліджуваних бар’єрних факторів: глибина ва-
кууму — 0,04±0,005 МПа, кількість солі в ін-
гредієнтній суміші — 5±0,1%. За умов додер-

Рис. 1. Залежність aw від тиску і кількості
солі в інгредієнтній суміші після соління си3
ровини (  — експериментальні точки на ниж3
ньому рівні незмінного фактора; суцільна кри3
ва — їх апроксимація за формулою (5); * —
експериментальні точки на верхньому рівні
незмінного фактора; штрихпунктирна крива —
їх апроксимація за формулою(5)

поглинається (абсорбується) сіллю інгредієнт-
ної суміші.
Графіки залежності вмісту вологи (W) і солі

(С) в м’ясі птиці від кожного фактора за умови

Рис. 2. Залежність W від тиску і кількості солі
в інгредієнтній суміші після соління сирови3
ни (  — експериментальні точки на нижньо3
му рівні незмінного фактора; суцільна крива
— їх апроксимація за формулою (6); * — екс3
периментальні точки на верхньому рівні не3
змінного фактора; штрихпунктирна крива —
їхня апроксимація за формулою (6).

Рис. 3. Залежність C від тиску і кількості солі
в інгредієнтній суміші після соління сирови3
ни (   — експериментальні точки на нижньо3
му рівні незмінного фактора; суцільна крива
— їх апроксимація за формулою (7); * — екс3
периментальні точки на верхньому рівні не3
змінного фактора; штрихпунктирна крива —
їхня апроксимація за формулою (7).

Рис. 4. Залежність pH від тиску і кількості
солі в інгредієнтній суміші після соління си3
ровини
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У результаті проведених експерименталь-
них досліджень операції сухого соління сиро-
вини в технологічному процесі виробництва
сиров’ялених та сирокопчених продуктів із
м’яса птиці для досягнення необхідних техно-
логічних якостей продукту встановлено, що
оптимальною величиною вакууму для даного
виду м’яса є 0,04 МПа, а кількість доданої солі
до солильної суміші повинна становити 5%
маси несолоної сировини. За цих параметрів
тривалість процесу соління скорочується
втричі: при використанні вакууму триває 4
год, без використання вакууму — 12 год.
Результати проведених дослідів матема-

Висновки

тично узагальнено емпіричними формулами
для обчислення показників активності води
аw(ξ,ν), масової частки солі С(ξ,ν) та масової
частки вологи W(ξ,ν) у м’ясі птиці під час су-
хого посолу з застосуванням вакууму.
З використанням результатів досліджень

розроблено нову технологію виготовлення
сиров’ялених та сирокопчених продуктів із
м’яса птиці високої смакової та поживної
якості і з достатнім терміном зберігання,
вимоги до яких викладено в ТУ У 15.1 —
00419880 — 095:2008 «Продукти із м’яса
птиці сирокопчені та сиров’ялені. Технічні
умови».
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жання цих параметрів відбувається повне роз-
чинення солі за рахунок вологи та м’ясного
соку, що виділяється з м’яса, а швидкість проце-
су соління скорочується з 12 год (без застосу-
вання вакууму) до 4-х год, достатніх для наси-
чення м’язової тканини сіллю в заданих межах.
Уміст вологи в м’ясі птиці з поглибленням

вакууму зменшується приблизно на 1,5% на
всіх рівнях концентрації солі.
Важливо зазначити, що значення досліджу-

ваних показників (активність води (аw), вміст
вологи (W) і солі (С)), обчислені за рівняннями
регресії, отриманими в попередній роботі [2],

практично збігаються зі значеннями цих же по-
казників, обчислених за рівняннями регресії (5),
(6) і (7), отриманими в цій роботі, за однакових
умов і терміну етапу соління. Незначна роз-
біжність їх значень може пояснюватися від-
мінністю досліджуваної сировини.
Короткий термін етапу соління (4 год) ви-

ключив можливість визначити закономірність
поведінки реакції pH у м’ясі птиці від глиби-
ни вакууму та масової частки солі в інгреді-
єнтній суміші. Графіки експериментально виз-
начених значень цього показника представлені
на рис. 4.

Особливості технологічного
процесу виготовлення продуктів із м’яса птиці
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ВПЛИВ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
ЯБЛУНІ НА ХІМІЧНИЙ СКЛАД
ПЛОДІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА СИДРУ

Досліджено вплив різних факторів (кліматичних,
ґрунтових, використання різних сортів та ін.) на
хімічний склад плодів при вирощуванні яблуні у
43х агроекологічних зонах Київської області.
Розраховано частку впливу на накопичення
цукрів, кислот і фенольних речовин таких
факторів: сорт яблук, зона вирощування, спільно
зона3сорт та побічні фактори. За комплексом
факторів надано характеристику дослідженим
зонам і виявлено кращі з них для вирощування
плодів для використання у виробництві сидру.

Якість продуктів переробки сільськогосподар-
ської продукції прямо залежить від якості вихід-
ної сировини, на яку, у свою чергу, впливають
різні фактори: сорт, ґрунтово-кліматичні умови ви-
рощування, ступінь стиглості, вік рослин, агротех-
нічні прийоми вирощування та ін.
Сидр — напій, традиційне виробництво якого

було започатковано у країнах Північно-Західної
Європи (Великобританії, півночі Франції, Іспанії,
в Німеччині) із спеціальних технічних сидрових
сортів яблук. Розвиток виробництва сидру в цих
країнах був зумовлений придатністю агроеколо-
гічних умов вирощування яблуні — м’яким і во-
логим кліматом, придатністю ґрунтів та ін., а та-
кож наявністю спеціальних сортів яблук, що на-
давало високої якості напою [4, 5].
В Україні виробництво сидру є перспективним,

оскільки, з одного боку, країна має значний си-
ровинний потенціал вирощування яблук, а з дру-
гого, — існує значний попит на натуральні гі-
гієнічні слабоалкогольні напої [4]. Однак велика
кількість сортів яблук поряд з різноманітністю аг-
роекологічних умов їх вирощування по території
України зумовлюють значне коливання хімічно-
го складу плодів, які можуть бути використані для
виробництва сидру.
Мета досліджень — вивчити вплив агроеко-

логічних умов вирощування яблуні у Київській об-
ласті на хімічний склад сортів яблук при їх вико-
ристанні у виробництві сидрів.
Методика досліджень. Проведено розподіл

області на зони з різними ґрунтово-кліматичними
умовами та визначено місця відбору плодів.
На підставі інформації щодо ґрунтово-кліма-

тичних умов Київської області [1—3] визначено
4 агроекологічні зони відбору сортів яблук для
експерименту: 1 — Вишгородський р-н, 2 —
Згурівський, 3 — Києво-Святошинський, с. Хотів,
4 — Миронівський р-н.
Для досліджень використовували сорти яблук,

які вирощують у всіх 4-х досліджуваних зонах:

Джонатан, Кальвіль сніговий, Антонівка звичай-
на, Слава переможцям.
За погодними умовами 2009 р. характеризу-

вався помірними температурами, починаючи з
квітня місяця, середньомісячні температури були
нижчими за багаторічні. Упродовж липня та на
початку серпня у більшості регіонів Київської об-
ласті було мало опадів на фоні підвищеної тем-
ператури повітря. Лише спочатку та наприкінці
місяця під час переміщення атмосферних фрон-
тів спостерігали нерівномірні опади з нехарактер-
ним розподілом по території — у південно-східній
частині області їх було більше (60—100% норми),
ніж у північно-західній (10—50% норми). Проте це
не вплинуло негативно на ріст рослин, оскільки
в квітні і травні кількість опадів була достатньою
для створення певного запасу вологи в ґрунті.
Загалом поєднання температурних умов та умов
зволоження було сприятливим для росту та роз-
витку яблуні (табл. 1).
Дослідження впливу агроекологічних умов ви-

рощування яблуні у Київській області на якість
плодів при їх використанні у виробництві сидру
проводили на основі кореляції даних кліматичних
умов області з результатами аналізів ґрунтів у
цих 4-х зонах (табл. 2) і хімічного складу соків
яблук із досліджених зон (табл. 3).
Традиційно основними критеріями технологіч-

ної оцінки сортів яблук щодо їх використання у
виробництві сидрів, які поширені у країнах світу,
є показники хімічного складу плодів — масові кон-
центрації цукрів, фенольних речовин і кислот.
При цьому для виробництва сидру перевагу на-
дають сортам з вищим умістом цукрів (>12 г/
100 см3) і фенольних речовин (>1 г/дм3) та по-
мірним — кислот (4,5—7 г/дм3) [4, 5].
У результаті досліджень сортів яблук з різ-

них агроекологічних зон Київської області (див.
табл. 3) визначено, що вони загалом є столови-
ми і десертними сортами (солодкий, кислий та
солодко-кислий типи), а їхній хімічний склад за-
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Вплив умов вирощування яблуні
на хімічний склад плодів для виробництва сидру

лежить від зони вирощування. Так, серед дослід-
жених сортів яблук вищі концентрації фенольних
речовин і кислот нагромадили сорти Антонівка
звичайна та Слава переможцям (відповідно
0,44—0,93 і 9,7—11,2 г/дм3 та 0,41—0,81 і 6,4—
8,2 г/дм3); а цукрів — Джонатан (11,1—13,8 г/
100 см3). Ці результати характеризують особли-
вості сорту яблук при їх використанні у вироб-
ництві сидру та визначають потенційно високу
якість сидрових матеріалів, виготовлених із яблук
сортів Антонівка звичайна та Слава переможцям.
Дослідження впливу агроекологічних умов ви-

рощування яблуні у Київській області на якість
плодів при їх використанні для виробництва сид-
ру проводили на основі порівняльного аналізу
усереднених значень показників хімічного скла-
ду дослідних сортів яблук у кожній окремій зоні.
Результати досліджень сортів яблук з 4-х аг-

роекологічних зон вирощування (див. табл. 3)
свідчать про те, що вищими концентраціями цук-

рів, фенольних речовин і низькими — кислот ха-
рактеризувалися яблука із зони 1. З іншого боку,
вищими концентраціями кислот і помірними кон-
центраціями цукрів та фенольних речовин харак-
теризувалися яблука із зони 3 і 4. Яблука із зони
2, на відміну від інших зон, нагромадили наймен-
шу кількість фенольних речовин.
При порівнянні показників кліматичних умов

зон досліджень (див. табл. 1) і хімічного складу
сортів яблук з них (див. табл. 3) виявлено, що
високі концентрації цукрів та кислот (зони 3 і 4)
спричинено високими сумами активних темпера-
тур (відповідно 3007 та 2607°С) та помірними
кількостями опадів (відповідно 628,6 та 678,9 мм),
що було достатнім для ефективного росту та пло-
доношення яблуні (співвідношення кількості опа-
дів до сум активних температур за рік становлять
2,09 для зони 3 та 2,60 для зони 4). Збільшення
кількості опадів у зоні 2 (862,9 мм) порівняно із
зонами 4 і 3 (678,9 мм та 628,6 мм), призводить

Середньорічна температура повітря, °С +5,84 +6,60 +7,53 +6,77
Середня температура повітря місяця року, °С:
  найхолоднішого (січня) –4,66 –4,71 –3,89 –4,34
  найтеплішого (липня) +15,7 +17,0 +18,4 +17,2
Тривалість безморозного періоду, днів 192 203 185 197
Сума активних температур, °С 1949 2411 3007 2607
Найнижча температура (абсолютний мінімум), °С –24,6 –24,6 –17,0 –23,3
Найвища температура (абсолютний максимум), °С +20,6 +24,6 +23,9 +23,8
Середньорічна кількість опадів, мм 635 862,9 628,6 678,9
Співвідношення середньорічної суми опадів
і суми активних температур за рік 3,26 3,58 2,09 2,60

1. Характеристика клімату агроекологічних зон досліджень сортів яблук (2009 р.)

Показник кліматичних умов
1 2 3 4

Зона

Щільність ґрунту, г/см3 1,47 1,03 1,41 1,13
Кислотність:
  гідролітична, мг.екв/100 г 2,9 0,57 3,9 1,19
  обмінна (рН сольове) 7,5 6,2 5,2 6,8
Сума увібраних основ, мг.екв/100 г 13,27 26,6 20,9 48,12
Уміст в орному шарі ґрунту:
  гумусу, % 3,62 4,9 2,22 5,61
  азоту, що гідролізується, мг/кг 87,0 153,58 120,8 217,07
  рухомого фосфору, мг/кг 160,0 84,7 61,1 107,4
  обмінного калію, мг/кг 37,0 77,4 104,6 16,65

2. Характеристика ґрунтів агроекологічних зон досліджень сортів яблук у 2009 р.

Показник

Зона

1 2 3 4

Дерново-
середньопідзолисті
глеєві супіщані на
воднольодо-
викових супісках

Чорноземи
типові помірно
високогумусо-
акумулятивні

Сірі лісові
середньо-
суглинкові
на лесі

Лучно-
чорноземні на
лесовидних
суглинках
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Вплив умов вирощування яблуні
на хімічний склад плодів для виробництва сидру

У результаті досліджень впливу агроеко-
логічних умов вирощування яблуні на хімічний
склад плодів у Київській області встановлено,
що всі 4 досліджувані агроекологічні зони при-
датні для вирощування яблук для використан-
ня у виробництві сидру. Проте більший вплив
на хімічний склад сортів яблук у різних регіо-

Висновки

нах області мають кліматичні, ніж ґрунтові
умови, зокрема коливання температурного
та водного режимів.
Серед досліджених агроекологічних зон

Київської області для виробництва сидру кра-
ще вирощувати яблука у Вишгородському
районі.
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до зменшення концентрацій цукрів (відповідно з
10,9 та 11,4 г/100 см3 до 10,4 г/100 см3), навіть
за помірної суми активних температур (2411°С).
Однак зменшення замість підвищення масової
концентрації кислот у плодах (відповідно з 8,4 та
8,3 г/дм3 у зонах 4 і 3 до 6,7) разом зі зменшен-
ням концентрацій фенольних речовин (найниж-
че значення — 0,423 г/дм3), що повинно було б
відбутися при зазначеній високій кількості опадів
у цій зоні, було викликане, вірогідно, впливом вже
не кліматичних, а ґрунтових умов.
Нагромадження найвищих концентрацій фе-

нольних речовин спостерігали в яблуках, що ви-
рощують у зоні 1, яка характеризується найниж-
чою сумою активних температур (1949 °С) та по-
мірною кількістю опадів (635 мм), та у зоні 4, яка
хоч і мала подібну кількість опадів (678,9 мм), але
значно вищу суму активних температур (2607°С).
Оскільки різниця у біохімічному складі плодів

одного сорту істотніша в різних метеорологічних
умовах, ніж у географічних зонах і більше пов’я-
зана з сортовими особливостями, ніж з агротех-
нічними умовами вирощування, то пріоритетом
впливу на хімічний склад яблук є більш кліма-
тичні, ніж ґрунтові умови регіонів вирощування
яблуні, які також було досліджено [2, 6].
Аналіз результатів досліджень ґрунтів (див.

табл. 2) та хімічного складу сортів яблук (див.
табл. 3) показав, що такі фактори, як збільшен-
ня щільності ґрунту і зменшення продуктивної
його вологи разом зі збільшенням у ньому гідро-
літичної кислотності сприяють росту яблуні, по-
ліпшенню засвоєння яблунею поживних елемен-
тів, та як наслідок, зумовлюють забезпечення в
плодах вищих концентрацій компонентів біохіміч-
ного складу. Також установлено, що наявність в
орному шарі ґрунту значної кількості гумусу і гід-
ролізованого азоту також сприяє накопиченню в
яблуках цукрів і фенольних речовин.
Оскільки для вирощування сортів яблук для

виробництва сидру пріоритетним є забезпечен-
ня підвищеного вмісту цукрів, фенольних речо-
вин і помірний уміст кислот, то для отримання
такого хімічного складу яблук найоптимальніши-
ми є зони 1 і 4. Математична обробка результатів
досліджень свідчить, що на накопичення цукрів
у соці зі 100% усіх факторів вплив сорту сягає
70%, агроекологічних умов зони вирощування —
26, спільно зони-сорту — 0, інших факторів —
4%; на накопичення фенольних речовин сорт
впливає на 38%, зона  — 29, спільно зона-сорт
— 0, інші фактори — на 33%; на кислотність яб-
лук сорт впливає на 30%, зона — 8, спільно зона-
сорт — 47%, інші фактори — на 15%.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
КУРЯЧИХ ЯЄЦЬ В АГРАРНИХ
ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан та основні тенденції змін
у динаміці економічної ефективності виробництва
яєць. Узагальнено основні напрями підвищення
економічної ефективності виробництва курячих
яєць.

Підвищення ефективності виробництва хар-
чових яєць необхідне для забезпечення попи-
ту населення України на продукти харчування
тваринного походження та збільшення обсягів
експорту яєць і продуктів їхньої переробки на
світовий ринок. Аналіз результатів діяльності
птахівничих підприємств України показав, що
за період 1990—2009 рр. утрачено значну час-
тину економічного потенціалу: виробництво
яєць птиці усіх видів у сільгосппідприємствах у
2009 р. становило 9258,2 млн шт., що на 8,6%
менше рівня 1990 р., поголів’я птиці за цей пе-

ріод зменшилося майже на чверть. Досліджен-
ня показали, що існуюча в Україні система гос-
подарювання в галузі яєчного птахівництва ще
не повною мірою забезпечує високоефективне
використання виробничого потенціалу. У зв’яз-
ку з цим необхідно створити такі економічні
умови, за яких виробництво яєць буде прибут-
ковим.
Проблемам підвищення економічної ефек-

тивності виробництва продукції птахівництва
присвячені праці Н.О. Аверчової, Т.В. Бакіної,
Л.А. Беляєвої, О.В. Білик, А.А. Гайдаєнка, О.Д. Зі-

Рівень товарності, % 88,8 88,3 87,4 88,7 90,8 92,7

Виробнича собівартість 1000 шт., грн 169,28 183,50 184,66 246,81 305,53 343,58

у % до 2000 р. 100,0 108,40 109,09 145,80 180,49 у 2 р.

Повна собівартість 1000 шт., грн 174,22 207,43 214,58 266,31 337,92 360,52

у % до 2000 р. 100,0 119,06 123,17 152,86 193,96 у 2,1 р.

Ціна реалізації 1000 шт., грн 192,76 256,13 199,98 290,52 381,77 407,67

у % до 2000 р. 100,0 132,88 103,75 150,72 198,05 у 2,1 р.

Маса прибутку (збитку) на 1000 шт., грн 18,54 48,70 –14,6 24,21 43,85 47,15

Рівень рентабельності (збитковості), % 10,6 23,5 –6,8 9,1 13,0 13,1

* Розраховано авторами на основі даних Держкомстату України.

1. Динаміка економічної ефективності виробництва й реалізації курячих яєць у сільськогос3
подарських підприємствах України

Рік

 2000   2005  2006   2007 2008 2009
Показник
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нов’євої, О.О. Кузнецова, Л.О. Мармуль, Ф.О. Яро-
шенка та інших учених. Недостатньо дослідже-
ними залишаються економічні засади підви-
щення ефективності виробництва яєць у сучас-
них умовах господарювання.
Мета дослідження — вивчення основних

факторів, що впливають на ефективність ви-
робництва яєць.
Результати досліджень. Аналіз тенденцій

зміни основних показників, які характеризують
економічну ефективність виробництва яєць в
Україні за період 2000—2009 рр., свідчить про
вплив внутрішніх і зовнішніх факторів (табл. 1).
У середньому по Україні протягом 2006—

2009 рр. мала місце чітка тенденція до зростан-
ня рівня рентабельності виробництва курячих
яєць, але порівняно з 2005 р. цей показник за-
лишається значно нижчим. Так, у 2009 р. рівень
рентабельності курячих яєць по Україні стано-
вив 13,1%, що на 2,5% більше, ніж у 2000 р.,
але на 10,4 — менше рівня 2005 р. Не зважа-
ючи на те, що виробництво яєць протягом ос-
танніх 3-х років було прибутковим, досягнутий
нині рівень рентабельності є недостатнім для
розширеного відтворення галузі яєчного птахів-
ництва.
В умовах ринкової економіки ефективне ве-

дення птахівництва можливе за умови знижен-
ня собівартості яєць за рахунок упровадження
прогресивних технологій утримання й годівлі
птиці та використання високопродуктивних гіб-

ридних кросів курей. Проте через вплив об’єк-
тивних і суб’єктивних факторів протягом 2000—
2009 рр. спостерігали чітку тенденцію до зрос-
тання повної собівартості 1000 шт. яєць, яка в
2009 р. становила 360,52 грн, що в 2,1 раза
вище показника 2000 р. При цьому за дослі-
джуваний період відбулося й підвищення реа-
лізаційних цін на яйця, а темпи зростання їх-
ньої повної собівартості перевищували темпи
росту виробничої собівартості 1000 шт. яєць.
Аналіз показав, що виробнича собівартість, не
зважаючи на підвищення рівня несучості курей,
мала тенденцію до зростання. Це певною мі-
рою може свідчити про те, що результати ро-
боти птахівничих підприємств щодо впровад-
ження інтенсивних технологій не завжди ефек-
тивні, оскільки темпи приросту середньорічної
несучості курей нижчі за темпи зростання ви-
трат. Але слід враховувати й інші обставини:
зростання витрат зумовлене інфляційними про-
цесами; збільшенню рівня витрат сприяло по-
дорожчання енергоносіїв, пально-мастильних
матеріалів, кормів. Тобто, зростання рівня вит-
рат у грошовому виразі могло не супроводжу-
ватися збільшенням витрат кормів у натураль-
ному виразі чи поліпшенням їх якості.
Для вивчення впливу чинників на формуван-

ня рівня прибутковості птахівничої галузі про-
ведено групування сільськогосподарських під-
приємств України за рівнем рентабельності ви-
робництва яєць (табл. 2). Аналіз показав, що у

Кількість підприємств у групі 113 122 235

Середній рівень рентабельності (збитковості), % –13,6 20,9 13,1

Поголів’я курей на 1 підприємство, гол 67903 200846 136920

Несучість 1 курки, шт. яєць 263 288 282

Вироблено яєць на 1 підприємство, тис. шт. 17873 57944 38676

Рівень товарності, % 77,8 98,1 92,7

Витрати на курку, грн 129,8 86,1 96,9

Частка виручки від реалізації яєць, % 20,2 64,6 46,8

Виробнича собівартість 1000 шт. яєць, грн 493,5 298,9 343,6

Повна собівартість 1000 шт. яєць, грн 443,1 341,8 360,5

Ціна реалізації 1000 шт. яєць, грн 382,7 413,3 407,7

Маса прибутку на 1 курку, грн –12,4 20,2 12,5

* Розраховано авторами за даними форми № 50-с.г. статистичної звітності (для табл.2 і 3).

2. Групування сільськогосподарських підприємств України за рівнем рентабельності (збит3
ковості) виробництва курячих яєць, 2009 р.*

Показник
Підприємства

У середньому
по сукупності

ПрибутковіЗбиткові
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2009 р. 48,1% господарюючих суб’єктів вияви-
лися збитковими за результатами реалізації
яєць, при цьому середній рівень збитковості
становив 12,4%, а в 51,9% підприємств рівень
прибутковості був у середньому 20,2%.
Рівень рентабельності виробництва курячих

яєць формується під впливом двох факторів
першого порядку — повної собівартості та цін
реалізації. Як свідчать наведені дані, повна
собівартість 1000 шт. яєць у середньому по
групі збиткових підприємств становила 443,1
грн, що на 22,9% вище за середні дані по всій
сукупності підприємств та на 29,6% — за ана-
логічний показник прибуткових підприємств.
Одночасно ціна реалізації 1000 шт. яєць по
збиткових підприємствах була нижча на 6,1 і на
7,4% за її рівень по всіх підприємствах та тих,
де виробництво яєць було прибутковим,
Значною мірою успіх у прибуткових підприєм-

ствах був забезпечений їхнім вищим рівнем
концентрації та спеціалізації на виробництві
курячих яєць. Так, поголів’я курей у розрахун-
ку на підприємство в прибуткових господарст-
вах становило 200,1 тис. гол., що майже втри-
чі більше за показник збиткової групи, де ви-
робництво яєць було більшим у 3,2 раза.

Частка виручки від реалізації курячих яєць у
структурі товарної продукції в прибуткових під-
приємствах становила 64,6%, а в збиткових —
лише 20,2%.
Характерним є те, що рівень несучості курей

у середньому по групі прибуткових підприємств
був на 9,5% більшим за середні дані по збит-
кових підприємствах, хоча витрати з розрахун-
ку на курку-несучку в рентабельних господар-
ствах були нижчими за їх рівень у нерента-
бельних на 33,7%. Тобто, можна стверджувати,
що тільки ефективна інтенсифікація в поєд-
нанні з достатнім рівнем концентрації та спеці-
алізації на виробництві курячих яєць можуть
забезпечити високоприбуткове функціонування
галузі яєчного птахівництва. Це підтверджують
і результати групування підприємств України за
сумою прибутку на курку-несучку (табл. 3).
Дослідження показали, що в тій групі під-

приємств, де в середньому на курку-несучку
одержують близько 42 грн прибутку, несучість
курей вища на 16,9%, поголів’я курей у розра-
хунку на підприємство більше майже в 12 разів,
а виробництво яєць — у 13,5 раза за середні
показники І-ї групи підприємств, де в середньо-
му на курку було одержано майже 60 грн збит-

Кількість підприємств
у групі 17 21 28 47 55 41 26 235

Середня маса прибутку
(збитку) на 1 курку, грн –59,53 –33,39 –16,36 –2,14 5,62 17,10 41,77 12,47

Поголів’я курей
на 1 підприємство, гол 22421 16159 115484 79127 142220 241999 259969 136920

Несучість 1 курки, шт. яєць 261 289 284 243 278 286 305 282

Вироблено яєць
на 1 підприємство, тис. шт. 5855 4669 32751 19257 39503 69147 79286 38676

Рівень товарності, % 79,3 61,4 96,8 60,2 98,1 97,3 99,2 92,7

Витрати на курку, грн 111,1 159,8 123,6 134,4 90,8 83,7 84,4 96,9

Частка виручки від
реалізації яєць, % 11,6 9,9 42,8 11,8 62,0 57,9 79,1 46,8

Виробнича собівартість
1000 шт. яєць, грн 425,4 553,2 435,8 552,1 326,8 292,8 276,7 343,6

Повна собівартість
1000 шт. яєць, грн 649,2 573,6 456,8 376,4 382,8 341,2 299,9 360,5

Ціна реалізації
1000 шт. яєць, грн 361,9 385,5 397,2 361,8 403,5 402,7 438,0 407,7

Рівень рентабельності
(збитковості), % –44,3 –32,8 –13,0 –3,9 5,4 18,0 46,0 13,1

3. Групування сільськогосподарських підприємств України за масою прибутку (збитку) у роз3
рахунку на 1 курку3несучку, 2009 р.
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Показник

Група підприємств за масою
прибутку (збитку) в розрахунку на 1 курку, грн

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ

до –50 –49,9—
(–25)

–24,9—
(–10) –9,9—10 0,1—10 10,1—25 більше
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ку. Характерно, що частка виручки від реалі-
зації яєць у структурі товарної продукції не на-
була чітко вираженої тенденції, проте в VІІ-й
групі вона у 6,8 раза перевищувала показник І
групи підприємств.
Зростанню рівня економічної ефективності

виробництва курячих яєць сприяло зниження
собівартості та підвищення цін реалізації. Так,
виробнича й повна собівартість 1000 шт. яєць
у VII групі підприємств становила відповідно
276,7 грн і 299,9 грн, що на 35 і на 53,8% мен-
ше за аналогічні показники підприємств І гру-
пи. Одночасно ціна реалізації 1000 шт. яєць в
останній групі підприємств була на 21% вища
за середньореалізаційну ціну в підприємствах
І групи.
Аналіз показав, що зростання рівня несу-

чості курей у межах сформованої сукупності
підприємств супроводжувалося зменшенням
витрат у розрахунку на курку-несучку, в резуль-
таті чого виробнича собівартість 1000 шт. яєць

закономірно знижувалася; у структурі витрат на
виробництво курячих яєць по сільськогоспо-
дарських підприємствах України переважну
частку займали корми (у 2009 р. 65,6%). Знач-
ну частку (9,3%) у структурі витрат займала
стаття «решта матеріальних витрат», на опла-
ту праці в 2009 р. припадало 6% і майже стіль-
ки ж — на амортизацію необоротних активів.
На нашу думку, для забезпечення розширено-
го відтворення основних засобів і трудових ре-
сурсів птахівничих підприємств частку аморти-
заційних відрахувань та витрат на оплату праці
доцільно збільшити. Невиправдано високим
був рівень інших прямих та загальновиробни-
чих витрат (5,6%) та витрат на оплату послуг і
робіт сторонніх організацій (4,3%). Отже, зни-
ження виробничої собівартості яєць можна до-
сягти скороченням витрат на оплату послуг і
робіт сторонніх організацій, решти прямих та
загальновиробничих витрат, які підчас є непро-
дуктивними.

Висновки

Досягнутий рівень економічної ефектив-
ності виробництва курячих яєць підприєм-
ствами України залишається недостатнім
для забезпечення розширеного відтворення
галузі.
Економічна ефективність виробництва

яєць залежить від зовнішніх і внутрішніх чин-
ників. Групування сільгосппідприємств за рів-
нем рентабельності виробництва яєць пока-
зало, що дуже важливим фактором підвищен-
ня ефективності виробництва курячих яєць
є рівень господарювання, адже за відносно
однакових зовнішніх умов у 2009 р. в Україні
реалізація яєць була збитковою в 113 підпри-

ємствах, а в 122 — забезпечила прибутки.
Аналіз показав, що підвищення рівня рента-
бельності виробництва яєць та маси прибут-
ку на курку супроводжувалося збільшенням
поголів’я курей і рівня їх несучості та обсягів
виробництва яєць у розрахунку на підприєм-
ство. Тому підвищення ефективності реалі-
зації яєць можна досягти шляхом ефективної
інтенсифікації галузі в поєднанні із раціональ-
ною концентрацією та спеціалізацією вироб-
ництва, що дасть змогу раціонально органі-
зовувати виробництво на основі впроваджен-
ня інноваційних технологій ведення яєчного
птахівництва.
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НОРМАТИВНО3ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРЕНДНИХ
ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

Розглянуто стан правового забезпечення
орендних відносин у сільському господарстві.
Проаналізовано нормативно3правове
забезпечення земельних орендних відносин на
відповідність їх принципам оренди. Внесено
пропозиції щодо удосконалення законодавчих
засад реалізації прав власності на землю

Набуття членами сільськогосподарських під-
приємств, пенсіонерами та працівниками соці-
альної сфери села права на земельну частку
(пай), посвідченого Сертифікатом на право на
земельну частку (пай), сприяло розвитку оренд-
них відносин. Відповідно до чинного Земельно-
го кодексу, орендні відносини повинні регулю-
ватися лише законами. Однак на перших ета-
пах розвитку орендних відносин взагалі не було
окремого законодавчого акта як їхньої право-
вої бази. Земельним кодексом України від
18.12.1990 р. було запроваджено право на
оренду землі, визначено коло орендодавців,
виділено короткострокову (до 3-х років) та дов-
гострокову оренду (до 50-ти років).
Певну роль у розвитку орендних відносин у

сільському господарстві відіграв Указ Прези-
дента України від 23.04.1997 р. № 367/97 «Про
оренду землі». Однак цей Указ практично не
регулював оренду земельних часток (паїв), за
винятком положення, за яким 2 чи більше осіб
за наявності сертифіката на їхнє право на зе-
мельну частку (пай) можуть передавати в орен-
ду спільну земельну ділянку. Також недоскона-
лим виявився Закон України № 161—ХІV «Про
оренду землі» в редакції від 06.10.1998 р.
Указом Президента України від 03.12.1999 р.

№ 1529/99 «Про невідкладні заходи щодо при-
скорення реформування аграрного сектору
економіки»« було регламентовано оренду зе-
мельних часток (паїв) та запроваджено спро-
щений порядок реєстрації договорів оренди. Це
сприяло оптимізації землеволодінь суб’єктів
господарювання в сільському господарстві.
Нині основними законодавчими актами, що

регламентують орендні відносини, є чинний
Земельний кодекс України, Цивільний кодекс
України, Господарський кодекс України, Закон
України № 1211—ІV «Про оренду землі» (ре-
дакція від 02.10.2003 р.), Закон України від
01.07.2004 р. № 1952—ІV «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх
обмежень», Постанова Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 25.12.1998 р. № 2073 «Про Порядок
державної реєстрації договорів оренди землі»,
Постанова Кабінету Міністрів України від
03.03.2004 р. № 220 «Про затвердження типо-
вого договору оренди землі».
Мета досліджень — аналіз нормативно-

правового забезпечення земельних орендних
відносин у контексті їх відповідності принципам
оренди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми правового регулювання оренди сіль-
ськогосподарських земель постійно вивчають
науковці В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров,
Д.С. Добряк, В.І. Семчик та багато інших. Вод-
ночас ряд положень, що регулюють орендні
відносини в сільському господарстві, є диску-
сійними і потребують подальших наукових дос-
ліджень.
На нашу думку, аналіз правових засад ре-

гулювання земельних орендних відносин не-
обхідно здійснювати з урахуванням основних
особливостей оренди землі: договірний харак-
тер відносин; чітко встановлені терміни орен-
ди; плата за володіння і користування земель-
ною ділянкою.
При цьому будь-які відхилення законотвор-

ців від цих ознак слід розцінювати як прагнен-
ня відстояти інтереси однієї з сторін орендних
відносин.
Так, Законом № 1211—ІV [2] чітко визнача-

ються права та обов’язки сторін договору орен-
ди земельної ділянки. Перед укладенням дого-
вору оренди орендодавець та орендар повинні
обговорити всі умови договору. Укладення до-
говору є свідченням того, що обидві сторони
погодилися на ці умови, тобто обов’язки, пра-
ва та відповідальність суб’єктів договору орен-
ди мають бути збалансованими та рівними.
Але аналіз положень законодавства з питань
орендних земельних відносин засвідчив, що
ними фактично створені законодавчі підстави
для захисту орендаря, а не орендодавця. З
урахуванням того, що за підсумками 2008 р.
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серед орендодавців земельних ділянок більшу
половину становлять пенсіонери, то така пози-
ція законодавців видається незрозумілою. Тим
більше, що одним із пріоритетних напрямів аг-
рарної політики на сучасному етапі є створен-
ня правових умов ефективної реалізації прав
власності на землю [4, 7].
Тому правильною слід вважати норму, за

якою необхідна обов’язкова наявність істотних
умов договору оренди землі. Тим більше, що
їхня відсутність у договорі оренди землі, як і
порушення вимог статей 4—6, 11, 17, 19, є
підставою для відмови у державній реєстрації
договору оренди та визнання договору недійс-
ним (ст. 15 Закону № 1211—ІV) [2]. Крім того,
відповідно до положень Господарського кодек-
су України (ч. 2, ст. 290) [1], оренда земельних
ділянок без договору, укладеного в письмовій
формі, а також не зареєстрованого в установ-
леному порядку та посвідченого нотаріально,
не допускається. Іншим законодавчим актом —
Законом України від 22.05.2003 р. № 889—ІV
«Про податок з доходів фізичних осіб» (ст. 9)
[3] земельні ділянки розглядаються як неру-
хомість, а також зазначено, що для орендаря
як фізичної особи, яка не є суб’єктом підприєм-
ницької діяльності, договір оренди нерухомого
майна підлягає нотаріальному посвідченню.
Законом України від 02.10.2003 р. № 1211—

IV «Про оренду землі» визначено перелік істот-
них умов договору оренди землі, зокрема об’єкт
оренди, строк дії договору оренди, розмір та
форми орендної плати, відповідальність сторін
та інші, тоді як дані про якісний стан земель-
ної ділянки до такого переліку не внесено. Не
включено такий пункт і до типового договору
оренди землі, затвердженого Постановою Ка-
бінету Міністрів України № 220 від 13.03.2004 р.
[6]. Це є порушенням одного з основоположних
принципів чинного Земельного кодексу щодо
пріоритету вимог екологічної безпеки і, відпо-
відно, зумовлює неможливість реалізації поло-
ження про право орендодавця вимагати від
орендаря дотримання норм екологічної безпе-
ки землекористування та збереження родю-
чості грунтів (ст. 24).
Згідно ст. 15, 17 Закону № 1211—ІV [2] не-

від’ємною частиною договору оренди землі є
акт приймання — передачі земельної ділянки.
На перший погляд, це дійсно важлива складо-
ва договору оренди, однак на практиці ця ви-
мога виконується формально. Відомо, що орен-
додавець, який має у власності земельну ді-
лянку середнім розміром 4 га (яка за планом
земельної ділянки, прикладеним до Державно-
го акта на право на земельну частку (пай), роз-
ташована посеред поля), у переважній біль-
шості випадків не володіє інформацією про її
стан на час передачі в оренду. Але законодав-
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чо визначено, що саме орендодавець несе ри-
зик у разі випадкового знищення або пошкод-
ження об’єкта оренди (ст. 11); орендар має
право вимагати зменшення орендної плати за
умови, якщо стан орендованої земельної ділян-
ки погіршився не з його вини (ст. 23), орендо-
давець повинен відшкодувати орендарю капі-
тальні витрати, пов’язані з поліпшенням стану
земельної ділянки, переданої в оренду, якщо
це поліпшення проводили за згодою орендо-
давця (ст. 24), який зобов’язаний попередити
орендаря про особливі властивості та недоліки
земельної ділянки, які можуть спричинити еко-
логічно небезпечні наслідки для довкілля або
призвести до погіршення самого стану оренди;
орендар має право на відшкодування збитків,
яких він зазнав унаслідок невиконання орендо-
давцем умов договору оренди (ст. 28).
На нашу думку, передумовою застосовуван-

ня таких законодавчих норм має бути оформлен-
ня агротехнічних паспортів на кожну таку ділян-
ку, в яких чітко фіксувалися б вихідні харак-
теристики земельної ділянки при передачі її в
оренду або поверненні орендодавцю. Тому до
ст. 17 другим пунктом слід внести такий: «обо-
в’язковою складовою акта приймання — пере-
дачі об’єкта оренди має бути агротехнічний
паспорт земельної ділянки». До переліку обо-
в’язків орендаря (ст. 25) слід включити пункт:
«орендар земельної ділянки зобов’язаний під-
тримувати показники якості земельної ділянки
на рівні, зафіксованому в акті приймання — пере-
дачі об’єкта оренди на час передачі її в оренду».
Крім того, договірний характер орендних від-

носин передбачає законодавчу рівність сторін
договору. Натомість Законом № 1211—ІV [2] у
ряді положень створені вигідні умови для орен-
даря. Так, якщо орендодавець виступає ініціа-
тором дострокового припинення договору орен-
ди земельної ділянки (право оренди набуто за
результатами аукціону чи конкурсу), то він від-
шкодовує орендарю витрати на його набуття та
збитки, які понесе орендар внаслідок достро-
кового припинення договору оренди (ст. 6).
Збитками для орендаря вважаються доходи, які
орендар міг би реально отримати в разі належ-
ного виконання орендодавцем умов договору
(ст. 28). Водночас за умови розірвання догово-
ру з ініціативи орендаря орендодавець (на зем-
лях сільськогосподарського призначення) має
право лише на отримання орендної плати за
шість місяців (ст. 32). У законодавстві навіть
згадки немає про отримання належних доходів
орендодавцем від передачі в оренду своєї
власності.
Про нерівність прав суб’єктів орендних від-

носин свідчить норма статті 28, за якою орен-
додавець зобов’язаний компенсувати витрати
на поліпшення орендованої земельної ділянки,
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які здійснив орендар за письмовою згодою
орендодавця. Таку законодавчу норму юристи
визначають як небезпечну щодо забезпечення
інтересів орендодавців. Так, багато авторів за-
уважують, що вартість таких поліпшень (до
яких можуть бути віднесені будівництво споруд,
рекультивація земельної ділянки тощо) зале-
жить виключно від орендаря. Якщо така вар-
тість перевищить вартість самої ділянки, то,
ймовірно, орендодавець не зможе відшкодува-
ти її, а результатом розгляду такої справи в
суді може бути втрата власником орендованої
земельної ділянки [8]. На нашу думку, таке по-
ложення слід взагалі виключити з переліку зо-
бов’язань орендодавця, а питання поліпшення
(в тому числі і їх вартість) включати безпосе-
редньо до договору оренди земельної ділянки.
Підставою для сплати орендодавцем вартості
поліпшень мають бути показники, зафіксовані
в агротехнічному паспорті земельної ділянки,
які свідчать про покращення якості грунту.
Важливими ознаками орендних відносин є

їхня чинність упродовж чітко визначеного пері-

оду та платність. Щодо цього видається незро-
зумілим положення ст. 33 Закону № 1211—ІV
[2]: якщо орендар продовжує користуватися
земельною ділянкою після закінчення строку
договору оренди, то за відсутності письмових
заперечень орендодавця протягом одного міся-
ця після закінчення строку договору він підля-
гає поновленню на той самий строк і на тих
самих умовах. По-перше, це положення є по-
рушенням норми ст. 31 цього ж закону, за яким
договір оренди землі припиняється у разі закін-
чення строку, на який його було укладено. По-
друге, виникає питання: чому без згоди орен-
додавця, причому безоплатно, може продовжу-
ватися дія договору оренди, який фактично
вже не є чинним? З урахуванням цього п. 3 ст.
33 слід викласти у такій редакції: «за наявності
письмової згоди орендодавця, завіреної сіль-
ською, селищною чи міською радою, орендар
може продовжувати користуватися земельною
ділянкою після закінчення строку договору
оренди, а договір оренди підлягає поновленню
на той самий строк і на тих самих умовах».

Висновки

З метою ефективної реалізації прав влас-
ності на землю необхідно:

· законодавчо забезпечити рівність прав
учасників орендних відносин, оскільки чинним
законодавством передусім захищається не
власник земельної частки (паю), а орендар;

· необхідно включити до переліку істот-
них умов договору оренди землі інформацію
про якісний стан земель, яка повинна бути за-
реєстрована в агротехнічному паспорті зе-

мельної ділянки. Саме ці показники мають бу-
ти вихідною базою для оплати земельних по-
ліпшень або застосування санкцій до оренда-
ря чи орендодавця;

· удосконалити порядок продовження тер-
міну дії договору оренди земельної ділянки
шляхом введення законодавчої норми про обо-
в’язкову наявність згоди про це орендодав-
ця, завіреної сільською, селищною чи міською
радою.
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Вівчарство історично було невід’ємною га-
луззю народного господарства гірських районів
України, що забезпечують його потреби в спе-
цифічних видах сировини і продуктах харчуван-
ня. Вівці ефективно використовують зелені кор-
ми гірських пасовищ, а їх м’ясо і молоко за
вмістом білка, амінокислот, вітамінів і мінераль-
них речовин не поступаються яловичині. Уміст
холестерину в цих продуктах у кілька разів мен-
ше, ніж у яловичині й свинині. Вівці мають міц-
ну конституцію, невибагливі до кормів, стійкі до
захворювань і пристосовані до суворого гір-
ського клімату. Вiвчарство як провiдна галузь
тваринництва на гірських схилах використовує
кормову базу Карпатського регіону. Полонин-
ськi пасовища, які найкраще вiдповiдають роз-
веденню овець, вкритi бiлоусом, який поїдають
лише вiвцi, що є незаперечним доказом до-
цільностi розведення високопродуктивного вів-
чарства на землях гір і передгір’я [1].
Проте в умовах формування ринкових відно-

син за відсутності державної підтримки ситуа-
ція в галузі вівчарства набула катастрофічно-
го характеру. Внаслідок диспаритету цін на тва-
ринницьку та промислову продукцію відбулося
скорочення поголів’я усіх видів тварин, а овець
найбільше. Легка промисловість відмовилась
закуповувати вовну овчини, а м’ясопереробні
підприємства — баранину, що негативно впли-
нуло на розвиток вівчарства, а подекуди спри-
чинило його ліквідацію.
Нагальна потреба у терміновому відтворенні

вівчарства вимагає розширення наукових дос-
ліджень щодо забезпечення ефективного ве-
дення галузі, що на сьогодні робить цю пробле-
му особливо актуальною.
Мета досліджень — на основі аналізу роз-

витку вівчарства в господарствах усіх форм
власності Карпатського регіону визначити шля-
хи підвищення економічної ефективності галузі
у найближчій перспективі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Ранiше в гiрськiй зонi Карпат розводили мiс-
цевих грубововних овець, яких називали цак-
ля. На полiпшення гiрськокарпатських овець
було спрямовано роботу відомих науковців
та досвідчених практиків — Сулима Я.Ф., Гуль-
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чiй М.М., Мiхновський Д.К., Гришпак В.Ф., Гаври-
ленко Г.С. В основу методики їхніх досліджень
було покладено селекцiю, яка без порушення
унiверсального вовново-молочно-м’ясного на-
пряму продуктивності овець спрямовувалась
на одержання тварин з успадковуваними корис-
ними якостями i властивостями вихiдних порiд
[2]. Для породного поліпшення місцевих овець
Д.К. Міхновським було запропоновано напів-
тонкорунну цигайську породу. З цією метою з
1949 р. у гірську зону України завезли близько
11 тис. гол. цигайських баранів. Унаслiдок їх
племінного використання у 1992 р. було затвер-
джено українську гiрськокарпатську породну
групу овець. У породі виділено 2 внутрішньо-
породних типи: передкарпатський і закарпатсь-
кий, які різняться за тілобудовою і якістю вов-
ни. Це єдина в Україні порода овець універ-
сального напряму з неоднорідною напівгрубою
вовною килимового типу. До передкарпатсько-
го типу належать вівці, яких розводять у гір-
ських районах Івано-Франківської, Львівської та
Чернівецької областей, а до закарпатського —
все поголів’я гірсько-карпатських овець Закар-
патської області.
Методика досліджень. У процесі проведен-

ня досліджень використовували системний під-
хід до аналізу історичних і сучасних суспільно-
економічних процесів розвитку вівчарства у
світі, Україні та Карпатському регіоні зокрема,
методи економічного і статистичного аналізу:
статистико-економічний, анкетного обстеження
та інші. Вивчено наукові публікації учених За-
карпатського та Івано-Франківського інститутів
АПВ з проблем, що досліджуються.
Результати досліджень. Дослідження пока-

зали, що специфічні умови Карпат з наявністю
великої кількості природних пасовищ дають
можливість у літній період утримувати в 2 рази
більше овець, ніж у зимово-стійловий. Тому
протягом літніх місяців практикують вирощу-
вання і нагул надремонтного молодняку до
стандартної живої маси 28—30 кг і реалізацією
його на м’ясо в рік народження. Нагул і відго-
дівля молодняку є основою забезпечення еко-
номічної ефективності та рентабельності вів-
чарства. Молода баранина має високі смакові
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якості, а її собівартість значно нижче собівар-
тості м’яса дорослих овець. На 1 кг приросту
живої маси дорослих овець витрачається 10—
15 кормових одиниць, а на 1 кг приросту мо-
лодняку — лише 6—8. Надзвичайно цінним
продуктом вівчарства є натуральна овеча вов-
на. Вона характеризується особливо цінними
технологічними властивостями, які роблять її
ідеальною сировиною для виробництва різно-
манітних видів одягу, виготовлення ліжників,
килимів, пошиття ковдр та інших речей домаш-
нього вжитку. Овече молоко має дієтичні влас-
тивості. Воно засвоюється організмом людини
на 99,1% (коров’яче — на 91,8%). Калорійність
овечого молока в 1,5 раза вище коров’ячого, а
вміст сухих речовин у ньому в 1,3 раза більше
порівняно з молоком інших тварин. Овече мо-
локо містить більше сироваткової кислоти, що
разом з магнієм підтримує регенерацію клітин
і сприятливо діє на хвору печінку, виводить
шлаки з організму, підвищує міцність судин і по-
переджає інфаркт. Тому овече молоко та про-
дукти з нього вважають універсальними ліками
від старіння.
Нині в гірській зоні Закарпаття розводять

овець гірсько-карпатської породи, яка має вов-
ново-м’ясо-молочно-овчинний виробничий на-
прям продуктивності. Це єдина в Україні поро-
да овець, від якої одержують високоякісну вов-
ну килимового типу, кожухо-хутряні овчини і
товарне молоко. Крім того, від гірсько-карпатсь-
ких овець одержують високоякісну, екологічно
чисту і калорійну баранину, виробництво і ре-
алізація якої істотно впливають на господарсь-
ку ефективність їхнього розведення. Від однієї
вівці за рік отримують 2 кг вовни, 15—17 кг мо-
лодої баранини, 5—7 кг овечого сиру бринзи.
Молода баранина, овечий сир, бринза та урда
користуються великим попитом, особливо у
відпочиваючих у гірській зоні Карпат. Тому ви-

робництво цієї високоякісної, екологічно чистої
молочної продукції з кожним роком зростає.
У гірських районах Івано-Франківської, Львів-

ської та Чернівецької областей розводять
овець передкарпатського типу вовни, яких ши-
роко використовують для розвитку килимарства
та ліжникарства. Практично всю отриману вов-
ну переробляють на місці, що зумовлює підви-
щений попит на високоякісну килимову вовну.
Дослідження показали, що у вітчизняному

вівчарстві кризові явища є наслідком дії ряду
факторів, які стримують розвиток галузі. Крім
диспаритету цін, відсутності ринків збуту про-
дукції вівчарства, галузь гостро відчуває неста-
чу вітчизняного технічного обладнання, без
якого в сучасних умовах господарювання не-
можливе ефективне ведення будь-якої галузі
тваринництва. У вівчарстві це, передусім, об-
ладнання для утримання і годівлі овець, їхньо-
го доїння, стриження та штучного осіменіння.
У результаті недостатньої уваги держави до

розвитку галузі в Україні ліквідовано великі вів-
чарські господарства. Як наслідок цього, по-
рівняно з 1990 р. виробництво вовни зменши-
лося у 9, м’яса — у 12 разів, баранина у м’яс-
ному балансі становить лише 0,8%. Основною
зоною розведення овець в Україні є південний
регіон, в якому утримується 70% поголів’я, за-
хідному — 21, північному — 9%.

 Аналіз розвитку вівчарства в світі показав,
що за останні 15 років чисельність поголів’я
овець скоротилась майже на 140 млн гол., або
на 11,6%; у країнах з розвиненим вівчарством
(Австрія та Нова Зеландія) — відповідно на 7,3
і 11,1%. Водночас в Азії та Африці відмічено
значний приріст поголів’я овець — на 16,6 і
22,2% відповідно.
Найбільших втрат зазнало вівчарство країн

СНД. Загальна кількість поголів’я овець у цих
країнах порівняно із 1990 р. скоротилася на

Економічна ефективність
розвитку вівчарства у Карпатському регіоні

Україна 8418,7 4098,6 1875,0 1629,5 1726,9 20,5 4,9

Карпатський регіон 551,3 357,9 248,2 218,8 233,4 42,3 2,4

у т.ч. області

  Закарпатська 269,4 163,3 108,9 116,5 132,8 49,3 2,0

  Івано-Франківська 69,1 49,5 46,1 30,0 23,9 34,6 2,9

  Львівська 64,0 42,3 33,5 23,5 21,0 32,8 3,0

  Чернівецька 148,8 102,8 59,7 48,8 55,7 37,4 2,7

1. Поголів’я овець та кіз у всіх категоріях господарств Карпатського регіону станом на 1
січня, тис. гол.

1991 1996 2001 2006 2009

Регіон

Рік

рази%

2009 до 1991
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63%, в Україні — на 79,5, Карпатському регіоні
— 57,7, у тому числі на Закарпатті — 50,7%,
Івано-Франківщині — 65,4, Львівщині — 67,2,
Буковині — 62,6%.
Дослідження показали, що поголів’я овець

та кіз у Карпатському регіоні скоротилось знач-
но менше, ніж по Україні. Станом на 1 січня
2009 р. порівняно із 1990 р. по Україні поголів’я
зменшилося майже у 5 разів, Карпатському
регіону — 2,4, у тому числі у Закарпатті — 2,
Прикарпатті — 2,9, Львівщині — 3, Буковині —
у 2,7 раза (табл. 1).
За даними статистики, у Закарпатській об-

ласті станом на 1 січня 1991 р. утримували
48,9%, Буковині — 27, Прикарпатті — 12,5,
Львівщині — 11,6 поголів’я овець і кіз Карпатсь-
кого регіону, а станом на 1 січня 2009 р. —
56,9, 23,9, 10,2, 9% відповідно.

 Закарпатська область є однією з областей
Карпатського регіону, де постійно утримують
найбільшу кількість поголів’я овець, адже тут
природно-кліматичні умови сприяють розвитку
вівчарства. В минулому вівчарство завжди

було важливим напрямом сільськогосподарсь-
кого виробництва. Проте на початку 90-х років
минулого століття ця галузь почала занепада-
ти. Головні причини — збитковість виробницт-
ва, дуже низькі закупівельні ціни на продукцію
вівчарства, відсутність підприємств з перероб-
ки вовни і овечого молока, низький рівень про-
дуктивності праці. Нині вівчарство у сільсько-
господарських підприємствах області ведеться
в дуже малих обсягах. Поголів’я овець у госпо-
дарствах зменшилося із 197,3 тис. гол. у 1991 р.
до 19 тис. гол. станом на 1 січня 2009 р., або
майже у 10 разів. Одночасно у господарствах
населення в Закарпатті у 1991 р. поголів’я зрос-
ло від 50,4 до 82,2 тис. гол.
Оскільки в Карпатському регіоні майже все

поголів’я овець утримується в особистих госпо-
дарствах населення, а в офіційній статистиці
інформація з ефективності виробництва про-
дукції вівчарства в особистих господарствах на-
селення відсутня (власники господарств не ве-
дуть ні первинного, ні бухгалтерського обліку,
як це роблять у сільськогосподарських підприєм-

Економічна ефективність
розвитку вівчарства у Карпатському регіоні

Поголів’я, гол. 91 91 91 91

Продуктивність, кг (г) 2,0 48,0 45,0 –

Виробництво продукції, ц 1,82 12,78 21,3 –

Виробничі витрати, тис. грн 1,5 14,9 7,67 24,07

Виробничі витрати у розрахунку на 1 ц продукції, грн 824,17 1165,88 360,10 –

Затрати праці:

  тис. люд.-год. 2,30 –

  у розрахунку на 1 гол., люд.-год. 25,60 –

Споживання продукції, ц 0,91 – 11,4 –

Вартість спожитої продукції, тис. грн 0,85 – 5,13 5,98

Реалізація, ц 0,91 12,78 9,9 –

Ціна 1 ц, грн 930,0 1100,0 450,0 –

Виручка від реалізації, тис. грн 0,85 14,1 4,5 19,45

Товарність, % 50,0 100,0 46,5 –

Прибуток від реалізованої продукції +, (збиток –), тис. грн 0,1 –0,8 0,9 0,2

Рівень рентабельності, % 13,3 –5,4 25,0 3,6

Доходи (споживання + виручка від реалізації) тис. грн 1,7 14,1 9,63 25,43

Доходи, грн:

  на 1 сім’ю 454

  від 1 гол. 279

2. Економічна ефективність виробництва основних видів продукції вівчарства в обстежених
особистих селянських господарствах гірської зони Закарпаття

Показник РазомМолоко овечеПриріст овецьВовна
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ствах) нами за допомогою анкети, розробленої
спільно зі співробітниками ННЦ «Інституту аг-
рарної економіки» НААН, проведено обстежен-
ня 56 особистих господарств населення гір-
ської зони Закарпаття. Обстеження проводили
добровільно за всіма видами сільськогоспо-
дарської продукції у кожному господарстві, тоб-
то досліджували виробництво молока, м’яса
великої рогатої худоби, свиней, овець, вовни,
кормових коренеплодів, сіна багаторічних трав
і природних сіножатей, овочів та фруктів.
За даними обстеження, 42,8% особистих го-

сподарств населення зовсім не утримують
овець, по 2 голови утримують 29% госпо-
дарств, 3 — 14,3, 4 — 8,9, 5 — 5,4% госпо-
дарств. На одне господарство в середньому
припадає 1,6 гол. овець.
За даними про виробництво, реалізацію вов-

ни, молока і м’яса овець особистими госпо-
дарствами населення розраховано економічну
ефективність розвитку вівчарства в гірській зоні
Закарпаття залежно від кількості утримувано-
го поголів’я. Результати обстеження показали,
що в особистих господарствах гірської зони га-
лузь продовжує розвиватися. Продуктивність
тварин тут вище, ніж у сільськогосподарських
підприємствах. Середньодобовий приріст
овець становив 48 г, настриг вовни на вівцю —
2 кг. Від кожної вівцематки одержано 45 кг мо-
лока, з якого виготовлено 7—8 кг овечого сиру.
Собівартість продукції вівчарства невисока, ад-
же худоба селян випасається протягом пасо-

вищного періоду на пасовищах, за які вони не
платять (табл. 2).
Дослідження показали, що за реалізовану

продукцію вівчарства, крім баранини, селяни
отримують прибуток. Рівень рентабельності
вовни становить 13,3%, молока — 25%, а ви-
робництво баранини збиткове (–5,4%) через
низькі реалізаційні ціни. Загалом вівчарство
прибуткове (3,6%) завдяки відбору молока і
переробці його на сир і бринзу. Вироблену про-
дукцію вівчарства горяни споживають, а залиш-
ки реалізують. Товарність м’яса становить
100%, вовни — 50, овечого молока — 46,5%.
На одну сім’ю у середньому припадає 454 грн
доходів, а на одну голову овець — 279 грн.
Ефективність вівчарства розраховано за-

лежно від чисельності поголів’я овець та реко-
мендовано моделі розвитку вівчарства для осо-
бистих господарств населення і фермерських
господарств. Аналіз результатів проведених
досліджень показав, про те, що утримання 2
гол. овець у господарстві нерентабельне, 3-х
— забезпечує рівень рентабельності 4,4%, 4-х
— 13,9, 5 гол. — 23,6%.
Зі збільшенням чисельності утримуваного

поголів’я овець в особистому селянському гос-
подарстві з 2-х до 5-ти голів зростають обсяги
виробленої валової продукції в 2,5 раза, удвічі
підвищується продуктивність праці, скорочу-
ються виробничі витрати в розрахунку на 1 го-
лову, у 1,4 раза зростає рівень рентабельності
виробництва — з –6,5до 25,9%.

Економічна ефективність виробництва
продукції вівчарства вище в господарствах,
де утримується більше поголів’я овець і вище
рівень товарності реалізованої продукції. Крім
забезпечення сім’ї продуктами харчування,
значну частку продукції господарі реалізують
для поповнення бюджету сім’ї.
Підвищення економічної ефективності

вівчарства в особистих селянських господар-

Висновки

ствах населення потребує вирішення питань,
що стосуються ринків збуту продукції,
відкриття на місцях підприємств з перероб-
ки м’яса, молока і вовни. Це дасть можливість
створити додаткові робочі місця, збільшити
поголів’я овець, забезпечити нарощування ви-
робництва високоякісної екологічно чистої
продукції вівчарства, підвищити доходи насе-
лення гірської місцевості.
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Наведено порівняльний уміст летких жирних
кислот у козиному молоці 33х різних генетичних
груп: зааненської породи, білої комолої
короткошерстої та зааненської 0,75+російська
біла. Визначено вміст насичених і ненасичених
жирних кислот у козиному і коров’ячому молоці.

Жирні кислоти в організмі людей і тварин
виконують енергетичну і пластичну функцію. У
складі фосфоліпідів вони беруть участь у побу-
дові біологічних мембран. Ненасичені жирні кис-
лоти в організмі людини і тварини беруть участь
у біосинтезі особливої біологічно активної гру-
пи речовин — простагландинів [1]. Порівняно
з іншими продуктами жири мають найвищу ка-
лорійність і є основним джерелом енергії, тому
визначення кількісного і якісного складу летких
жирних кислот є дуже важливим питанням [3].
У світовій зоотехнії вчені віддавали перева-

гу дослідженням жирних кислот у коров’ячому
молоці, не приділяючи уваги дослідженню лет-
ких жирних кислот у козиному молоці, тому зав-
данням цієї статті є розкриття їх умісту саме в
козиному молоці.
Мета досліджень — проаналізувати вміст

жирних кислот для 3-х генетичних груп кіз. По-
рівняти вміст летких жирних кислот у козино-
му та коров’ячому молоці. Визначити вміст на-
сичених і ненасичених жирних кислот у козино-
му і коров’ячому молоці, яких кислот у ньому
найбільше й установити, яку роль вони відігра-
ють у житті людини.
Методика і методи досліджень. Визначали

вміст жирних кислот за методикою L.D. Metcalfe
«Швидке приготування ефірів жирних кислот
для газохроматографічного аналізу». Викорис-
товували газовий хроматограф HRGR 5300.
Результати досліджень. Козине молоко

має низку цінних фізичних особливостей. Його
жирові кульки в більшості випадків дрібніші, ніж
жирові кульки коров’ячого молока, завдяки чо-
му вони легко всмоктуються стінками кишечни-
ку. Жирні кислоти можуть бути насиченими і не-

насиченими. У насичених кислотах зв’язки між
вуглеводневими атомами гранично насичені,
ненасичені жирні кислоти містять одну і більше
подвійних (ненасичених) зв’язків, по місцю яких
може приєднатися вуглевод. Дуже важливим є

Уміст летких жирних кислот у козиному і ко3
ров’ячому молоці: – – — біла комола корот3
кошерста;  – – — зааненська; – – — заа3
ненська 0,75+російська біла; —— — корова

Леткі жирні кислоти

%

і
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Уміст летких жирних
кислот у козиному молоці

наявність у жиру молока поліненасичених жир-
них кислот (арахідонової, лінолевої і лінолено-
вої), які запобігають розвитку атеросклерозу.
Жир козиного молока складається із середньо-
ланцюгових тригліцеридів — речовин, які
всмоктуються в кишечник без участі жовчі [2].
У великій кількості містяться в молоці й інші

протисклеротичні речовини — фосфатиди, які
впливають на інтенсивність усмоктування жи-
рів. Міститься у фосфатидах фосфор, необхід-
ний для нашої нервової системи. У жиру моло-
ка містяться також стерини, серед яких особ-
ливо важливий ергостерин, який утворює
вітамін В. У молочному жиру розчинено вітамі-
ни А, D, Е, К [2]. Тому дослідження вмісту лет-
ких жирних кислот у козиному молоці є важли-
вим завданням нашої роботи.
Аналізуючи дані графіка, слід зазначити, що

вміст насичених і ненасичених летких кислот у
козиному молоці вищий, ніж у коров’ячому.
Найбільша частка насичених жирних кислот
припадає на пальмітинову (17,762—20,952),
міристинову (13,377—14,944) і стеаринову

(13,309—13,706) жирні кислоти. З ненасичених
жирних кислот у козиному молоці найбільшу
частку займає олеїнова (17,545—20,144), ліно-
лева (2,792—3,869) і міристолеїнова (1,944—
2,495). Олеїнова кислота бере участь у регу-
ляції холестеринового обміну, сприяє підви-
щенню в крові рівня ліпопротеїдів високої
щільності, які транспортують холестерин із тка-
нин у печінку для утилізації. Високий рівень
його в крові є фактором антиризику для розвит-
ку атеросклерозу. Вміст лінолевої кислоти ста-
новить 3—4%, вона впливає на обмін інших
ліпідів — стимулює виведення надлишку холе-
стерину із організму, запобігає його відкладен-
ню на стінках кровоносних судин; бере участь
в обміні деяких вітамінів (тіаміну і піридоксину),
має імуномоделюючу дію, підвищує стійкість
організму до інфекційних захворювань і дії не-
сприятливих факторів довкілля. Особливо не-
гативно впливає дефіцит лінолевої кислоти на
молодий організм. Ця кислота необхідна для
росту, правильного розвитку головного мозку,
органу зору, статевих залоз, нирок, шкіри [4].
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Біологічна цінність козиного молока за
складом летких жирних кислот більш збалан-
сована порівняно з коров’ячим. Біологічна
цінність жирів для організму значною мірою
визначається складом високоненасичених
жирних кислот. Вони не утворюються в
організмі і тому є незамінними факторами

харчування. Високоненасичені жирні кислоти
беруть участь в окисно-відновних процесах,
підвищують еластичність і зменшують про-
никність судинної стінки, стимулюють
клінічну перистальтику, виводять холесте-
рин з організму, забезпечують нормальний
ріст і розвиток організму.
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Аналіз стану кредитної забезпеченості
сільськогосподарських товаровиробників свідчить
про негативний кредитний клімат у
сільськогосподарській галузі України. Зроблено
висновок, що існуюча політика підтримки
сільського господарства не сприяє подальшому
розвитку більшості сільськогосподарських
підприємств. Розглянуто стан кредитування
сільгосппідприємств в Україні та кредитної
політики щодо вітчизняного аграрного сектору за
1991—2009 рр.

Агропромисловий комплекс (сільське госпо-
дарство і переробна промисловість) формує
17—18% валового внутрішнього продукту Ук-
раїни та близько 60 відсотків фонду споживан-
ня населення. Його стан і темпи розвитку є га-
рантом продовольчої безпеки держави і голов-
ним фактором стабільності внутрішнього
продовольчого ринку.
Незважаючи на значне збільшення обсягів

бюджетного фінансування (з 4,7 у 2000 р. до
5,76 млрд грн у 2009 р.) та кредитної підтрим-
ки сільського господарства, значна кількість
сільськогосподарських підприємств залишаєть-
ся збитковою.
Значну увагу проблемам державної фінан-

сової підтримки аграрного сектору економіки
приділяють вітчизняні вчені В.М. Алексійчук,
П.І. Гайдуцький, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко,
П.А. Лайко, Ю.Я. Лузан, М.Й. Малік, Д.С. Олій-
ник, П.Т. Саблук, Н.М. Фещенко та ін. Водно-
час правові аспекти проблеми державної фі-
нансової підтримки аграрного сектору еконо-
міки залишаються недостатньо вивченими і
потребують поглибленого опрацювання, що
особливо важливе в умовах економічної кризи.
Мета дослідження — оцінка існуючого ста-

ну кредитування сільгосппідприємств в Україні,
вивчення взаємодії кредитної політики і право-
вого механізму кредитування сільського госпо-
дарства та визначення найбільш доцільних на-
прямів їхнього удосконалення.
Результати досліджень. Кредитне забезпе-

чення — найважливіше джерело фінансових
ресурсів сільськогосподарських підприємств та
дієвим заходом виходу країни з кризового ста-
ну [1—4, 6]. За даними Міністерства аграрної
політики України, в 2008 р. підприємства агро-
промислового комплексу одержали у 1,5 раза
більше кредитів, ніж у 2007 р. (рисунок).

У 2008 р. за пільговими умовами було одер-
жано 12 млрд грн, тобто майже 70% усіх залу-
чених кредитів. За ставки рефінансування НБУ
12% підприємств сільського господарства по-
винні платити за кредити 8%.
За повідомленням аналітичного департамен-

ту Української аграрної конфедерації, обсяги
кредитування аграрного сектору економіки Укра-
їни станом на 17.12.2009 р. становили 5,76 млрд
грн, або 35% обсягів кредитування у 2008 р., з
них короткострокових — 4,1 млрд грн, серед-
ньострокових — 1,15, довгострокових — 0,5
млрд грн. У 2009 р. обсяг пільгових кредитів у
2,55 млрд грн становив 22,5% показника 2008 р.
Кредити залучили 2039 підприємств, пільгові
кредити одержали 934 підприємства. Зменшен-
ня на 65% у 2009 р. обсягів залучених кредитів
супроводжувалось підвищенням у 1,8 раза су-
ми вимог банків за кредити, видані у минулі
періоди. До основних комерційних банків, які є
лідерами у кредитуванні сільського господар-
ства в Україні, належать Райффайзен Банк
Аваль, Укрсоцбанк, Приватбанк, УкрСиббанк,
Укрексімбанк, Промінвестбанк, Правекс Банк.
Серед кредитів, що виділяються підприєм-

ствам АПК, переважають короткострокові та з
високою процентною ставкою (до 25%), у той
час як у Європі кредити таким підприємствам
надаються на умовах сплати 4—5% річних [6].

Динаміка залучення кредитів підприємства3
ми агропромислового  комплексу, млрд грн:
– – — сума залучених кредитів, млрд грн
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Разом з тим, за даними Міністерства аграрної
політики України, лише 10% сільськогоспо-
дарських підприємств України потребують ко-
роткострокових кредитів, а у довгострокових
кредитах (терміном 5—20 років) мають потре-
бу близько 64% підприємств і ще близько 16%
— у середньострокових (до 5 років) [5].
Аналіз стану наданих кредитів підприєм-

ствам агропромислового комплексу Київської
області за 2002—2007 рр. показав зростання
обсягів банківського кредитування. Так, у 2007 р.
сума кредитів сільськогосподарським підприєм-
ствам становила 2880487,77 тис. грн. Однак у
2008 р. обсяги наданих кредитів порівняно з
2007 р. скоротились майже у 1,5 раза. У 2008 р.
сільськогосподарські підприємства Київської
області одержали 788100,18 тис. грн коротко-
строкових кредитів, а обсяг компенсаційних
коштів за короткостроковими кредитами стано-
вив 26087,28 тис. грн.
У 2007 р. комерційні банки надали кредитів

підприємствам АПК на суму 308399,33 млн грн,
з них короткострокових — 238913,63, середньо-
і довгострокових — 2572088,44 тис. грн. За ком-
пенсаційною схемою у 2007 р. підприємства
АПК одержали 266821,39 млн грн кредитних
ресурсів.
Аналіз стану кредитної забезпеченості вис-

вітлює негативний кредитний клімат, що склав-
ся в сільськогосподарській галузі України, фор-
мування якого супроводжується відтоком із неї
фінансових ресурсів. Тобто існуюча державна
політика підтримки сільського господарства не
сприяє подальшому розвитку більшості сіль-
ськогосподарських підприємств.
Як показала практика, кредитна політика, що

проводиться, орієнтована на вузьке коло пози-
чальників, не має ефективних механізмів кре-
дитування сільськогосподарських товаровироб-
ників, обмежена у виборі способів надання кре-
дитної підтримки господарствам різного рівня
економічного розвитку. Українські банки креди-
тують вибірково — тільки позичальників з ви-
соким рівнем платоспроможності і за умов, що
дозволяють звести ризик до мінімуму. Одним
із основних факторів, який стримує розвиток
сільського господарства України, є відсутність
можливості доступу до кредитних ресурсів у
сільській місцевості, особливо для великої
кількості дрібних і середніх господарств. Незва-
жаючи на політику сприяння кредитуванню,
потреби невеликих сільськогосподарських ви-
робників у кредитних ресурсах не задовольня-
ються у повному обсязі.
Кредитна політика за своєю сутністю являє

собою цілеспрямовану діяльність держави та її
компетентних органів з визначення економічно
обґрунтованих принципів, концепції розвитку
кредитних відносин, установлення пріоритет-
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них напрямів інвестицій з урахуванням рівня
розвитку багатоукладних агроекономічних
відносин, що склалися, і виконання конкретних
завдань і цілей, які ставляться перед сільським
господарством. В основу кредитної політики
держави покладено правовий механізм — дійо-
вий інструмент її реалізації.
Майнові інтереси суб’єктів кредитних право-

відносин найчастіше об’єктивно проявляються
на рівні мікроекономіки у відносинах між
сільськогосподарськими комерційними органі-
заціями, підприємствами і банками. Кредитна
політика має сприяти пошуку найбільш доско-
налих правових способів реалізації об’єктивних
ринкових економічних законів у банківській
практиці за активної участі в ній сільськогоспо-
дарських товаровиробників.
Кредитна політика щодо вітчизняного аграр-

ного сектору протягом 1991—2009 рр. форму-
валася відповідно до макроекономічної ситуації
та структурних перетворень в Україні. Роздер-
жавлення і комерціалізація банківської системи,
постачання та збуту, реформування аграрних
підприємств, адміністративна реформа зумов-
лювали необхідність створення нової системи
відносин між учасниками ринку та функцій дер-
жавного управління. Серед економічних фак-
торів, що визначали напрям кредитної політи-
ки у сільському господарстві, були інфляція,
вартість кредитних ресурсів на ринку, забезпе-
ченість оборотними засобами, фінансовий стан
підприємств, динаміка цін на сільськогоспо-
дарську продукцію та матеріально-технічні ре-
сурси, наповненість бюджету, фінансова криза
та інші.
З метою подолання негативних тенденцій

та створення умов для позитивної динаміки
розвитку аграрного сектору в Україні було прий-
нято 15 базових законів. Основними з них, які
регламентують державну підтримку розвитку
сільського господарства, є закони України «Про
державну підтримку сільського господарства
України» від 24.06.2004 № 1877—IV та «Про
основні засади державної аграрної політики на
період до 2015 року» від 18.10.2005 № 2982—
IV.
У 2007 р. постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 19.09.2007 № 1158 було затвердже-
но Державну цільову програму розвитку україн-
ського села на період до 2015 року. До основ-
них пріоритетів Програми можна віднести:
удосконалення системи підтримки доходів сіль-
ськогосподарських товаровиробників, розвиток
фінансово-кредитних механізмів та посилення
соціального захисту сільського населення.
Крім того, на виконання законів Кабінетом

Міністрів України приймається велика кількість
розпорядчих документів та видаються накази
Міністерства аграрної політики України.
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Проте проведений аналіз засвідчує, що ви-
моги чинних законів не завжди виконуються.
Використання коштів державного бюджету, які
виділяються на здійснення державної підтрим-
ки агропромислового комплексу, проводиться у
відповідності із затвердженими порядками. Од-
нак часта зміна механізмів виділення коштів
державного бюджету на підтримку виробницт-
ва продукції рослинництва і тваринництва, ус-
кладнення процедури подання документів на
розгляд районних комісій, встановлення додат-
кових обмежень, у тому числі щодо наявної
заборгованості перед бюджетами усіх рівнів і
обов’язковими фондами, збільшення кількості
перевірок використання таких коштів призве-
ли до зменшення кількості підприємств, які по-

давали документи на одержання державної
підтримки.
Зокрема, постановою Кабінету Міністрів від

27.08.2008 р. № 763 «Про внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України з
питань фінансової підтримки підприємств агро-
промислового комплексу» встановлено, що всі
сільськогосподарські товаровиробники, які от-
римують підтримку на виробництво продукції
рослинництва і тваринництва, повинні надава-
ти довідку про відсутність (наявність) заборго-
ваності перед місцевим бюджетом з податку з
доходів фізичних осіб. Цю зміну було введено
в дію у другому півріччі 2008 р., що призвело
до значного зменшення кількості дрібних одер-
жувачів державної фінансової підтримки.

Сільськогосподарське виробництво відно-
сять до кредитомісткої, непривабливої та ви-
сокоризикованої галузі через специфічні особ-
ливості виробництва (сезонний характер,
відсутність гарантій у результатах, за-
лежність від природних умов та фактора
часу). Ця галузь потребує авансування
коштів на триваліший період порівняно з
іншими галузями економіки.
В Україні не створено дієвих механізмів

фінансування та кредитної підтримки
підприємств агропромислового комплексу не-
зважаючи на численні законодавчі та норма-
тивні документи, які приймалися на підтрим-
ку сільськогосподарського виробництва у
2007—2008 рр.
Сучасні проблеми кредитування значно ус-

кладнилися у зв’язку з кризою банківської сис-
теми, яка спричинила значне подорожчання

Висновки

позичкових коштів. Розв’язати проблему кре-
дитування аграрного сектору можна лише за
умови участі держави в проведенні активної
політики підтримки всіх учасників механізму
кредитування: сільськогосподарських товаро-
виробників, банків, лізингових компаній та ін.
Існуюча залежність підприємств агропро-

мислового комплексу від фінансово-кредитної
системи зумовлює необхідність удосконален-
ня економічного механізму кредитування
сільськогосподарських товаровиробників. Се-
ред основних напрямів формування повноцін-
ної системи кредитування сільськогоспо-
дарських товаровиробників слід відзначити
такі: зміна нормативно-правової бази у сфері
кредитування АПК; законодавче врегулюван-
ня прав і обов’язків учасників кредитного про-
цесу; забезпечення належної державної
підтримки у сфері пільгового кредитування.
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Показано сучасний стан використання
осушуваних земель Волинського Полісся
та можливості його оптимізації шляхом
залучення у сільськогосподарський обіг ягідних
культур.

Однією з найважливіших проблем аграрного
сектору гумідної зони України є сучасний стан
осушуваних земель, ефективність їх використан-
ня та продуктивність, які постійно знижуються.
Зменшення площ використання сільськогоспо-

дарських угідь та зниження урожайності сільсько-
господарських культур гостро ставить питання
оптимізації господарювання на осушуваних зем-
лях. Основними причинами зменшення площ ви-
користання осушуваних сільськогосподарських
угідь є організаційно-господарські, що полягають
у розпаюванні земель, збільшенні кількості зем-
левласників, подрібненні землеволодіння, неза-
довільний технічний стан осушувальної мережі та
розвиток процесів підтоплення і заболочення, що
призводить до деградації ґрунтового покриву.
У 2008 р. урожайність сільськогосподарських

культур на осушуваних землях Волинського По-
лісся (землі осушувальних систем «Копаївська»
та «Регулювання верхів’їв р. Прип’ять») станови-
ла: зернових — 10—12 ц/га, тоді як у середньо-
му по Волинській області — 25,4 ц/га, у т.ч. пше-
ниці озимої та жита — 10 ц/га. Такі культури, як
картопля, буряки та льон-довгунець на осушува-
них землях Волинського Полісся у промислових
обсягах взагалі не вирощували.
Динаміка врожайності зернових культур, почи-

наючи з 90-х років минулого століття, для дослі-
джуваних осушувальних систем постійно знижу-
валась (рис. 1, 2), що спричинено погіршенням
меліоративного стану та переформування рівня
ґрунтових вод.
Мета досліджень — наукове обґрунтування

напрямів оптимізації системи землекористуван-
ня на осушуваних землях Волинського Полісся
для підвищення ефективності використання
сільськогосподарських угідь. Переважають на цій
території органогенні грунти, які займають близь-
ко 45% осушуваних угідь. Одним з основних на-
прямів підвищення ефективності використання
угідь є залучення у сільськогосподарський обіг
нових перспективних культур, насамперед, пло-
дово-ягідних, типових для цієї території та реко-
мендованих для вирощування саме в гумідній
зоні. Такими культурами можуть бути лохина ви-

сокоросла, чорниця, малина, смородина чорна,
порічки червоні та білі, суниця.
Відповідно до загального реєстру сортів рос-

лин Мінагрополітики України, рекомендованих
для вирощування в Україні, із 26 сортів малини
для вирощування у зоні Полісся рекомендовано
14, чорниці — із 5 сортів рекомендовано 5, смо-
родини чорної — із 39 сортів — 19, порічок чер-
воних та білих — із 18 сортів — 11, суниці — із
31 сорту рекомендовано 18.
Ці сорти наведених плодово-ягідних культур

характеризуються високою морозостійкістю (8—

Рис. 1. Динаміка врожайності зернових куль3
тур:  — Копаївська ОС;  — «Регулювання
верхів’їв р. Прип’ять»;  — Волинська об3
ласть. Позначення дано для рис. 1, 2
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Рис. 2. Динаміка врожайності пшениці ози3
мої
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тивних систем) і за відповідної технології виро-
щування дають високі врожаї.
Станом на 1 квітня 2010 р., за даними Мінаг-

рополітики України, оптові закупівельні ціни на
сільськогосподарську продукцію по Волинській
області становили: пшениця озима 3 класу —
1200 грн/т, жито — 980, ячмінь — 900 грн/т. Се-
редня закупівельна вартість 1 кг картоплі та цук-
рових буряків була 4 грн/кг (4000 грн/т).
Оптові закупівельні ціни на ягідні культури ста-

новили: чорниця — 9 грн/кг (9000 грн/т), суниця
— 8 (8000 грн/т), порічки — 11,5 (11500 грн/т),
смородина чорна — 12,5 (12500 грн/т), малина
17,5 грн/кг (17500 грн/т) (рис. 3). Нині найвищі
закупівельні ціни склалися саме на ягідну продук-
цію.
Результати досліджень. Аналіз та узагаль-

нення даних урожайності, отриманих у сільгосп-
підприємствах цього регіону, та проектної уро-
жайності ягідних культур показали, що найбіль-
ший валовий збір урожаю з 1 га меліорованих
угідь припадає на цукрові та кормові буряки (33,2
т/га), картоплю (15,4 т/га), з ягідних культур — на
чорниці (28,06 т/га) та малину (11,5 т/га) (рис. 4).
Хоча врожайність цукрових та кормових бу-

ряків і картоплі не досить висока порівняно з
відповідними показниками в середньому по Ук-
раїні, але для осушуваних земель Волинського
Полісся ці показники є високими для таких умов
вирощування сільськогосподарських культур.
Ураховуючи середні оптові закупівельні ціни

на сільськогосподарську продукцію, встановлено,
що в грошовому еквіваленті найбільша продук-
тивність 1 га меліорованих угідь території Во-
линського Полісся припадає саме на чорниці,
малину, буряки та картоплю (рис. 5).
Отже, найбільшої продуктивності (враховуючи

сучасну державну цінову політику) на осушува-
них землях гумідної зони досягають вирощуван-
ням чорниць, малини, буряків та картоплі. Хоча
суниці, порічки та смородина займають нижчі по-
зиції від вищезазначених культур, проте мають
набагато більшу продуктивність у грошовому ек-
віваленті, ніж зернові культури.
Найбільшої економічної ефективності при за-

провадженні в обіг ягідних культур досягають при
вирощуванні малини та суниці, рентабельність
яких досягає до 300%.
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Рис. 5. Продуктивність сільськогосподарсь3
ких культур для зони Полісся

Нині недоцільним та економічно неефек-
тивним є вирощування зернових культур у
зоні надлишкового зволоження. Поліпшити
ефективність використання меліорованих

Висновки

угідь можна шляхом удосконалення техно-
логій вирощування технічних культур та вве-
денням в обіг плодово-ягідних, рентабель-
ність яких може досягати більше 100%.
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Рис. 4. Середня урожайність сільськогоспо3
дарських культур у зоні Полісся
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Рис. 3. Вартість основних сільськогоспо3
дарських культур, вирощуваних або рекомен3
дованих для Поліської зони
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9 балів), посухостійкістю (до 9 балів) (їх можна
вирощувати на переосушених ділянках меліора-



80 Вісник аграрної науки листопад 2010 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ефективність використання
осушуваних земель Волинського Полісся
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ЯКІСТЬ КОРМІВ ЗАЛЕЖНО ВІД
ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА УДОБРЕННЯ
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Наведено вміст у сухій біомасі різнотипних
травостоїв сінокісного використання за різних
систем удобрення органічних речовин, макро3
і мікроелементів та деяких важких металів,
кормових одиниць, обмінної енергії та інших
показників на суходолах Лівобережного
Лісостепу.

Разом з підвищенням урожайності лучних
угідь важливе значення для годівлі худоби має
одержання трав’яних кормів, зокрема зелених,
сіна, сінажу тощо високої якості, які б відпові-
дали зоотехнічним нормам та вимогам держав-
них стандартів. Поживна цінність трав істотно
залежить від ботанічного складу травостоїв,
режиму використання, ґрунтово-кліматичних
умов, добрив та інших агротехнічних прийомів.

 Найбільший вплив на хімічний склад кормів
лучних травостоїв має азот як елемент міне-
ральних добрив або симбіотичної фіксації бо-
бових трав. Вітчизняними і зарубіжними вчени-
ми [4—6] переконливо доведено, що азот, пе-
редусім, підвищує уміст в кормі сирого протеїну
та його складової частини білка. Одночасно
зменшується уміст безазотистих екстрактивних
речовин і їх складової частини — водорозчин-
них вуглеводнів. Істотні зміни відбуваються і з
мінеральним складом кормів.
Мета досліджень — установлення пожив-

ної цінності трав’яних кормів з різнотипних тра-
востоїв залежно від систем удобрення на су-
ходолах Лівобережного Лісостепу.
Методика досліджень. Експериментальні

дослідження з вивчення хімічного складу різно-
типних травостоїв залежно від варіантів удоб-
рення нами проведено впродовж 2005—
2008 рр. у дослідному господарстві «Держав-
не підприємство «Степне» Полтавського інсти-
туту АПВ УААН на чорноземі малогумусному з
крутизною схилу 3—4о.
При залуженні травосумішками використано

районовані сорти злакових і бобових трав. Пе-
реліг 1 формувався шляхом спонтанного заро-
стання, переліг 2 — ще й розкиданням насіння
дикорослих трав у вигляді соломонасіннєвого
вороху, зібраного на еталонній цілинній ділянці
по поверхні ґрунту
Фосфорні й калійні добрива вносили в один

строк навесні (Р45 (45+0), К90 (90+0)), азотні — в 2
строки (N70 під 1- і N65 — 2-й укоси (N135(70+65)).
Використання травостою — сінокісне на 2 уко-
си з 1-м укосом у фазі цвітіння домінуючих ком-
понентів, наступного — через 50—55 днів.

Для досліджень використано загальноприй-
няті аналітичні методи досліджень.
Результати досліджень. Використання

симбіотичного азоту бобових трав і мінераль-
ного азоту добрив поліпшувало хімічний склад
кормів (табл. 1, 2).
При включенні бобових трав до злаків зріс

уміст у сухій масі сирого протеїну з 11,2—12 до
13,7—17,5%, білка — з 10,2 до 14—15,2%, си-
рих жиру і золи — на 0,7—0,9%, кальцію та
магнію — 0,15—0,17%, цинку — з 9,2—12,6 до
12,9—14,7 мг/кг сухої маси, також заліза, свин-
цю, нікелю, кадмію, кобальту; збільшились
перетравність сухої маси з 53 до 57—58%, за-
безпечення кормової одиниці перетравним про-
теїном з 109—113 г до 130—141 г і співвід-
ношення кальцію до фосфору; поліпшилась
поживність за вмістом кормових одиниць та
енергоємність за вмістом обмінної енергії кор-
му; зменшились кількість безазотистих екстрак-
тивних речовин з 46,5 до 40,6—42,4%, калію,
протеїнове співвідношення — з 7—7,6 до 4,5—
6, або в 1,2—1,6 раза та співвідношення калію
до суми кальцію і магнію — з 4,7—4,9 до 3,1—
3,7. Із бобово-злакових травостоїв найбільше
азотовмісних речовин накопичилось на люцер-
но- та лядвенце-злаковому травостоях, най-
менше — конюшино-злаковому. Найменше си-
рого протеїну та білка і найбільше безазотис-
тих екстрактивних речовин накопичилось на
злаковому травостої. Перелоги 1 і 2 за цими
показниками займали проміжне місце між зла-
ковим і бобово-злаковим травостоями.
З мінеральних добрив на біохімічний склад

трав’яного корму з домінуванням злаків най-
більше впливали азотні добрива. При внесенні
N135 на фоні Р45К90 у сухій масі корму сіяного
злакового травостою уміст сирого протеїну збіль-
шився з 12 до 14,8%, перелогів, де домінува-
ли дикорослі злаки, — з 12,9—13 до 15,1—
15,7%. Одночасно збільшився уміст білка, цинку,
міді, марганцю та забезпечення кормової оди-
ниці перетравним протеїном і зменшився уміст
безазотистих екстрактивних речовин і протеї-
нове співвідношення — з 7 до 5,5. На бобово-
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злакових травостоях уміст сирого протеїну та
білка від унесення азоту змінювався мало.
За якістю корму кращим був 2-й укіс порівня-

но з 1-м (10,8—16,3%), де більше накопичилось
сирого протеїну — 12,4—18,9%, його складо-
вої частини білка (відповідно 10,5—16,5 і 8,5—
14,1%) і менше сирої клітковини — 24,3—28,6
і 28,4—31%; кращою є і перетравність сухої
маси корму (відповідно 51—63 і 47—56%).
При формуванні урожаю 1-го укосу на фоні

Якість кормів залежно від видового
складу та удобрення багаторічних трав

внесення N70Р45К90 у сухій біомасі різнотипних
ценозів найбільше сирого протеїну, найменше
сирої клітковини накопичувалося за раннього
відчуження, тобто у фазі кущіння домінуючих
компонентів, коли в травостої найбільшою була
частка листя. Зі старінням трав і зменшенням
питомої частки листя у траві з 86—94% у фазі
кущіння до 26—31% у фазі масового цвітіння
— початку плодоношення зменшилась кількість
сирого протеїну з 25,1—25,5 до 10,1—14,3% та

Переліг 1

Без добрив 12,0 10,2 4,2 27,0 45,7 57 82 8,5 113 6,9

Р45К90 12,9 11,0 4,1 26,9 46,9 58 83 8,6 110 6,4

N135Р45К90 15,1 12,8 4,2 27,3 44,4 57 83 8,6 126 5,4

Переліг 2

Без добрив 12,3 10,5 3,7 28,4 46,8 59 75 7,8 115 6,8

Р45К90 13,0 11,1 3,8 28,2 46,3 60 76 7,9 119 6,4

N135Р45К90 15,7 13,3 3,8 28,3 43,6 58 75 7,8 148 5,1

Злаковий травостій

Без добрив 11,2 9,5 3,6 29,5 47,2 52 73 7,6 109 7,6

Р45К90 12,0 10,2 3,8 29,3 46,5 53 74 7,7 113 7,0

N135Р45К90 14,8 12,6 3,7 29,8 43,3 50 75 7,8 138 5,5

Люцерно-злаковий травостій

Без добрив 15,0 12,8 4,4 27,8 43,6 56 81 8,4 130 5,4

Р45К90 16,5 14,0 4,3 27,7 42,4 57 82 8,5 141 4,8

N135Р45К90 16,8 14,3 4,3 27,9 41,5 57 82 8,5 143 4,7

Конюшино-злаковий травостій

Без добрив 13,7 11,6 3,8 28,4 45,4 54 75 7,8 127 6,0

Р45К90 14,0 11,9 3,9 28,2 45,1 54 76 7,9 130 5,9

N135Р45К90 15,1 12,8 3,8 28,6 43,8 53 77 8,0 136 5,4

Лядвенце-злаковий травостій

Без добрив 16,4 14,2 4,2 28,2 41,8 60 82 8,5 132 4,8

Р45К90 17,5 15,2 4,2 28,8 40,6 58 83 8,6 139 4,5

N135Р45К90 17,6 15,3 4,1 29,1 40,2 58 83 8,6 141 4,5

Еспарцето-злаковий травостій

Без добрив 14,1 12,0 3,9 28,7 44,6 55 78 8,2 126 5,8

Р45К90 14,9 12,7 4,0 28,6 43,6 55 79 8,3 136 5,4

N135Р45К90 15,3 13,0 4,0 27,8 43,7 56 79 8,3 136 5,3

1. Уміст органічних речовин у кормі, перетравність, енергоємність та поживність різнотип3
них травостоїв залежно від систем удобрення, % у сухій масі (середнє за 2005—2008 рр.)
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Якість кормів залежно від видового
складу та удобрення багаторічних трав

Переліг 1

Без добрив 9,3 0,40 2,50 0,54 0,12 3,8 1,4

Р45К90 9,2 0,41 2,80 0,56 0,11 4,2 1,4

N135Р45К90 9,0 0,39 2,55 0,55 0,12 3,8 1,4

Переліг 2

Без добрив 8,8 0,38 2,52 0,46 0,12 4,3 1,2

Р45К90 8,7 0,39 2,70 0,47 0,13 4,5 1,2

N135Р45К90 8,6 0,38 2,61 0,48 0,12 4,4 1,3

Злаковий травостій

Без добрив 8,5 0,36 2,56 0,43 0,11 4,7 1,2

Р45К90 8,4 0,38 2,67 0,44 0,10 4,9 1,2

N135Р45К90 8,4 0,37 2,59 0,46 0,09 4,7 1,2

Люцерно-злаковий травостій

Без добрив 9,2 0,40 2,45 0,60 0,15 3,3 1,4

Р45К90 9,1 0,43 2,53 0,62 0,14 3,1 1,4

N135Р45К90 9,5 0,44 2,40 0,61 0,14 3,2 1,4

Конюшино-злаковий травостій

Без добрив 8,7 0,42 2,40 0,55 0,14 3,5 1,3

Р45К90 8,8 0,41 2,46 0,54 0,13 3,7 1,3

N135Р45К90 8,7 0,42 2,61 0,53 0,13 3,7 1,3

Лядвенце-злаковий травостій

Без добрив 9,3 0,43 2,41 0,61 0,16 3,1 1,4

Р45К90 9,4 0,44 2,30 0,58 0,17 3,1 1,3

N135Р45К90 9,5 0,43 2,50 0,56 0,18 3,4 1,3

Еспарцето-злаковий травостій

Без добрив 8,7 0,43 2,50 0,58 0,15 3,4 1,3

Р45К90 8,9 0,43 2,58 0,57 0,15 3,6 1,3

N135Р45К90 9,2 0,42 2,50 0,56 0,14 3,6 1,3

збільшився уміст сирої клітковини з 16—19 до
31,3—33,8 у сухій масі. Питома частка листя у
різних травостоях була в тісному позитивному
кореляційному зв’язку з умістом сирого протеї-
ну (коефіцієнт кореляції становив 0,945) і тісно-
му від’ємному з умістом сирої клітковини (ко-
ефіцієнт кореляції дорівнює –958). Найшвид-
шими темпами середньодобове зменшення
умісту в сухій масі сирого протеїну (0,33—
0,57%) і зменшення питомої частки листя відбу-
валось у фазі трубкування — початок колосін-
ня злаків — галуження бобових.
Уміст сирого протеїну та білка, безазотистих

екстрактивних речовин та перетравність сухої ре-

човини корму в бобово-злакових травостоях
позитивно корелювали з умістом у ньому бобо-
вих трав, а на перелогах — і різнотрав’я. У всіх
травостоях на всіх фонах удобрення найвищим
умістом сирого протеїну (14,1—18,7%) та білка
характеризувався 1-й рік користування, коли в
бобово-злакових травостоях найбільше було
бобових трав, а на перелогах та злаковому тра-
востої — різнотрав’я. У люцерно- та лядвенце-
злаковому травостоях завдяки наявності в них
в усі роки люцерни посівної та лядвенцю україн-
ського вміст сирого протеїну був високим, але
дещо знижувався за роками зі зменшенням їх-
ньої кількості. У конюшино-злаковому травостої

2. Мінеральний склад багаторічних травостоїв залежно від систем удобрення, % у сухій масі
(середнє за 2005—2008 рр.)

Сира зола Са:РК:(Са+Мg)МgСаКРУдобрення
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зменшення умісту сирого протеїну відбувало-
ся швидкими темпами до стабільного рівня, як
і в злаковому травостої зі зменшенням та пов-
ним виключенням з нього конюшини лучної.

 Показники хімічного складу трав’яних кормів
за сінокісного використання травостоїв в основ-
ному відповідали зоотехнічним нормам годівлі
великої рогатої худоби. Проте часто менше нор-
ми накопичувалось сирого протеїну на сіяному
злаковому травостої та перелогах на фонах без
добрив (10—12,9 за норми 14% у сухій масі) та
дещо менше норми було обмінної енергії (7,6—
8,6 МДж за норми 9—11 МДж у сухій масі).

За сінокісного використання зелена маса
бобово-злакових травостоїв 1- і 2-го укосів та
злакові травостої 2-го укосу за якістю відпові-
дали вимогам сучасних державних стандартів
України [1, 2] на виготовлення сіна та сінажу
І класу, 1-й укіс злакового та перелогових тра-
востоїв на фонах РК та без добрив — ІІ класу,
а для виготовлення трав’яного борошна [3] —
зовсім непридатний. Бобово-злакові травостої
на всіх агрофонах та злакові при внесенні азот-
них добрив у 1-му укосі придатні для виготов-
лення штучно висушених трав’яних кормів
ІІІ класу, у 2-му укосі — ІІ класу.

При включенні бобових трав до злаків під-
вищувався уміст у сухій масі сирого протеїну
на безазотних фонах з 11,2—12 до 13,7—
17,5%, білка, сирих жиру та золи, кормових
одиниць, обмінної енергії, кальцію, магнію, цин-
ку, заліза, свинцю, нікелю, кадмію, кобальту,
збільшились забезпечення кормової одиниці
перетравним протеїном і перетравність су-
хої маси і зменшилась кількість безазотистих
екстрактивних речовин, калію та протеїно-

Висновки

ве співвідношення. При внесенні N135 на фоні
Р45К90 у сухій масі корму сіяного злакового
травостою та перелогів збільшився уміст
сирого протеїну з 12—13 до 14,8—15,7%, біл-
ка, тенденційно цинку, міді, марганцю і забез-
печення кормової одиниці перетравним про-
теїном, але зменшився уміст безазотис-
тих екстрактивних речовин, протеїнове
співвідношення та співвідношення калію до
суми кальцію і магнію.
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