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Р.А. Вожегова,
доктор сільсько-
господарських наук
Інститут зрошуваного
землеробства НААН

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ
ЕФЕКТИВНОГО ВЕДЕННЯ
ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

Висвітлено с часні проблеми зрош вано о
землеробства в У раїні і визначено напрями
їх розв’язання. Доведено висо ефе тивність
зрошення та інших елементів інтенсифі ації
землеробства, я і ви ористов ють на на ово
обґр нтованих засадах.

У другій половині ХХ ст. для зменшення не-
гативного впливу посухи в Україні було ство-
рено потужний потенціал водогосподарсько-
меліоративного комплексу вартістю основних
фондів понад 20 млрд грн. Меліоровані землі,
площею 5,7 млн га, зокрема 2,4 млн га зрошу-
ваних і 3,3 млн га осушених земель, або близь-
ко 14% сільськогосподарських угідь, забезпечу-
вали виробництво продукції рослинництва до
20% (овочів — 60%, кормів — 28, рису — 100,
льоноволокна — 36, зерна — 12,5%). Частка
врожаю з меліорованих площ у загальному ви-
робництві продукції рослинництва в Криму ста-
новила 43%, в областях: у Закарпатській —
57,3, Івано-Франківській — 45,3, Львівській —
46,2, Херсонській — 47,2%. Майже третину кош-
тів покривала продукція, яку виробляли в До-
нецькій, Запорізькій, Рівненській і Чернівецькій
областях. Зрошувані землі були втричі продук-
тивнішими, ніж богарні, у зоні Степу, а в До-
нецькій та Луганській областях — у 4 рази [6].
На жаль, в Україні останніми роками відбув-

ся значний спад обсягів агровиробництва,
особливо в умовах зрошення, що спричинило
катастрофічне скорочення площ поливних зе-
мель. Загальна територія, яка потребує засто-
сування штучного зволоження, становить
15 млн га, проте нині зрошують лише 600–
700 тис. га (рис. 1). Так у 2003–2007 рр. по-
рівняно з 1990 р. зрошувана посівна площа під
кукурудзу на зерно скоротилася в 3,3 раза, ово-
чевими культурами — 2, кормовими культура-
ми — 1,9, валове виробництво зерна зменши-
лося в 1,6 раза, зокрема кукурудзи — 1,2, ово-
чів — 4,5, кормів — 3,9 раза. На Поліссі та в
західних областях держава зазнає значних
збитків від перезволоження земель та паводків,

а степові райони потерпають від періодичних
(у середньому кожні 2–3 роки) посух, суховіїв,
пилових бур. Значні площі сільгоспугідь пере-
бувають у стані недостатнього та нестійкого
зволоження [5]. При цьому використання й охо-
рона зрошуваних агроландшафтів в Україні
мають неоднозначний характер. Аналіз майже
40-річного досвіду розвитку зрошення в основ-
них регіонах виявив парадоксальне явище: по-
чинаючи з будівництва гідромеліоративних си-
стем, експлуатації об’єктів водогосподарського
комплексу та використання зрошуваних земель,
відбувається неухильне накопичення різнома-
нітних факторів, що погіршують екологічний
стан агрофітоценозів [1, 8].
За даними багаторічних досліджень Інституту

зрошуваного землеробства НААН установлено,
що приріст урожаю пшениці озимої на зрошу-
ваних землях півдня України порівняно з непо-
ливними становить 3,05 т/га (102%), кукурудзи
на зерно — 6,71 (235), кукурудзи на силос —
44,7 (220), сої — 1,85 (175), буряків кормових

Рис. 1. Динамі а площ зрош ваних земель
в У раїні
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Науково-практичні основи ефективного
ведення зрошуваного землеробства

— 13,94 (628), люцерни на зелений корм —
44,8 (232), томатів — 37 т/га (182%) (табл. 1).
На сучасному етапі розвитку АПК структура

посівних площ на зрошуваних землях залежить
від організаційно-господарських можливостей і
спеціалізації агроформувань, які склалися і ма-
ють перспективу подальшого розвитку й удос-
коналення. В інституті розроблено й науково
обґрунтовано системи ведення землеробства
на зрошуваних землях для господарств різної
величини і спеціалізації з урахуванням госпо-
дарсько-економічних та еколого-меліоративних
показників (табл. 2). У структурі зрошуваних
посівних площ великотоварних багатогалу-
зевих сільськогосподарських підприємств, де
функціонують тваринницькі ферми з поголів’ям
великої рогатої худоби, кормові культури —
люцерна, кукурудза на силос і зелений корм,
багатокомпонентні злаково-бобові сумішки ма-
ють займати 30–35%, зернові — 30–50, технічні
та інші культури 15–20%.
На дрібнотоварних підприємствах чільне

місце мають посідати високорентабельні й лік-
відні овочеві, баштанні культури та картопля,
де перевагу слід віддавати не широкозахват-

ним дощувальним агрегатам, а локальному
зволоженню за допомогою мікрозрошення.
Застосування добрив сприяє максимально-

му використанню як природних факторів, так й
агротехнічних заходів. В умовах зрошення най-
ефективнішою системою удобрення є органо-
мінеральна, яка передбачає економію міне-
ральних добрив до 30% за рахунок широкого
використання післяжнивних залишків та сиде-
ральних культур.
Особливого значення в системі землеробст-

ва на зрошуваних землях надають оптимізації
режимів зрошення та способам поливу. Для су-
часних систем землеробства в інституті сфор-
мовано екологічно безпечні та ресурсоощадні
режими зрошення основних культур (рис. 2).
Важливим напрямом зрошуваного землероб-
ства є застосування новітніх технологій поли-
ву, які за рахунок оптимізації витрат забезпечу-
ють економію агроресурсів, зменшують еколо-
гічне навантаження на агрофітоценози. Таким
вимогам відповідають різні способи мікрозро-
шення (краплинне, підкронове, надкронове та
внутрішньоґрунтове).
Ефективне ведення зрошуваного землероб-

Пшениця озима 32 2100 6,04 2,99 3,05 102 2,0

Кукурудза на зерно 40 2210 9,57 2,86 6,71 235 3,4

        »      на силос 36 2300 65,0 20,3 44,7 220 3,2

Соя 31 2450 2,94 1,07 1,87 175 2,7

Люцерна на зелений
корм 19 4490 64,1 19,3 44,8 232 3,3

Томати 5 3900 57,3 20,3 37,0 182 2,8

Зернові: 45–55 до 20 10–30

  озимі колосові до 20 – 10–30

  кукурудза 25–35 до 20 –

Технічні: 25–40 до 20 –

  соя 25 до 20 –

  ріпак озимий 10–15 – –

Овочеві – – 60–80

Кормові – 20–60 10

У т.ч. багаторічні трави – 20–25 10

1. Ефе тивність зрошення в зоні дії Ін лець ої зрош вальної системи

Приріст
урожаю від зрошення

%т/га

Урожайність, т/га

без
зрошення

за
зрошення

Індекс
зрошення

Культура
Кількість

досліджуваних
років

Середня
зрошувальна
норма, м3/га

2. На ово обґр нтована стр т ра посівних площ на зрош ваних землях для сільсь о ос-
подарсь их підприємств різної спеціалізації, %

Культури

Спеціалізація господарств

виробництво

зерна і технічних культур овочівмолока та м’яса
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ства неможливе без використання досягнень
селекції. Серед різноманіття сортів і гібридів,
занесених до Реєстру сортів України, товаро-
виробникам необхідно добирати лише ті, які
мають генетично зумовлений потенціал продук-
тивності та адаптованість до умов зрошення.
В інституті створено понад 50 сортів і гібридів
пшениці, сої, кукурудзи, люцерни, багаторічних
злакових трав, томатів, сорго, бавовнику, які за-
несено до Реєстру. Сорти і гібриди різні за гру-
пами стиглості, мають високий потенціал про-
дуктивності та адаптованості до умов зрошення.
Науковими дослідженнями та виробничим

досвідом доведено високу ефективність виро-
щування на зрошуваних землях таких культур,
як пшениця озима, кукурудза, соя, що забезпе-
чують додатковий чистий прибуток у межах
1600–2500 грн/га.
Останніми роками розроблені в інституті си-

стеми зрошуваного землеробства були широ-
ко впроваджені в Каховському (дослідні госпо-
дарства «Асканійське», «Каховське», приватні
агроформування «Фрідом-Фарм Інтернешенл»,
«Таврійська перспектива»), Чаплинському (Тор-
говий Дім «Долинське», фірма «Афіна», ТОВ
«Украгросолід», ФГ «Вікторія»), Нижньосіро-
гозькому (СТОВ « Братський», ФГ «Зоря»), Но-
вотроїцькому (ПП «Україна», СТОВ «Світанок»)
та Горностаївському (ПП «Агротехнології») ра-
йонах Херсонської області, де на поливних
землях стабільно одержують 6,5–7,0 т/га пше-

ниці озимої; 9–12 — кукурудзи на зерно; 3,5–
4,5 т/га — сої.
Технології краплинного зрошення найбіль-

шого поширення набули в Каховському (ФГ
«Тачанка») та Голопристанському (ДС «Брилів-
ська», ПП «Інтегровані агросистеми») районах.
Максимальна врожайність цибулі ріпчастої і
томатів у кращих господарствах коливалася в
межах 90–120 т/га, а рівень рентабельності
виробництва перевищував 100%.
Унікальною культурою для України, яку ви-

рощують лише в умовах зрошення, є рис. Пло-
щі його посіву останнім часом мають сталу тен-
денцію до збільшення, проте їх потрібно роз-
ширити до 30–34 тис. га. Розширенню площ та
збільшенню валового виробництва сприяти-
муть розробка і впровадження програми консо-
лідації розпайованих рисових систем в єдині
масиви.
Крім цього, важливим резервом збільшення

обсягів виробництва зерна на зрошуваних зем-
лях є розширення післяжнивних посівів інших
цінних круп’яних і технічних культур — гречки,
проса, сої, що забезпечить отримання додат-
кової продукції та підвищить ефективність ви-
користання зрошуваного гектара.
Слід зазначити, що соціально-економічні

процеси, які відбуваються останніми роками,
істотно погіршили умови експлуатації меліора-
тивних систем. Магістральні канали, насосні
станції, гідротехнічні споруди перебувають на
балансі водогосподарських організацій і фінан-
суються з державного бюджету. Міжгосподар-
ські та внутрішньогосподарські мережі згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від
13.08.03 р. № 1253 мали бути передані в кому-
нальну власність місцевих громад, проте цього
зроблено не було. При цьому поливна техніка,
як і розпайовані зрошувані землі, стала приват-
ною власністю нових господарів. Така реформа
призвела до порушення технологічної ціліс-
ності функціонування єдиного водогосподарсь-
кого комплексу і технологій вирощування сіль-
ськогосподарських культур. Зменшилися обсяги
застосування добрив, засобів захисту рослин,
хімічних меліорантів, порушилися режими зро-
шення. Щоб уникнути цього, потрібно сконцен-
трувати зусилля на збільшенні та зосередженні
агровиробництва на поливних землях.

Рис. 2. Порівняльна оцін а різних моделей
режимів зрошення в дослідах з основними
сіль осп льт рами на Ін лець ій зрош -
вальній системі: — рожайність, т/ а; —
зрош вальна норма, м3/ а

Дослідженнями встановлено, що недотри-
мання елементів технологій вирощування
сільськогосподарських культур і порушення

екологічної рівноваги агроландшафтів при-
зводять до руйнування природної здатнос-
ті основних складових самовідновлюватися
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та до зниження ефективності зрошувано-
го землеробства. Проте за рахунок позитив-
ного впливу зрошення на продукційні проце-
си рослин в агрофітоценозах за високого тех-
нологічного рівня можна підвищити врожай-
ність у 2–3 рази, а в посушливі роки — 4–
5 разів.
Для одержання високих і сталих урожаїв

сільськогосподарських культур на зрошуваних
землях слід використовувати науково обґрун-
товані технології вирощування, спрямовані на
підвищення інтенсивності продукційних про-
цесів, зменшення витрат поливної води на
одиницю рослинницької продукції з урахуван-
ням біологічних особливостей культур і ха-
рактеру їхнього водоспоживання.
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ВПЛИВ ВОДОРОЗЧИННИХ
КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ НА
ПРОДУКТИВНІСТЬ РІПАКУ ОЗИМОГО
В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ

Ви ладено рез льтати досліджень вплив
поза ореневих підживлень омпле сним
водорозчинним добривом Folicare на
прод тивність ріпа озимо о на темно-сіром
опідзоленом ґр нті.

Комплексний підхід до виробництва, пере-
робки та реалізації конкурентоспроможної про-
дукції, яка має попит на внутрішньому і зовні-
шньому ринках, сприяє інтеграції вітчизняного
сільськогосподарського виробництва до світо-
вого. Завдяки впровадженню у виробництво
культур універсального напряму використання
з високим потенціалом урожайності й техноло-
гічними показниками якості, що з різних причин
не набули достатнього поширення, можна роз-
в’язати ряд глобальних проблем [1, 3, 6]. Од-
нією з таких культур є ріпак озимий, здатний
зайняти одне з чільних місць у структурі вітчиз-
няного сільськогосподарського виробництва й
відкрити нові можливості для України на світо-
вому ринку [4, 7]. Забезпечення оптимальних
умов росту та розвитку рослин — вирішальний
фактор у підвищенні їхньої продуктивності.
Слід зазначити, що рослини мають періоди

максимального використання елементів жив-
лення, коли за досить стислі строки надходить
найбільша кількість мінеральних елементів. За
таких умов позакореневі підживлення є важли-
вим фактором оптимізації живлення рослин [2].
Ріпак озимий вибагливий до умов живлення,
тому координування поживного режиму через
використання підживлень дає можливість роз-
крити генетичний потенціал цієї культури.
Мета досліджень — вивчити ефективність

використання позакореневих підживлень ріпа-
ку озимого на фоні передпосівного удобрення
на темно-сірому опідзоленому ґрунті Лівобе-
режного Лісостепу.
Матеріал і методика досліджень. Польові

дослідження було проведено у виробничих по-
сівах ТОВ «Біотех ЛТД» Бориспільського райо-

ну Київської області. Розмір посівної ділянки
становив 100 м2, облікової — 96 м2. Дослід за-
кладено в 3-разовому повторенні із система-
тичним розміщенням варіантів. Технологія ви-
рощування — загальноприйнята для Лівобе-
режного Лісостепу.
Ґрунт дослідної ділянки — темно-сірий опід-

золений грубопилуватий легкосуглинковий , що
сформувався на лесовидних суглинках. Орний
шар характеризувався низьким умістом гумусу
(3,03%), слабокислою реакцією ґрунтового се-
редовища (рН 5,8), досить високою ємністю по-
глинання (27,2 мг⋅екв/100 г ґрунту), підвище-
ним рівнем забезпечення мінеральним азотом
(37,8 мг/кг), обмінним калієм (195) та високим
рівнем рухомого фосфору (225 мг/кг).
Для проведення досліду застосовували фон

зі стандартних добрив, які використовували для
передпосівного удобрення: аміачну селітру з
умістом N — 34,5% (ДСТ 2–75), суперфосфат
гранульований з умістом Р2О5 — 19,5% (ДСТ
5956–78), калімагнезію з умістом К2О — 27%
(ТУ 6-12-23–75), тукосуміш з умістом N — 9%,
P — 20, K — 30% та норвезьке комплексне
добриво Cropcare з умістом NPK 8:12:23. Вирів-
нювання за діючою речовиною проводили про-
стими добривами. Для позакореневого піджив-
лення рослин ріпаку озимого використовували
комплексні водорозчинні добрива Folicare нор-
везької компанії «Yara International» (табл. 1).
Схему досліду наведено в табл. 2.
Дослідження здійснювали з ріпаком озимим

сорту Чорний Велетень, попередником якого
була пшениця озима. Рослини висівали в оп-
тимальні для Лівобережного Лісостепу строки.
Урожай збирали за настання біологічної стиг-
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Вплив водорозчинних комплексних
добрив на продуктивність ріпаку
озимого в умовах Лівобережного Лісостепу

лості пробним снопом. Для характеристики
якості насіння визначали вміст олії за зневод-
неним залишком через екстрагування ефіром
в апараті Сокслета; глюкозинолати — фотоко-
лориметричним методом з ортотолуїдиновим
реактивом і перераховували в мкмоль/г (1%
глюкозинолатів — 23,9 мкмоль/г); масову част-
ку ерукової кислоти — методом газорідинної
хроматографії (Цвіт-500 М).
Результати досліджень. Установлено, що

на рівень урожайності ріпаку озимого вплива-
ли добрива, внесені в передпосівну культива-
цію. Найнижчий рівень урожайності спостеріга-
ли на контролі — 2,60 т/га (табл. 3). За внесення
простих добрив (N80P 60K115) він підвищувався
до 3,54 т/га, що на 0,94 т/га більше, ніж на кон-
тролі. Застосування тукосуміші (9:20:30) зумов-
лювало підвищення цього показника порівняно
з простими добривами на 0,24т/га. Перевищен-
ня контролю становило 1,10 т/га. Унесення
комплексного добрива Cropcare NPK (8:12:23)
сприяло зростанню врожайності до 4,12 т/га,

що на 1,54 т/га перевищувало контроль. У цьо-
му варіанті врожайність була більшою на
0,58 т/га, ніж за внесення простих добрив, і на
0,42 т/га — за використання тукосуміші
(9:20:30).
Позакореневе підживлення підвищувало ак-

тивність процесів живлення рослин та забезпечу-
вало культуру мікроелементами, що позитивно
вплинуло на врожайність. Підживлення водо-
розчинним комплексним добривом Folicare спри-
яло підвищенню врожайності на 1,13–2,94 т/га
залежно від запропонованих систем. Найвищо-
го показника досягли завдяки передпосівному
внесенню комплексного добрива Cropcare NPK
(8:12:23) та позакореневому підживленню комп-
лексним добривом Folicare, він зріс з 4,52 т/га
до 5,54 т/га. Слід зазначити, що 3-разове внесен-
ня комплексного добрива Folicare у фази розет-
ка — бутонізація — зелений стручок забезпе-
чило максимальну врожайність (6,03 т/га), що
на 1,04 т/га більше за показник аналогічного
варіанта, але без позакореневих підживлень.

1. А рохімічні по азни и водорозчинно о омпле сно о добрива Folicare

N P2O5 K2O MgO SO3 B Mo Cu Fe Mn Zn
Добриво

Уміст, %

Folicare 12–46–08 12,0 46,0 8,00 1,40 5,40 0,02 0,01 0,10 0,20 0,10 0,02

Folicare 18–18–18 18,0 18,0 18,0 1,50 10,2 0,02 0,001 0,10 0,20 0,10 0,02

Folicare 10–05–40 22,0 5,00 22,0 1,50 7,20 0,02 0,001 0,10 0,20 0,10 0,02

N80P60K115 (прості добрива) – – –

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) – – –

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) – – –

N80P60K115 (прості добрива) 12–46–08/3 – –

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 12–46–08/3 – –

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 12–46–08/3 – –

N80P60K115 (прості добрива) 12–46–08/3 18–18–18/3 –

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 12–46–08/3 18–18–18/3 –

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 12–46–08/3 18–18–18/3 –

N80P60K115 (прості добрива) 12–46–08/3 18–18–18/3 10–05–40/3

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 12–46–08/3 18–18–18/3 10–05–40/3

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 12–46–08/3 18–18–18/3 10–05–40/3

Прим і т к а . У чисельнику — уміст NPK у водорозчинному комплексному добриві Folicare, %; у знаменни-
ку — доза комплексного добрива Folicare, кг/га.

2. Схема поза оренево о підживлення омпле сним водорозчинним добривом Folicare ріпа-
озимо о (2007–2009 рр.)

Марка і доза Folicare

Варіант досліду

Фаза росту і розвитку рослин

зелений стручокрозетка початок бутонізації
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Без підживлень Без добрив (контроль) 2,60 – –

N80P60K115 (прості добрива) 3,54 0,94 36

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 3,70 1,10 42

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 4,12 1,52 58

Підживлення

Folicare (12–46–08) N80P60K115 (прості добрива) 3,73 1,13 43

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 3,99 1,39 53

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 4,52 1,92 74

Folicare (12–46–08)+Folicare (18–18–18) N80P60K115 (прості добрива) 4,19 1,59 61
N80P60K115(тукосуміш 9:20:30) 4,39 1,79 69

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 4,89 2,29 88

Folicare (12–46–08)+Folicare (18–18–18) N80P60K115 (прості добрива) 4,54 1,92 75
+ Folicare (10–05–40) N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 4,72 2,12 82

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 5,54 2,94 113

НІР05, т/га 0,36

3. Вплив поза ореневих підживлень на врожайність насіння ріпа озимо о (середнє за 2007–
2009 рр.)

Урожайність,
т/га

Приріст урожаю
Варіант досліду

%т/га

Проведення 3-разового позакореневого під-
живлення на фоні тукосуміші (9:20:30) забез-
печило високі показники врожайності — 4,72 т/га.

Хоча вони поступалися зазначеним вище варі-
антам, проте були більшими за контроль на
2,12 т/га.

Без підживлень Без добрив (контроль) 44,3 0,11 11,6

N80P60K115 (прості добрива) 45,8 0,14 12,9

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30 ) 46,2 0,17 14,8

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 46,7 0,19 15,3

Підживлення

Folicare (12–46–08) N80P60K115 (прості добрива) 45,3 0,11 11,6

N80P60K115(тукосуміш 9:20:30) 45,9 0,14 12,5

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 46,2 0,16 14,4

Folicare (12–46–08)+Folicare(18–18–18) N80P60K115 (прості добрива) 46,8 0,18 14,9

N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 46,2 0,13 12,3

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23) 46,5 0,15 14,0

Folicare (12–46–08)+Folicare(18–18–18) N80P60K115 (прості добрива) 47,0 0,17 14,6
+Folicare (10–05–40) N80P60K115 (тукосуміш 9:20:30) 46,3 0,12 12,0

N80P60K115 (Cropcare 8:12:23 ) 46,6 0,14 13,7

НІР 1,12 0,24 0,45

4. Вплив поза ореневих підживлень на по азни и я ості насіння ріпа озимо о (середнє за
2007–2009 рр.)

Варіант досліду

Уміст у насінні

ерукової
кислоти,

%

олії,
%

глюкозино-
латів,
мкмоль

Вплив водорозчинних комплексних
добрив на продуктивність ріпаку
озимого в умовах Лівобережного Лісостепу
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Дослідженнями встановлено, що застосу-
вання позакореневих підживлень рослин ріпа-
ку озимого в усі основні критичні фази їхньо-
го росту та розвитку водорозчинним комп-

Висновки

лексним добривом Folicare сприяло ефектив-
нішому використанню рослинами поживних
речовин з добрив у період передпосівного
удобрення.
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Можна стверджувати, що проведення поза-
кореневих підживлень в усі основні критичні
періоди росту та розвитку рослин ріпаку озимо-
го водорозчинними добривами з мікроелемен-
тами забезпечувало найбільш оптимальні умо-
ви формування його врожаю.
На показники якості насіння ріпаку озимого

добрива, внесені під культуру, впливали безпо-
середньо. Найменший уміст олії в насінні на
контролі — 44,3%. За внесення N80P60K115 її
вміст становив 45,8%, що на 1,5% перевищу-
вало контроль (табл. 4).
Застосування тукосуміші (9:20:30) сприяло

збільшенню кількості олії в насінні ріпаку ози-
мого на 1,9% порівняно з контрольним варіан-
том. За внесення комплексного добрива Crop-
care NPK (8:12:23) уміст олії був на рівні 46,7%,
що на 2,4% перевищувало контроль. Цей варі-
ант переважав аналогічні варіанти з унесенням
простих добрив (N80P60K115) і тукосуміші
(9:20:30) на 0,9% і 0,5% відповідно.
Позакореневі підживлення рослин ріпаку ози-

мого на фоні зазначених вище добрив сприя-
ли збільшенню вмісту олії залежно від кількості
їх проведення на 1–2,7%.
Одним із важливих показників якості олії рі-

паку є вміст у ній ерукової кислоти, її кількість
понад 5% негативно впливає на діяльність серце-
во-судинної системи людини [5]. Найбільший
уміст кислоти був зумовлений унесенням комп-
лексного добрива Cropcare NPK (8:12:23) —

0,19%, що на 0,08% більше, ніж на контролі.
Використання тукосуміші (9:20:30) забезпечило
її вміст на рівні 0,17%, що на 0,06% більше ніж у
контрольному варіанті. За внесення простих мі-
неральних добрив в олії ріпаку озимого містила-
ся найменша кількість ерукової кислоти — 0,14%,
що на 0,03% перевищувало контроль. За поза-
кореневого підживлення комплексним добри-
вом Folicare спостерігалася тенденція до зни-
ження кількості ерукової кислоти на 0,02–0,06%.
Глюкозинолати — сіркові сполуки, що міс-

тяться у складі білка капустяних культур. За
вирощування ріпаку озимого слід дотримувати-
ся певних вимог, щоб уміст таких сполук у на-
сінні був не більшим 0,4-1%, або 30 мкмоль/г
[4, 7]. Унесення добрив зумовлює підвищення
вмісту глюкозинолатів у шроті рослин. Найбіль-
шу їх кількість спостерігали за внесення з комп-
лексним добривом Cropcare NPK (8:12:23) —
15,3 мкмоль/г, що на 3,7 мкмоль/г більше, ніж
на контролі. При застосуванні тукосуміші (9:20:30)
їх уміст зменшився порівняно з попереднім ва-
ріантом на 0,5 мкмоль/г. Проте цей показник був
вищим, ніж на контролі на 3,2 мкмоль/г. Най-
менший уміст глюкозинолатів спостерігався у ва-
ріанті з унесенням N80P60K115 — 12,9 мкмоль/г.
Позакореневі підживлення водорозчинним ком-
плексним добривом Folicare на фоні перед-
посівного удобрення сприяло зниженню
вмісту глюкозинолатів у шроті ріпаку озимого
на 0,7–0,9 мкмоль/г.

Вплив водорозчинних комплексних
добрив на продуктивність ріпаку
озимого в умовах Лівобережного Лісостепу



13Вісник аграрної наукиберезень 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

УДК 631.461.73/633.11
© 2012

В.В. Волкогон,
член-кореспондент НААН

Л.М. Токмакова,
кандидат сільсько-
господарських наук

А.О. Трепач
Інститут
сільськогосподарської
мікробіології та
агропромислового
виробництва НААН

РУХОМІСТЬ ФОСФАТІВ У КОРЕНЕВІЙ
ЗОНІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ДІЇ
БАКТЕРІЙ RHIZOBIUM RADIOBACTER

При вирощ ванні пшениці озимої на л чно-
чорноземном ґр нті за дії передпосівної
ба теризації насіння Rhizobium radiobacter
підвищ ється ст пінь р хомості фосфатів
ореневій зоні рослин та збільш ється винос
фосфор з рожаєм, що позитивно впливає на
прод тивність льт ри.

Ґрунти України характеризуються досить ви-
соким умістом фосфору, зокрема в метровому
шарі залежно від типу ґрунту його кількість ся-
гає від 3,5–4 до 15–20 т/га [6]. Проте запаси
фосфору в ґрунті на 10–20% представлено
сполуками, відносно доступними для рослин, і
50–60% — малодоступними, унаслідок чого
ступінь використання цього елемента рослина-
ми з ґрунту становить лише 3–5% [9], а продук-
тивність сільськогосподарських культур найчас-
тіше лімітується його недостатністю [2]. Тому
проблема фосфору визначається доступністю
його сполук для рослин, збільшенням їхньої
рухомості в кореневій зоні рослин, тобто пере-
творенням їх із нерозчинних у розчинні форми
з наступним переходом у ґрунтовий розчин [8].
Найпростішим способом збільшення вмісту

доступного рослинам фосфору в ґрунті є вне-
сення фосфорних добрив. Проте фактичне за-
стосування фосфорних добрив останніми ро-
ками становить менше 0,1 млн т д.р., тобто рі-
вень застосування добрив на 1 га становить
3–4 кг д.р., а співвідношення у добривах N:Р2О5
— 1:0,17 [7]. Умови, що склалися, призвели до
істотного зниження родючості ґрунтів. При цьо-
му ситуація певною мірою парадоксальна: в ок-
ремих ґрунтах запаси фосфору є значними,
але доступність його для рослин обмежена. За
гострої нестачі фосфору особливого значення
в поліпшенні фосфатного живлення сільсь-
когосподарських культур набувають мікробні
препарати на основі ґрунтових фосфатмобілі-
зувальних бактерій, здатних трансформувати
фосфор із важкодоступних сполук у легкороз-
чинні [1, 3].
Проблема поліпшення фосфорного живлен-

ня актуальна і для такої важливої зернової
культури в Україні, як пшениця озима, що має
низьку здатність поглинання сполук фосфору
з ґрунту [2].
Мета досліджень — дослідження впливу

Рис. 1. Дія ба теризації на ст пінь р хомості
фосфатів ризосферном ґр нті пшениці
озимої сорт Полісь а 90: — щіння;

— тр б вання; — цвітіння; — молоч-
но-вос ова сти лість
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бактеризації Rhizobium radiobacter на ступінь
рухомості фосфатів у кореневій зоні рослин та
винос фосфору з урожаєм пшениці озимої.
Об’єкт та методика досліджень. Об’єкта-

ми дослідження були штами бактерій Rhizo-

Рухомість фосфатів у кореневій зоні
пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter

bium radiobacter 1333 та R. radiobacter 5006,
ізольовані з кореневої зони пшениці озимої як
активні фосфатмобілізатори, пшениця озима
сорту Поліська 90, ґрунт кореневої зони рослин
пшениці озимої.
Дослідження проводили впродовж 2008–

2010 рр. у польовому досліді Інституту сіль-
ськогосподарської мікробіології НААН на луч-
но-чорноземному вилугуваному легкосуглинково-
му ґрунті, який містить 2,12% гумусу, 95,2 мг/кг
азоту легкогідролізованого, 226 — фосфору,
108 мг/кг обмінного калію, рНсол. = 5,3.
Схема польового досліду з пшеницею ози-

мою сорту Поліська 90 така: 1. Без бактеризації
(контроль); 2. Суперфосфат, 30 кг д. р./га;
3. R. radiobacter 1333; 4. R. radiobacter 5006.
Площа облікових ділянок — 10 м2, повторність
— 4-разова. Бактеризацію проводили методом
обробки насіння суспензією бактерій R. radio-
bacter 1333, R. radiobacter 5006 із розрахунку
0,5 млн клітин на насінину згідно із СОУ 01.11–
37–782:2008. Зразки ризосферного ґрунту та
рослин для аналізу відбирали у фазах кущін-
ня, трубкування, цвітіння та молочно-воскової
стиглості зерна пшениці. Ступінь рухомості фос-
фатів у ризосферному ґрунті визначали за ме-
тодом Карпінського і Зам’ятіної, уміст фосфо-
ру в зерні — Деніже в модифікації Буватьє, ви-
нос фосфору з урожаєм пшениці озимої — за
Чиріковим, облік урожаю та статистичну оброб-
ку одержаних результатів проводили за Доспє-
ховим.
Результати досліджень. Під час визначен-

ня ступеня рухомості фосфатів у ризосферно-
му ґрунті пшениці озимої установлено, що вміст
Р2О5 у кореневій зоні інокульованих рослин є
нижчим порівняно з контрольним варіантом
(рис. 1).
Зокрема в 2008 р. у фазах кущіння цей по-

казник за бактеризації насіння R. radiobac-
ter 5006 становив 0,68 мг Р2О5/дм3 ґрунтового
розчину при 0,75 мг Р2О5 /дм3 у контрольному
варіанті, молочно-воскової стиглості — 0,37 мг
Р2О5 /дм3 (за бактеризації R. radiobacter 1333)
— 0,55 мг Р2О5/дм3 (на контролі). Це свідчить
про активніше поглинання фосфору з ґрунту
кореневою системою інокульованих рослин по-

Рис. 2. Винос фосфор рослинами пшениці
озимої під дією ба теризації: — зерно;
— солома
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(суперфосфат)
R. radiobacter

1333
R. radiobacter

5006

2009 р.

Контроль
(без
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Р30

(суперфосфат)
R. radiobacter
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R. radiobacter
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2008 р.
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Без бактеризації (контроль) 0,79±0,01 0,78±0,01 0,72±0,01

Р30 (суперфосфат) 0,83±0,01 0,81±0,01 0,82±0,01

Rhizobium radiobacter 1333 0,86±0,03 0,86±0,01 0,84±0,01

Rhizobium radiobacter 5006 0,85±0,02 0,89±0,02 0,82±0,01

1. Уміст фосфор в зерні пшениці озимої сорт Полісь а 90

Уміст Р2О5, %
Варіант досліду

2010 р.2009 р.2008 р.
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Рухомість фосфатів у кореневій зоні
пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter

рівняно з контрольними завдяки підвищенню
ступеня рухомості фосфатів під впливом інтро-
дукованих в агроценоз мікроорганізмів. За да-
ними М.М. Мусієнка [5], достатнє забезпечен-
ня фосфором сприяє сильнішому розгалужен-
ню кореневої системи рослин та її глибшому
проникненню в ґрунт, що забезпечує краще
засвоєння поживних речовин і вологи.
Установлену раніше закономірність підтвер-

дили результати досліджень 2009 р. Так, за
бактеризації насіння пшениці озимої R. radio-
bacter 1333 у фазі кущіння рослин уміст Р2О5
у ризосферному ґрунті зменшився з 0,32 мг/дм3

(на контролі) до 0,19 мг/дм3 ґрунтового розчи-
ну. У фазах трубкування та цвітіння ступінь ру-
хомості фосфатів був найвищим у кореневій
зоні рослин, інокульованих R. radiobacter 5006,
причому вміст Р2О5 становив 0,28 мг/дм3 та

0,21 мг/дм3 ґрунтового розчину відповідно. У
фазі молочно-воскової стиглості зерна істотної
різниці за ступенем рухомості фосфатів між
варіантами досліду не виявлено, що, ймовірно,
свідчить про уповільнення метаболічних про-
цесів у рослинах і обмеження через це вугле-
цевого живлення ризосферних мікроорганізмів.
В умовах 2010 р. найбільший ступінь рухо-

мості фосфатів також відзначено в кореневій
зоні рослин за бактеризації R. radiobacter 5006.
Зокрема у фазі трубкування ризосферний ґрунт
інокульованих рослин містив 0,27 мг Р2О5/дм3

ґрунтового розчину за показника на контролі
0,55 мг Р2О5/дм3. Дослідженнями встановлено,
що підвищення ступеня рухомості фосфатів у
кореневій зоні інокульованих рослин за дії бак-
теризації сприяло надходженню додаткового
фосфору в зерно пшениці (табл. 1). Слід за-

2008 р.

Без бактеризації (контроль) 39,2 – –

Р30 (суперфосфат) 48,0 8,8 22,4

Rhizobium radiobacter 1333 51,8 12,6 32,1

Rhizobium radiobacter 5006 50,3 11,1 28,3

2009 р.

Без бактеризації (контроль) 39,7 – –

Р30 (суперфосфат) 52,3 12,6 31,7

Rhizobium radiobacter 1333 51,6 11,9 30,0

Rhizobium radiobacter 5006 55,7 16,0 40,3

2010 р.

Без бактеризації (контроль) 26,9 – –

Р30 (суперфосфат) 33,5 6,6 24,5

Rhizobium radiobacter 1333 37,4 10,5 39,0

Rhizobium radiobacter 5006 34,9 8,0 29,7

2. Винос фосфор з рожаєм пшениці озимої під дією ба теризації

Ефективність фосфорного живлення
Варіант досліду

Загальний винос
фосфору

з урожаєм, кг/га %кг/га

Без
бактеризації
(контроль) 3,6 4,0 2,9 3,5 – –

Р30
(суперфосфат) 4,2 4,9 3,1 4,1 0,6 17,1

Rhizobium
radiobacter 1333 4,4 4,7 3,4 4,2 0,7 20,0

Rhizobium
radiobacter 5006 4,2 4,8 3,2 4,1 0,6 17,1

НІР05 0,27 0,29 0,16 0,24

3. Урожайність пшениці озимої сорт Полісь а 90

Приріст до контролю
Варіант
досліду

Урожайність, т/га Середня
врожайність,

т/га т/га %2008 р. 2009 р. 2010 р.
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Рухомість фосфатів у кореневій зоні
пшениці озимої за дії бактерій Rhizobium radiobacter

За вирощування пшениці озимої на лучно-
чорноземному ґрунті бактеризація насіння фос-
фатмобілізувальними бактеріями Rhizobium
radiobacter 1333 та Rhizobium radiobacter 5006

Висновки

сприяє підвищенню ступеня рухомості фос-
фатів у кореневій зоні рослин, що позитивно
впливає на винос фосфору з урожаєм, його
вміст у зерні та врожайність цієї культури.
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значити, що варіанти з бактеризацією за цим
показником не поступалися значенням, отрима-
ним у варіанті внесення суперфосфату дозою
Р30 (0,81–0,83% Р2О5).
З огляду на особливе значення запасів фос-

фору в насінні на початкових етапах росту рос-
лин, коли коренева система розвинена слабо
[4], підвищення вмісту цього елемента живлен-
ня за дії бактеризації R. radiobacter сприяє по-
ліпшенню посівних якостей насіння.
За розрахунками, бактеризація сприяє знач-

ному збільшенню виносу фосфору зерном та
соломою пшениці озимої (рис. 2). В умовах
2008 р. загальний винос фосфору з урожаєм
становив 39,2 кг/га (на контролі) — 51,8 кг/га (за
бактеризації R. radiobacter 1333), що на 32,1%
більше, ніж контрольні показники (табл. 2). У

2009–2010 рр. винос фосфору збільшувався
порівняно з контролем на 40,3 та 39% відповід-
но, що свідчить про підвищення ефективності
фосфорного живлення рослин пшениці озимої
за бактеризації R. radiobacter.
Проведені нами дослідження показують, що

поліпшення фосфорного живлення рослин за
рахунок бактеризації насіння істотно впливає
на врожайність пшениці озимої. Так, скажімо,
в умовах 2008 р. за бактеризації насіння
R. radiobacter 1333 урожайність культури ста-
новила 4,4 т/га за контролю 3,6 т/га (табл. 3).
У середньому за 3 роки досліджень приріст
урожайності пшениці озимої від бактеризації
становив близько 20% порівняно з контролем,
що не поступається результату від унесення
30 кг/га д. р. суперфосфату (17,1%).
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ВПЛИВ КОМПЛЕКСНИХ ДОБРИВ
НА БІОПРОДУКТИВНІСТЬ
ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН
ФОТОСИНТЕТИЧНОГО АПАРАТУ
У ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ
СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Досліджено вплив омпле сних добрив
на біоло ічн прод тивність та ф н ціональний
стан фотосинтетично о апарат
висо оінтенсивних сортів пшениці озимої
раїнсь ої селе ції. Виявлено взаємозв’язо

між біоло ічною прод тивністю
і ф н ціональним станом фотосинтетично о
апарат в рослин дослідж ваних сортів, зо рема
сильн прям ореляцію між врожайністю
і площею асиміляційної поверхні прапорцево о
лист а.

Для вдосконалення технологій вирощуван-
ня агрокультур необхідне всебічне досліджен-
ня агротехнічних способів унесення мінеральних
добрив з урахуванням таких важливих фак-
торів, як вплив попередників, кількість та спів-
відношення елементів живлення в добриві тощо.
Дослідження фотосинтетичної діяльності є

необхідною умовою подальшого вдосконален-
ня агротехнічних способів, але вивчення впли-
ву комплексних добрив на функціонування фо-
тосинтетичного апарату культурних рослин не
втрачає своєї актуальності. Дані про елементи
фотосинтетичної діяльності часто дають змо-
гу визначити ефективність застосування агро-
технічних способів у сільському господарстві
під певні культури.
Автори [7, 11] стверджують, що врожайність

пшениці насамперед залежить від сумарної
фотосинтетичної продуктивності, яку визнача-
ють за інтенсивністю наростання та величиною
асимілювальної поверхні.
Мета роботи — дослідити вплив комплекс-

них добрив на функціональний стан фотосин-
тетичного апарату рослин пшениці озимої віт-
чизняної селекції та визначити взаємозв’язок
між фотосинтетичними параметрами рослин та
їхньою біологічною продуктивністю.
Матеріали і методи досліджень. Рослини

пшениці озимої сортів Вдала, Трипільська,
Батько, Миронівська 65, Артеміда вирощували
на дослідних ділянках фермерського господар-
ства «Расавське» (с. Ліщинка Кагарлицького
району Київської області). Перед сівбою їх об-
робляли протруйником вітавакс та інсектици-
дом нурел-Д (100 г/т).
Комплексні добрива вносили в ґрунт у фазі

виходу в трубку для 1-ї групи варіантів у кіль-
кості P2O5 (96 кг/га), К2О(50), N (60 кг/га —
ІІ етап органогенезу; 30 кг/га — ІV; 30 кг/га —
VІІ; 30 кг/га — Х етап органогенезу) після попе-
редника сої (Р96К50+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х));
для 2-ї групи варіантів — у кількості P2O5
(125 кг/га), К2О(54), N (60 кг/га — ІІ етап орга-
ногенезу; 30 кг/га — ІV; 30 кг/га — VІІ; 30 кг/га —
Х етап органогенезу) після попередника ріпаку
(Р125К54+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х)).
Водночас здійснювали комплекс агротехніч-

них заходів захисту рослин. Зокрема, на тре-
тьому етапі органогенезу в ґрунт вносили гер-
біцид естерон та фунгіцид імпакт, VI та VII —
фунгіцид дерозал, X — фунгіцид імпакт.
Прапорцеві листки сканували за допомогою

сканера «Mustek 1200 UB», їхню площу визна-
чали за допомогою програми «AreaS». Уро-
жайність рослин пшениці озимої визначали за
Доспєховим [3]. Статистичну обробку резуль-
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Вплив комплексних добрив на біопродуктивність
та функціональний стан фотосинтетичного
апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої

Вдала
(К)р 0,145±0,005 0,126±0,003
(Д)р 0,184±0,007 127 0,143±0,002 113
(К)с 0,178±0,001 0,114±0,005
(Д)с 0,183±0,004 103 0,174±0,006 153

Трипільська
(К)р 0,174±0,002 0,146±0,003
(Д)р 0,176±0,003 101 0,169±0,002 116
(К)с 0,175±0,003 0,135±0,004
(Д)с 0,182±0,006 104 0,180±0,005 133

Батько
(К)р 0,159±0,002 0,133±0,004
(Д)р 0,175±0,004 110 0,149±0,003 112
(К)с 0,169±0,003 0,094±0,005
(Д)с 0,206±0,007 122 0,184±0,004 196

Миронівська 65
(К)р 0,178±0,003 0,149±0,003
(Д)р 0,197±0,001 111 0,190±0,006 128
(К)с 0,181±0,003 0,125±0,007
(Д)с 0,217±0,001 120 0,215±0,005 172

Артеміда
(К)р 0,178±0,003 0,127±0,003
(Д)р 0,202±0,004 113 0,199±0,004 157
(К)с 0,180±0,003 0,100±0,003
(Д)с 0,210±0,004 117 0,168±0,007 168

Прим і т к а . К(р) — контроль (без добрив), попередник ріпак; Д(р) — Р125К54+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х),
попередник ріпак; К(с) — контроль (без добрив), попередник соя; Д(с) — Р96К50+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х),
попередник — соя. Позначення дано для табл. 1 та рисунка.

1. Площа прапорцево о лист а в рослин пшениці озимої за внесення омпле сних добрив
на ґр нтах з різними попередни ами (ріпа , соя)

16.06.11 — фаза молочно-воскової стиглості
Варіант

31.05.11 — фаза цвітіння

Площа прапорцевого
листка, дм2 % від контролю

Площа прапорцевого
листка, дм2 % від контролю

Вдала
Контроль (без добрив) 0,99 0,89
Дослід 4,32 436 3,93 442

Трипільська
Контроль (без добрив) 1,24 1,30
Дослід 5,55 448 6,59 507

Батько
Контроль (без добрив) 1,93 1,98
Дослід 4,97 258 4,87 246

Миронівська 65
Контроль (без добрив) 1,33 1,08
Дослід 4,01 302 4,29 397

Артеміда
Контроль (без добрив) 1,19 1,14
Дослід 5,25 441 4,77 418
НІР 0,05                        0,8

Прим і т к а . Р125К54+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х) — після ріпаку; Р96К50+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+N30(Х) — після
сої.

2. Середні значення врожайності пшениці озимої залежно від сортових особливостей, по-
передни а, підживлення (2011 р.), т/ а

% від контролюПопередник сояВаріант досліду Попередник ріпак % від контролю

татів досліджень проводили за допомогою ком-
п’ютерної програми «Microsoft Excel».
Результати досліджень. За даними дослі-

джень Г.А. Макарової і С.П. Угрюмової, площа

листків пшениці ярої на фоні без добрив була
в 1,5–2 рази меншою, ніж за внесення
N90P90K90 [6].
Унесення подвійної дози калійних і фосфор-
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Вплив комплексних добрив на біопродуктивність
та функціональний стан фотосинтетичного
апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої

Кореляційна залежність між площею лист ової поверхні та врожайністю різних сортів пше-
ниці озимої фазах цвітіння та молочно-вос ової сти лості під час застос вання омпле с-
них добрив : а — фаза цвітіння, б — фаза молочно-вос ової сти лості; I — Вдала, ІІ —
Трипільсь а, ІІІ — Бать о, IV — Миронівсь а 65, V — Артеміда
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Вплив комплексних добрив на біопродуктивність
та функціональний стан фотосинтетичного
апарату у високоінтенсивних сортів пшениці озимої

них добрив зумовлювало збільшення площі
листків відповідно на 11 і 13% порівняно з конт-
ролем у фазі цвітіння — колосіння [4]. Азотні
та фосфорно-калійні добрива сприяють збіль-
шенню площі асиміляційної поверхні листків,
підвищенню інтенсивності фотосинтезу і біоло-
гічної продуктивності рослин [4].
З унесенням комплексних добрив збільшува-

лася площа листкової поверхні прапорцевих
листків рослин усіх сортів дослідних варіантів,
крім сорту Трипільська, у фазах цвітіння і, особ-
ливо молочно-воскової стиглості (табл. 1). Слід
зазначити, що площа листкової поверхні після
внесення добрива Р96К50+N60(II)+N30(ІV)+N30(VII)+
+N30(Х) (попередник — соя) у фазі молочно-вос-
кової стиглості була найбільшою.
Застосування наведених вище способів уне-

сення комплексних добрив сприяло істотному
підвищенню біологічної продуктивності рослин
досліджуваних сортів на 158–348% (поперед-
ник — ріпак) та 146–407% (попередник — соя).
Найбільшим воно було в сортів Трипільська,
найменшим — Батько (табл. 2).
Оскільки потенціал біологічної продуктив-

ності рослин пшениці озимої формується у фазі
цвітіння [5], нами розраховано кореляційні спів-
відношення між урожайністю та площею асимі-

ляційної поверхні прапорцевого листка у фазах
цвітіння та молочно-воскової стиглості. Було
виявлено сильний прямий кореляційний вза-
ємозв’язок між площею асиміляційної поверхні
прапорцевого листка та врожайністю пшениці
озимої для всіх досліджуваних сортів. Слід на-
голосити, що коефіцієнт кореляції між зазначе-
ними параметрами підвищувався для більшості
сортів від фази цвітіння до фази молочно-вос-
кової стиглості (рисунок).
У літературі є численні підтвердження того,

що між площею асиміляційної поверхні листка
та біологічною продуктивністю рослин пшениці
озимої наявний сильний прямий кореляційний
зв’язок. При цьому серед багатьох інших па-
раметрів, які характеризують фотосинтетичну ді-
яльність рослин, найтіснішим є зв’язок між пло-
щею листків та врожайністю рослин [1, 8, 10, 11].
За критерієм ефективності використання

комплексних добрив сорти пшениці озимої мож-
на розмістити в такій послідовності: Трипільсь-
ка > Артеміда > Вдала > Миронівська 65 > Бать-
ко (комплексне добриво Р125К54+N60(II)+N30(ІV)+
N30(VII)+N30(Х), попередник — ріпак); Трипільсь-
ка > Вдала > Артеміда > Миронівська > Батько
(комплексне добриво Р96К50+N60(II)+N30(ІV)+
+N30(VII)+N30(Х), попередник — соя).

Унесення комплексних добрив сприяло іс-
тотному збільшенню площі асиміляційної по-
верхні прапорцевого листка та підвищенню
врожайності рослин усіх досліджуваних сор-
тів. Спостерігався сильний прямий кореля-
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ційний взаємозв’язок між площею асиміляцій-
ної поверхні прапорцевого листка та врожай-
ністю рослин пшениці озимої, який збільшу-
вався від фази цвітіння до фази молочно-вос-
кової стиглості.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ЧОРНИЦІ ЩИТКОВОЇ ЗА ЇЇ
АКЛІМАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Наведено рез льтати досліджень сортимент ,
морфо-а робіоло ічних озна і властивостей
сортів ново о для У раїни вид рослин чорниці
щит ової за її інтрод ції та а ліматизації в
центральном Лісостеп .

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

Останнім часом в Україні значної популяр-
ності й поширення набуває новий вид рослин —
чорниця щиткова (Vaccinium corуmbosum L.). Її
плоди характеризуються корисними вітамінни-
ми властивостями та чудовим смаком. У своє-
му складі вони містять до 8% цукрів, 2,7 —
органічних кислот, 0,6 — пектинових речовин,
1 — білків, 1,6% — клітковини [13]. У ягодах
виявлено майже всі вітаміни групи В, А, К, Р і
РР, каротин, які є джерелом 6-ти незамінних
амінокислот. Плоди містять багато макро- і мік-
роелементів, що сприяють кровотворенню,
зміцненню стінок судин, регулюють обмін речо-
вин в організмі.
Слід відрізняти чорницю звичайну дикорос-

лу від чорниці, створеної селекційним способом
(рис. 1).
В Україні цей вид рослин з’явився наприкінці

минулого століття, а державну реєстрацію се-
лекційні сорти чорниці пройшли лише у 2008 р.
під назвою чорниця щиткова (Vaccinium corуm-

bosum L.)[9]. Заявник і власник сортів — Пітер
Богдан Чикалюк (США), підтримувач — Дочірнє
підприємство «Рейлін». Зареєстровані сорти
чорниці щиткової Аманда 818 М, Блустар 701 М,
Джонні 716 Л створено методом добору з-поміж
диких видів, сорт Керрі 728 С — природним
добором сортів через процес адаптування у
вологих і посушливих умовах, Чік 725 М — при-
родним міжвидовим добором. Останнім часом
створюють міжвидові гібриди, які поєднують ви-
соку генетичну продуктивність з добрими адап-
тивними властивостями до погодних і ґрун-
тових умов, зимостійкістю і посухостійкістю. У
селекційну роботу залучено ще один вид чор-
ниці — «кроляче око», на основі якого отрима-
но сорти з гексаплоїдним набором хромосом [2,
5, 8].
Для швидшої акліматизації інтродукованих

зарубіжних, зокрема заокеанських, сортів чор-
ниці щиткової, широкого впровадження її в
Україні велике значення має дослідження сор-
тименту, морфоагробіологічних ознак і власти-
востей, адаптивності до нових ґрунтово-кліма-
тичних та агроекологічних умов, придатності до
вирощування і використання в певних зонах. У
науковій і науково-популярній літературі та зде-
більшого на сайтах Інтернету біологічні влас-
тивості й основні елементи технології вирощу-
вання чорниці час від часу висвітлюють пере-
важно за даними досліджень зарубіжних країн.
В Україні їх вивчають недостатньо, ґрунтовних
та всебічних досліджень немає. Оцінка сорти-
менту чорниці щиткової світової селекції та
сортів, культивованих у нашій країні, зокрема
вивчення їхніх морфоагробіологічних властиво-
стей у різних екологічних умовах, має наукове
і господарське значення.
Мета досліджень — вивчення сортименту,

Рис. 1. Чорниця: селе ційні сорти (зліва),
ди оросла (справа)
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морфоагробіологічних ознак і властивостей за-
реєстрованих сортів та перспективних форм
чорниці щиткової за її інтродукції та аклімати-
зації до ґрунтово-кліматичних й агроекологічних
умов центрального Лісостепу.
Методика досліджень. Під час проведення

досліджень керувалися методиками державно-
го сортовипробування і науково-технічної екс-
пертизи[10] та офіційним описом сортів чорниці
щиткової. Вивчали всі занесені до Державного
реєстру сорти та частину незареєстрованих
сортів. Дослідження проведено в колекційних
насадженнях на присадибній ділянці фермер-
ського господарства «Теософ», використано
також насадження ДП «Рейлін». Ділянки роз-
ташовані в центральній частині Правобережно-
го Лісостепу. Ґрунтова відмінність — чорнозем
типовий малогумусний вилугуваний легкосуг-
линковий. Сума позитивних температур (вище
5°С) становить 3096°С, ефективних — 2062°С,
перехід середньодобової температури повітря
через 5°С відбувається 2 квітня, найпізніший
заморозок навесні спостерігали 24 травня. Три-
валість періоду із середньодобовою темпера-
турою повітря вище 5°С становить 211, вище
10°С — 165 днів, період без заморозків триває
149 днів, за рік випадає 571 мм опадів з коли-
ваннями від 415 до 657 мм [1].
Результати досліджень. Дослідження під-

тверджують, що селекційні сорти чорниці щит-
кової значно відрізняються від чорниці дико-
рослого типу за морфологічними, біологічни-
ми та господарсько-агрономічними ознаками і
властивостями. Вони характеризуються поліп-
шеною архітектонікою куща, придатністю до
механізованого збирання, набагато вищою про-
дуктивністю та добрими адаптивними влас-
тивостями. Рослини чорниці щиткової в пло-
доносному віці мають 12–18 пагонів. Листки
середньої величини, гладенькі, з восковим на-
льотом чи без нього. В окремих сортів у пері-
од формування ягід на нижніх листках з’яв-
ляється червоно-буре забарвлення — спочат-
ку на одній половині листкової пластинки, а
згодом на всій її поверхні. Довжина листків у
сортів Керрі 728 С, Чік 725 М, Блюголд стано-
вить 4–4,5 см, Блустар 701 М, Торро, Спартан
— 6–6,6 см. За шириною листок буває вузьким
(еталон Heerma), середнім (еталон Ama) і ши-
роким (Berkeley). Вузький листок властивий
сортам Керрі 728 С, Дарроу, Патріот та Блю-
голд, широкий — Блустар 701 М, Торро, Спар-
тан. Форма країв листкової пластинки буває
цілісною або дрібнозубчастою.
Сорти чорниці щиткової різняться за морфо-

логічними ознаками, агрономічно-біологічними
властивостями, реакцією на ґрунтово-кліма-
тичні умови, якістю продукції та адаптивним
рівнем витривалості до абіотичних факторів
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середовища тощо. Важливими чинниками, що
характеризуть сорт, є форма і висота куща, які
варто враховувати під час добору сортів. За
габітусом вони бувають прямостійними, напів-
розлогими і розлогими заввишки 1,25–1,75 м,
іноді — до 2,5 м і більше (рис. 2).
Більшість досліджуваних сортів належать до

прямостійних; у сортів Діксі, Коллінс, Нуі фор-
ма куща розлога, Блустар 701М — напіврозло-
га. Габітус куща має неабияке господарсько-
агрономічне значення.
Переваги прямостійних форм полягають у

тому, що вони дають змогу механізувати про-
цес догляду за плантаціями і насамперед зби-
рання ягід. Висота куща в сортів Блюголд і Чік
725М у дослідженнях була найменшою, особ-
ливо повільний ріст спостерігали в перші роки
після садіння. Трапляються дуже низькорослі
сорти — Нортскай, Нортблю, Норткантрі зав-
вишки 0,3–0,9 м. Габітус куща є успадкованою
і важливою сортовою ознакою, яку використо-
вують для ідентифікації генотипів.
Другим чинником, який має вагоме біологіч-

но-агрономічне значення, є час розпукування
бруньок, початок цвітіння і тривалість вегета-
ційного періоду. Вони належать до фізіологіч-
них ознак, які корелюють між собою. Час роз-
пукування бруньок і цвітіння, як і тривалість ве-
гетаційного періоду, мають високий ступінь
успадковуваності. Проте рівень агрофону, аг-
ротехнологій, умови зовнішнього середовища
і стресові фактори значною мірою впливають
на вияв ознаки.
За часом розпукування бруньок і початком

цвітіння сорти чорниці щиткової бувають дуже
ранніми (сорти-еталони Patriot, Weymouth),
ранніми (Berkeley), середніми (Darrow), пізніми
(Jersey) і дуже пізніми (Elizabeth). Сорти Блус-
тар 701М, Джонні 716Л, Патріот, Блюджей ха-
рактеризуються раннім розпукуванням бруньок
і початком цвітіння, Керрі 728 С і Чік 725 М —
середнім, Аманда 718 М — пізнім. У зоні про-
ведення досліджень календарні строки цвітіння

Рис. 2. Форма ща: розло а (зліва), пря-
мостійна (справа)
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здебільшого розпочиналися в середині травня
(ранні сорти) і тривали по червень (середньо-
і пізньостиглі).
Сорти з раннім періодом розпукування бру-

ньок і початком цвітіння (Блустар 701 М, Джонні
716 Л, Патріот та ін.) в господарсько-агрономіч-
ному плані мають певні вади. У весняний пері-
од вони можуть ушкоджуватися заморозками,
для них у період цвітіння критичною є темпе-
ратура нижче 0°С, а зниження її до –10…–12°С
і нижче є несприятливим для цвітіння та заплід-
нення. Сорти Керрі 728 С, Чік 725 М, Аманда
718 М, Блюкроп, Нельсон, Еліот цвітуть піз-
ніше, коли загроза ушкодження цвіту низькими
температурами менша.
Час достигання плодів корелює з часом роз-

пукування бруньок і початком цвітіння. Рівень
агротехнологій, умови зовнішнього середовища
значною мірою впливають на вияв цієї ознаки.
За часом достигання плодів сорти чорниці щит-
кової можна поділити на дуже ранній (сорт-ета-
лон Bluetta ), ранній (Bluerey), середній (Heer-
ma), пізній (Darrow), дуже пізній (Elizabeth).
Сорти Блюголд, Патріот, Блустар 701 М і Джон-
ні 716 Л мають ранні строки достигання плодів,
Чік 725 М і Керрі 728 С — середні, Блюкроп,
Торро, Аманда 718 М — пізні. Дозрівання пло-
дів у селекційних сортів розпочинається піз-
ніше, ніж у плодів дикорослої чорниці, ранніх —
у середині липня, середньо- і пізньостиглих —
у серпні — першій декаді вересня. Наявність
сортів із різними строками дозрівання варто
розцінювати як позитивну властивість, що дає
змогу створити систему взаємодоповнюваль-
них сортів, зняти напруження у період збиран-
ня врожаю та продовжити строки постачання
населенню цілющих ягід.
Ягоди чорниці щиткової селекційних сортів

набагато більші від ягід дикорослих форм. Як-
що в останніх їхня маса становить 0,2–0,5 г,
діаметр — 6–12 мм, то маса ягід окультуреної
чорниці — 0,6–2,5 г, діаметр — до 18–20 мм.
За розміром вони бувають маленькі (сорт-ета-
лон Ama), середні (Concord ), великі (Darrow).
Досліджувані сорти Блустар 701 М, Керрі

728 С, Аманда 718 М мають маленькі ягоди, Чік
725 М, Блюголд, Торро — середні, Джонні 716 Л,
Дарроу, Діксі, Блюкроп — великі. У сорту Нуі
ягоди за сприятливих умов досить великі —
діаметром до 21 мм з масою до 3,5 г. Дуже
маленькі ягоди бувають у чорниці щиткової
дикорослої форми. Абсолютні величини ягід
непостійні, вони можуть змінюватися залежно
від факторів довкілля та агротехнологій.
Якість плодів чорниці значною мірою зале-

жить від їхньої кислотності, солодкості, умісту
поживних речовин, вітамінів, мікроелементів
тощо. Солодкість чорниці буває слабкою (сорт-
еталон Bluetta), помірною (Collins), сильною

(Goldtraube). Досліджувані сорти Аманда 718
М, Блустар 701 М, Чік 725 М мають середню
солодкість, Джонні 716 Л і Керрі 728 С — силь-
ну. Еталоном слабкої кислотності є сорт Gretha,
помірної — Darrow, сильної — Аscorba і Blu-
ecrop. Сорт Джонні 716 Л має слабку кислот-
ність, Аманда 718 М, Блустар 701 М, Чік 725 М і
Керрі 728С — середню.
Термін зберігання плодів у різних сортів не-

однаковий. Короткий він у сортів Керрі 728 С,
Стенлі, Дарроу, Блюетта, Берклі (5–7днів).
Більш тривалий — у сортів Аманда 718 М,
Блюголд, Блюджей, Нуі, Блустар 701 М, Джонні
716 М, Чік 725 М, які за температури 1°С мо-
жуть зберігатися до 14–20 днів.
Більшість зимостійких сортів цього виду

взимку можуть витримувати морози до –30…–
34°С. Досить високою зимостійкістю характери-
зуються сорти Ерліблю, Нортланд, Ранкокас.
Однак в останні 2 роки навіть за більш помір-
них зим в окремих сортів спостерігалося під-
мерзання пагонів, проте регенерація куща у
весняно-літній період відбувалася швидко. Кра-
щою зимостійкістю вирізняються сорти Ранко-
кас, Нортланд, Ерліблю, Блюетта.
Нині за зміни клімату й глобального потеп-

ління майже на всій території України агро-
кліматичні умови через недостатнє вологоза-
безпечення є несприятливими. У степовій зоні
через кожні 2–3, а лісостеповій і поліській — 3–
5 років спостерігаються посухи і суховії[4, 10,
13]. Протидіяти чи нівелювати вплив посухи
можна комплексом агрозаходів, спрямованих
на поліпшення умов для росту та розвитку рос-
лин і передусім вологозабезпечення. Важливу
роль тут відіграє генетична основа рослин —
це сорти з добре виявленою посухостійкістю та
адаптацією до цих умов. Добре пристосова-
ними до посухи є сорти Блюкроп, Хардіблю,
Нельсон, Ранкокас, Берклі та ін. Оскільки чор-
ниця щиткова є вибагливішою до вологи, то в
посушливі роки і періоди вегетації потребує
поливу. Більш дієвим, ефективним та економ-
ним є краплинне зрошення.
Чорниця щиткова — світлолюбна рослина,

тому її варто розміщувати на освітлених ділян-
ках. Найкращими ґрунтами для неї є торф’яно-
піщані, торф’яно-суглинисті або дерново-підзо-
листі легкосуглинисті. З урахуванням того, що
чорниця краще росте і розвивається в кисло-
му середовищі (рН ґрунтового розчину <5,0),
для закладання її плантацій варто добирати
ґрунти з підвищеною кислотністю або підкислю-
вати їх унесенням сірки, сульфату амонію, оцту
тощо.
Наявність сортів з різними властивостями

дає фахівцям широкі можливості в їхньому до-
борі для різних агрокліматичних зон, підзон,
мікрозон, провінцій, конкретних господарств з
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урахуванням господарсько-агрономічної зорієн-
тованості, диференційованого підходу до їх
використання і розміщення, розроблення сис-
теми взаємодоповнювальних сортів. На план-
таціях в одному господарстві доцільно мати
кілька сортів чорниці з неоднаковими морфо-
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агробіологічними властивостями. За правиль-
ного поєднання вони мають доповнювати один
одного, нівелювати і пом’якшувати фактори
негоди, несприятливі умови та стресові явища,
раціональніше використовувати агроекологічні
й кліматичні умови відповідних зон.
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Наявний сортимент чорниці щиткової, її
морфо-агробіологічні та агрономічно-госпо-
дарські властивості свідчать про можливість
акліматизації рослин в агрокліматичних умо-
вах центральної частини Лісостепу, а та-
кож про перспективність її вирощування в

Висновки

інших підзонах лісостепової частини та на
Поліссі.
Освоєння нових площ під цей вид рослин до-

цільне лише в регіонах, де ґрунтово-кліма-
тичні та агроекологічні умови відповідають
його біологічним властивостям.
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ДІАГНОСТИКА МІКОПЛАЗМОЗІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
І ПТИЦІ
Розроблено повно омпонентне живильне
середовище на основі триптично о ідролізат
серця вели ої ро атої х доби з сироват овим
альб міном рові, що є ніверсальним для
проведення діа ностичних досліджень з інди ації
зб дни а мі оплазмоз в біоло ічном матеріалі
від тварин і дає змо на опичити ба терійн
мас еталонних м зейних штамів мі оплазм.

Мікоплазмози — найрозповсюдженіші серед
тварин інфекційні захворювання. За даними
Міжнародного епізоотичного бюро, протягом
останніх років респіраторний мікоплазмоз птиці
зареєстровано в країнах з розвиненим птахів-
ництвом: США, Канаді, Бразилії, Аргентині, Ав-
стралії, Великобританії, Ірландії, Польщі. Кон-
тагіозну агалактію овець і кіз зареєстровано в
країнах Європи, США, в Монголії. Ензоотичну
пневмонію свиней та асоціативний урогеніталь-
ний мікоплазмоз великої рогатої худоби (ВРХ)
також виявлено в країнах Європи та Північної
Америки [1, 3, 7, 10–16].
Благополуччя щодо мікоплазмозів залежить

від наявності ефективних засобів діагностики
та профілактики. Є велика кількість лаборатор-
них методів для діагностики мікоплазмозів
тварин, але деякі морфологічні, культуральні,
біохімічні й антигенні властивості мікоплазм
залишаються не до кінця з’ясованими [3, 5, 14].
Відомо, що обмежені метаболічні можливості
мікоплазм визначають складність їх культи-
вування. Особливо це стосується росту міко-
плазм у живильних середовищах. Саме тому є
актуальним напрям досліджень щодо вдос-
коналення складу живильних середовищ для
ізоляції, культивування та накопичення бакте-
рійної маси мікоплазм, яку використовують як
вихідну сировину для створення компонен-
тів діагностичних і вакцинних препаратів [2, 4,
6–9, 14].
Мета досліджень — удосконалення засобу

діагностики мікоплазмозів тварин за розробки
повнокомпонентного живильного середовища
для ізоляції, ідентифікації та культивування
мікоплазм, виділених від тварин.
Матеріали і методи. У дослідах було вико-

ристано 6 музейних штамів мікоплазм (зберіга-

лись у нативному стані), 5 штамів мікоплазм
(зберігались у ліофільному стані) та польові
ізоляти, виділені від птиці, ВРХ, свиней та со-
бак. Під час виконання роботи досліджено 663
тварини. Від птиці виділено 268 польових ізо-
лятів мікоплазм, від ВРХ — 11, свиней — 5,
собак — 6.
Для індикації та культивування мікоплазм

виготовляли і застосовували повнокомпонентні
живильні середовища з використанням сирова-
ток крові ВРХ, курчат-бройлерів і коня, сироват-
кових альбумінів крові ВРХ і коня. В отриманих
середовищах досліджували біохімічний склад
— уміст білка, пептону, ліпопротеїнів різної гу-
стини і холестеролу. З пробірок із музейними
штамами та з проб біологічного матеріалу про-
водили висіви у рідкі та на щільні живильні се-
редовища. Ступінь накопичення бактерійної
маси мікоплазм у рідких живильних середови-
щах визначали за одиницями оптичної щіль-
ності, на 5-ту добу культивування виготовляли
мазки з різних серій рідких і щільних живиль-
них середовищ, які фарбували за методом Ро-
мановського-Гімза. Здійснювали мікроскопічне
дослідження мазків. Одержані результати об-
робляли статистично.
Результати досліджень. За біохімічним скла-

дом середовище з сироватковим альбуміном
крові ВРХ містить найбільшу кількість холесте-
ролу — 4,50±0,05 ммоль/л, ЛПВГ (α-ліпопроте-
їнів) — 0,960±0,004 ммоль/л, ЛПНГ (β-ліпопро-
теїнів) — 3,26±0,06 ммоль/л та амінного азоту —
1,30±0,04 г/л, що забезпечує інтенсивніший ріст
і накопичення бактерійної маси мікоплазм у
ньому порівняно з іншими середовищами.
Доведено, що найкращі ростові якості щодо

еталонного музейного штаму Mycoplasma galli-
septicum S6 має середовище, яке містить у сво-
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єму складі сироватку крові курчат-бройлерів.
Інтенсивність накопичення бактерійної маси
мікоплазм у середовищі на основі триптичного
гідролізату серця ВРХ з сироваткою крові кур-
чат-бройлерів становить 0,5960±0,0022 одиниці
оптичної щільності, що на 5% перевищує показ-
ники середовища на основі триптичного гідро-
лізату серця ВРХ з сироваткою крові коня
(0,5660±0,0055), яке є стандартним.
Інтенсивність прояву тинкторіальних власти-

востей музейних штамів мікоплазм залежить
від видової належності сироватки крові, що вхо-
дить до складу живильних середовищ, і пов’я-
зано з найбільшим умістом холестеролу. Рі-
вень холестеролу в середовищах з сироват-
ками крові ВРХ і курчат-бройлерів становить
відповідно 3,30±0,07 та 4,20±0,07, коня —
2,40±0,07 ммоль/л.
Середовище на основі триптичного гідролі-

зату серця ВРХ з сироватковим альбуміном
ВРХ забезпечує зберігання музейних штамів
мікоплазм і дає змогу інтенсивніше накопичу-
вати їхню бактерійну масу порівняно з іншими
середовищами, що містять сироватку крові

ВРХ, сироватковий альбумін крові коня, та се-
редовищем Едварда. У середовищі з сироват-
ковим альбуміном ВРХ було одержано бакте-
рійної маси мікоплазм на 18% більше за інші
середовища.
Згідно з вимогами Міжнародного епізоотич-

ного бюро і сучасних вітчизняних нормативних
документів підставою для постановки остаточ-
ного діагнозу на мікоплазмоз є результати бак-
теріологічних досліджень (ізоляція та типуван-
ня збудника мікоплазмозу в живильних середо-
вищах). Отримані нами дані свідчать про те, що
середовище із сироватковим альбуміном крові
ВРХ є найпридатнішим для індикації та куль-
тивування збудника з метою проведення діаг-
ностичних досліджень.
Живильне середовище на основі триптич-

ного гідролізату серця ВРХ з сироватковим аль-
буміном ВРХ порівняно з іншими є найпри-
датнішим для відновлення культуральних, мор-
фологічних і тинкторіальних властивостей
мікоплазм після тривалого зберігання їх у ліо-
фільному стані (упродовж 21 року) та їх по-
дальшого збереження.

Висновки

Повнокомпонентне живильне середовище
на основі триптичного гідролізату серця ВРХ
з сироватковим альбуміном крові ВРХ є уні-
версальним для проведення діагностичних
досліджень з індикації збудника мікоплазмозу

в біологічному матеріалі від тварин, дає змо-
гу зберігати еталонні музейні штами міко-
плазм і придатне для відновлення властиво-
стей мікоплазм після тривалого зберігання їх
у ліофільному стані.
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сільськогосподарських тварин і птиці

РЕЦЕНЗІЇ

НОВА КНИГА ПРО ВОДНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ УКРАЇНИ
ТА ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ РОСЛИН

У Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського» вийшла з друку книга В.В. Медведєва, Т.М. Лактіонової, Л.В. Донцової «Водні
властивості ґрунтів України та вологозабезпеченість сільськогосподарських культур»
(Харків: Апостроф, 2011. — 224 с.).
У ній детально описано всі види вологоємності — адсорбційну, найменшу, капілярну, пов-

ну, вологість стійкого в’янення, розриву капілярних зв’язків та діапазон активної вологи в
орних ґрунтах Полісся, Лісостепу та Степу. Широко подано водний режим ґрунтів різних зон,
зокрема, типи водного режиму, річний баланс вологи, баланс вологи за вегетаційний пері-
од, вбирну та фільтраційну здатність. Багато уваги приділено потребам культур у зволо-
женні ґрунту, агрономічній оцінці зволоження окремих культур упродовж вегетації в різних
природних зонах. У додатках наведено довідковий матеріал про гідрологічні властивості
ґрунтів за повним профілем до ґрунтотворної породи, якісні оцінки зволоження ґрунтів у
шарах 0–20 і 0–100 см щодо оптимального рівня і ґрунтово-гідрологічних констант. Нарівні
з наявними показниками запропоновано новий критерій вологозабезпеченості культур —
кількість днів упродовж вегетації з рівнем зволоження, який перевищує вологість розриву
капілярних зв’язків, тобто тривалість періоду з найсприятливішим рівнем зволоження. У
виданні обґрунтовано уявлення про просторовий і часовий дефіцити зволоження, тобто
зменшення кількості доступної вологи в орних ґрунтах з північного заходу на південь і півден-
ний схід та впродовж вегетації. Розраховано відповідні нормативи, оцінено природно-
сільськогосподарські провінції країни за рівнем вологозабезпеченості, обговорено вплив
зволоження на схильність ґрунтів до фізичної деградації, особливо у зв’язку з обробітком
ґрунту за межами діапазону вологи оптимального кришення.
Аналіз значного фактичного матеріалу показав, що лише на невеликих територіях і впро-

довж лише певного періоду вегетації складаються оптимальні умови зволоження. Саме тому
автори рекомендують збільшити кількість провідних культур у зонах з найбільш сприятли-
вим зволоженням, а за його обмеження пропонують приділити увагу опрацюванню конк-
ретних агротехнічних заходів з поліпшення водного режиму ґрунтів і відновлення зрошен-
ня. Слід зауважити, що ігнорування реального рівня зволоження в чинній методиці боніту-
вання створює викривлене уявлення про фактичну родючість орних ґрунтів країни.
На жаль, у книзі не знайшли відображення резерви більш ефективного використання

атмосферної вологи, зокрема через зменшення поверхневого стоку або надмірне фізичне
випаровування тощо. Проте видання є важливим для подальшого вдосконалення зональ-
них систем землеробства та агротехнологій. Дуже актуальним для України є також питан-
ня раціонального й ефективного використання атмосферних опадів.
Книга буде корисною для науковців, студентів, аспірантів та практичних працівників.

О.Г. Тараріко, академік НААН
В.П. Гордієнко, доктор сільськогосподарських наук
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АНАЛІЗ КРИВИХ І ПОСТІЙНОСТІ
ЛАКТАЦІЇ У КОРІВ УКРАЇНСЬКИХ
ЧЕРВОНОЇ ТА ЧОРНО-РЯБОЇ
МОЛОЧНИХ ПОРІД

У на ово- осподарсь ом досліді на оровах-
первіст ах раїнсь их червоної та чорно-рябої
молочних порід становлено перева останніх за
разовими надоями на 2–7-м міс. ла тації, я а
пра тично нівелюється за надоєм за 305 днів
ла тації через менш стій ість ла тації порівняно
з тваринами раїнсь ої червоної молочної
породи. Інде с Бр на найвдаліше хара териз є
феномен стій ості ла тації та має вищ
пра тичн селе ційн цінність.

У молочному скотарстві під час оцінки і добо-
ру корів зазвичай враховують лише рівень надоїв
за лактацію. Проте рівень надою у корів значною
мірою визначається показниками вищого добово-
го надою і постійності (стійкості) лактаційної кри-
вої. В однакових умовах середовища форма лак-
таційної кривої зумовлюється переважно індиві-
дуальними особливостями тварин [8]. На думку
П.С. Катмакова зі співавторами [7], надій у коро-
ви за лактацію на 25% залежить від вищого до-
бового надою і на 75% — від характеру спадан-
ня лактаційної кривої. Висока і стійка лактаційна
крива свідчить про здатність корови впродовж
тривалого часу витримувати велике фізіологічне
навантаження. Наразі у селекційній роботі відда-
ють перевагу коровам зі стійкою лактаційною
діяльністю [7, 8]. Дослідженнями І. Йоганссона [6]
доведено, що такі тварини ефективніше викори-
стовують корми і для повної реалізації продуктив-
ної здатності їм потрібно менше додаткових кон-
центрованих кормів.
Методам оцінки стійкості та характеру лакта-

ційних кривих значну увагу приділяли у своїх дос-
лідженнях багато авторів, вважаючи що ця інди-
відуальна особливість тварин значною мірою зу-
мовлена їхньою спадковістю [2–5, 8–10]. З огляду
на зазначене подальше вивчення лактаційних
кривих і постійності лактації корів є важливим.
Мета досліджень — порівняльне досліджен-

ня характеру лактаційних кривих корів-первісток
новостворених українських червоної та чорно-
рябої молочних порід і різних методів оцінки
стійкості лактації.
Матеріал і методика досліджень. Дослід-

ження проводили у стаді племінного заводу ДП
ДГ Кіровоградського інституту агропромислового
виробництва НААН на коровах-первістках голш-
тинізованого внутрішньопородного типу українсь-
кої червоної (ГЧМ, n=23) і південного внутрішньо-
породного типу української чорно-рябої (ПЧРМ,
n=17) молочних порід.
Молочну продуктивність оцінювали методом

щомісячних контрольних доїнь. Характер лакта-

ційних кривих визначали за разовими контроль-
ними надоями, постійність лактації — обчислен-
ням індексів Тернера, Веселовського, Йоганссона,
Хансона, Брууна (за C.V. і S.D.) і Єлпатьєвсько-
го (цит. за [8]). З генетичних чинників диспер-
сійним аналізом визначали силу впливу батька
(успадковуваність).
Обчислення здійснювали методами матема-

тичної статистики засобами програмного пакета
«STATISTICA-6,1» на ПК [1].
Результати досліджень. Істотної різниці між

надоями у корів досліджуваних порід за 305 днів
першої лактації не встановлено (5794±142,8 кг у
ПЧРМ проти 5665±161,2 кг у ГЧМ, d=129±215,4 кг,
td=0,60). Не виявлено достовірної міжпородної
різниці і за більшістю разових щомісячних надоїв.
Лактаційні криві первісток обох досліджуваних

порід виявилися загалом доволі стабільними (ри-
сунок) за максимальних разових надоїв на 2-, 3-
і 5-му місяцях лактації з помітним їх зниженням
на 8-, 9- і 10-му місяцях наприкінці лактації.
Виявлено помітну міжпородну різницю на ко-

ристь корів ПЧРМ за разовими надоями за 2–7-й
місяці лактації. Їхня перевага перед тваринами
ГЧМ за надоями відповідно становила 1,1±0,80,
1,4±0,77 (Р<0,1), 0,6±0,61, 1,4±0,98, 0,7±0,87 і
1,4±0,83 кг, або від 5,7% на 4-му до 15,7% на 7-му
місяцях лактації. Помітна, близька до достовірної,
перевага корів ПЧРМ за разовими надоями при

Ла таційні риві орів-первісто дослі-
дж ваних порід: – – — ГЧМ; -- -- — ПЧРМ

Р
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Місяць лактації
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вищому рівні лактаційної кривої та практично од-
наковий добовий надій за 1-, 8–10-й (спадання
лактаційної кривої) місяці лактації свідчать про
дещо вищий генетичний потенціал їхньої молоч-
ної продуктивності, який практично нівелюється
за надоєм за 305 днів лактації через меншу стій-
кість (постійність) лактації та нижчий рівень адап-
тації порівняно з тваринами ГЧМ.
Рівень зниження разового надою на 4-му по-

рівняно з 3-м місяцем лактації у корів української
чорно-рябої молочної породи становив 0,9 кг
(7,4%), на 5-му — 0,1 кг (1%), на 6-му — 1,1 кг
(9%) і на 9-му місяці — 4,9 кг (40,5%). В аналогів
української червоної молочної породи лактацій-
на крива мала більш вирівняний характер, і зни-
ження разових надоїв за відповідні місяці стано-
вило 0,1 кг (1%), 0,1 кг (1%), 0,3 кг (5%) і 3,4 кг
(32%). Це підтверджує стійкішу лактаційну криву
первісток червоної молочної породи, яка меншою
мірою змінювалася під впливом середовищних
факторів.
Кількісну характеристику стійкості лактаційних

кривих (постійності лактації) оцінювали обчисленням
пропонованих різними авторами індексів (табл. 1).
Міжпородна різниця за різними обчисленими

індексами виявилася різноспрямованою, що зу-
мовлено характером їхньої математичної струк-
тури (побудови). Якщо вища середня величина
обчисленого за методикою Тернера індексу від-
повідає адекватно вищій оцінці стійкості лактацій-
ної кривої, то оцінки за методами решти авторів
виявляють зворотну (обернену) характеристику.
За врахування такого тлумачення спрямованості
оцінок за методами різних авторів усі обчислені
індекси свідчать про стійку тенденцію до вищої
стійкості лактаційної кривої у корів-первісток ук-
раїнської червоної молочної породи. Найістотні-
шу міжпородну різницю виявлено за індексами
Брууна (5,5±2,37, td=2,32, Р<0,05 за C.V. і 0,7±
±0,25, td=2,80, Р<0,01 за S.D.), Веселовського
(9,2±4,14, td= =2,22, Р<0,05) і Тернера (0,5±0,21,
td=2,43, Р<0,02). За індексами, пропонованими
Йоганссоном, Хансоном і Єлпатьєвським, міжпо-
родна різниця не перевищувала статистичної по-
хибки (див. табл. 1), що свідчило про їхню мен-
шу чутливість (придатність) до кількісної оцінки
феномену стійкості лактаційних кривих.
Отже, обчислені індекси засвідчують, що пер-

вістки української червоної молочної породи ха-
рактеризуються стійкішою порівняно з тваринами

Аналіз кривих і постійності лактації у корів
українських червоної та чорно-рябої молочних порід

української чорно-рябої молочної породи лакта-
ційною кривою. Це може пояснюватися вищим
рівнем їхньої адаптації до мінливих умов середо-
вища.
Можливості та ефективність селекційного по-

ліпшення худоби за стійкістю лактаційної кривої
великою мірою визначаються ступенем успадко-
вуваності (генетичної зумовленості фенотипової
мінливості) цієї ознаки. Виявлена порівнянням
групових середніх вища індикативна чутливість
обчислених за методами Брууна, Веселовського
і Тернера показників стійкості лактаційних кривих
кореспондується з вищим рівнем їхньої успадко-
вуваності (табл. 2).
Менш чутливі, отже і менш придатні для оці-

нювання стійкості лактації, індекси, обчислені за
методиками Йоганссона, Хансона і Єлпатьєвсь-
кого, виявили і низький, недостовірний рівень ус-
падковуваності.
Поряд зі ступенем генетичної детермінації (ус-

падковуваності) селекційна значущість різних ме-
тодів оцінювання індексів стійкості лактації виз-
начається і рівнем їхньої співвідносної мінливості
з головною селекціонованою ознакою молочної
продуктивності за лактацію. Кореляційним аналі-
зом установлено різноспрямований і переважно
недостовірний зв’язок з молочною продуктивніс-
тю первісток ГЧМ і ПЧРМ індексів стійкості лак-
тації за Тернером, Веселовським, Йоганссоном,
Хансоном і Єлпатьєвським (табл. 3).
Стабільно прямий (додатний), істотний (0,38–

0,54) і достовірний (до Р<0,02) зв’язок з надоєм і
виходом молочного жиру виявляють індекси стій-
кості лактації корів ГЧМ і ПЧРМ за Брууном за
використання для обчислень середньоквадратич-
ного відхилення (S.D., див. табл. 3). За обома
породами разом його кореляційний зв’язок з на-
доєм за 305 днів першої лактації становить 0,29±
±0,157 (Р=0,068) і з виходом молочного жиру —
0,28±0,158 (Р=0,079).

Тернера 7,6±0,13 0,6 8,3 7,1±0,16 0,7 9,5
Веселовського 132,2±2,35 11,3 8,5 141,4±3,41 14,1 9,9
Йоганссона, Хансона 99,0±2,84 13,6 13,8 99,9±5,94 24,5 24,5
Єлпатьєвського 96,8±0,78 3,7 3,8 97,7±0,97 4,0 4,1
Брууна (за S.D.) 2,1±0,14 0,7 32,2 2,8±0,21 0,9 31,5
Брууна (за C.V.) 22,6±1,30 6,2 27,5 28,1±1,98 8,2 29,1

1. Середні по азни и інде сів стій ості ла тації

Індекс стійкості лактації
ГЧМ ПЧРМ

х±S.E. S.D. C.V., % х±S.E. S.D. C.V., %

Тернера 0,17±0,111 0,146
Веселовського 0,18±0,110 0,131
Йоганссона, Хансона 0,07±0,114 0,608
Єлпатьєвського 0,05±0,114 0,790
Брууна (за S.D.) 0,20±0,110 0,096
Брууна (за C.V.) 0,20±0,110 0,085

2. Сила вплив бать а на стій ість ла тації

Індекс стійкості лактації η2
х±S.E. P
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Отже, з огляду на більшу чутливість у вияв-
ленні міжпородної диференціації за груповими
середніми, вищий рівень успадковуваності та
найістотніший достовірний зв’язок з молочною
продуктивністю за лактацію найбільшу доціль-
ність практичного використання в селекції вияв-
ляє індекс постійності лактації за Брууном за ви-
користання для обчислень S.D. З-поміж інших

Українська червона молочна порода
Тернера 0,15±0,221 0,09±0,223 0,15±0,221
Веселовського –0,12±0,222 –0,07±0,223 –0,13±0,222
Йоганссона, Хансона –0,01±0,224 –0,15±0,221 –0,05±0,223
Єлпатьєвського –0,29±0,214 0,02±0,224 –0,27±0,215
Брууна (за S.D.) 0,40±0,205* 0,08±0,223 0,38±0,207*

Брууна (за C.V.) 0,04±0,223 0,01±0,224 0,03±0,223
Українська чорно-ряба молочна порода

Тернера –0,38±0,239 –0,20±0,253 –0,40±0,236*

Веселовського 0,36±0,240 0,15±0,255 0,38±0,239
Йоганссона, Хансона –0,25±0,250 0,09±0,257 –0,22±0,252
Єлпатьєвського 0,11±0,257 0,34±0,242 0,18±0,254
Брууна (за S.D.) 0,52±0,221** 0,22±0,252 0,54±0,218**

Брууна (за C.V.) 0,30±0,246 0,09±0,257 0,31±0,246

* Р<0,1; ** Р<0,02.

методів оцінювання стійкості лактації зазначений
індекс достовірно корелює з індексом Брууна
за використання C.V. (0,89±0,074, Р<0,001),
Тернера (–0,70±0,116, Р<0,001), Веселовського
(0,69±0,117, Р<0,001) і Єлпатьєвського (–0,36±
±0,151, Р=0,021) за практичної відсутності зв’яз-
ку з індексом Йоганссона, Хансона (0,06±0,162,
Р=0,697).

3. Зв’язо стій ості ла тації з молочною прод тивністю орів

Молочний жир

% кг

Корельований індекс
постійності лактації

Продуктивність за 305 днів першої лактації

Надій, кг

Помітна перевага корів української чорно-
рябої молочної породи за разовими надоями
при вищому рівні лактаційної кривої та прак-
тично однаковий добовий надій за 1-, 8–10-й
(спадання лактаційної кривої) місяці лактації
свідчать про дещо вищий генетичний потен-
ціал їхньої молочної продуктивності, який прак-
тично нівелюється за надоєм за 305 днів лак-
тації через меншу стійкість (постійність)

Висновки

лактації, нижчий рівень адаптації порівняно з
тваринами української червоної молочної по-
роди. Індекс Брууна з огляду на вищий рівень
міжпородної диференціації, тісніший кореля-
ційний зв’язок з молочною продуктивністю та
високий рівень успадковуваності найвдаліше
характеризує феномен стійкості лактації та
є вищою практичною селекційною цінністю,
особливо за використання для обчислення S.D.
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ВПЛИВ ІНТЕНСИВНОЇ
ВІДГОДІВЛІ ТА ВИПАСУ НА ЯКІСНІ
ПОКАЗНИКИ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ
МОЛОДНЯКУ ОВЕЦЬ

Наведено рез льтати е спериментальних
досліджень щодо вплив інтенсивної від одівлі
й випас на іль існі та я існі по азни и
жирової т анини молодня овець.
Установлено, що ви ористання інтенсивної
від одівлі я нят забезпечило зростання
іль ості вн трішньом’язово о жир
найдовшом м’язі спини і збільшення вміст
ненасичених жирних ислот підш ірній
жировій т анині.

Аналіз світового вівчарства, особливо євро-
пейського, свідчить, що конкурентоспромож-
ність галузі визначається виробництвом бара-
нини, передусім ягнятини [3, 13, 16]. Споживан-
ня баранини в Україні неприпустимо мале. Так,
біологічна норма споживання м’яса на одну
людину за нормами Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (ВООЗ) становить 85 кг, із них 3–
8 кг має припадати на баранину. Однак в Ук-
раїні у 2008 р. на людину спожито лише 40 г
баранини, у країнах Євросоюзу — 3,5 кг [2, 8].
До того ж вступ України до СОТ, її інтеграція у
світову, передусім європейську, економіку, зу-
мовлює виконання складніших вимог щодо за-
безпечення населення високоякісними продук-
тами харчування.
З літературних джерел відомо, що якість м’я-

са залежить від його хімічного складу, де по-
ряд з білком важливе значення у структурі біо-
комплексу мають ліпіди. Біологічна роль жи-
рової тканини полягає насамперед у тому, що
жир міститься у складі клітин усіх видів тканин
та органів і потрібний для побудови нових
структур (так званої пластичної функції). Крім
того, накопичуючись у підшкірній жировій
клітковині, він забезпечує механічний захист і
теплоізоляцію організму, є енергетичним депо
і бере участь у процесах обміну речовин та
енергії в організмі [10].
Згідно з фізіологічними рекомендаціями

ВООЗ потреба людини у жирі коливається в
межах 70–120 г, що становить близько 30%
усієї добової калорійності їжі. При цьому не
менше 60–70% жирів має бути тваринного по-
ходження і 30–40% — рослинного. Порушення
цього балансу призводить до погіршення зас-
воєння їжі, а надалі — до захворювань [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Біологічну повноцінність м’яса великою мірою
визначає жирнокислотний склад, а саме вміст

ненасичених жирних кислот, які відіграють в ор-
ганізмі людини важливу роль у нормалізації
процесів обміну речовин, сприяють виведенню
з нього надлишкового холестерину, є компо-
нентами клітинних мембран, попередниками
простагландинів. Жирнокислотний склад про-
дукції тваринництва в Україні вивчало багато
авторів [6, 7, 9, 14, 15, 17, 18] та ін. Однак у
наукових працях недостатньо висвітлено струк-
туру та значення жирних кислот у продуктах
галузі вівчарства, зокрема ягнятині та молодій
баранині.
Мета дослідження — вивчення впливу ін-

тенсивної відгодівлі та випасу на якісні показ-
ники жирової тканини молодняку овець асканій-
ської тонкорунної породи таврійського типу.
Ця робота є одним з етапів розробки енер-

гоощадної технології виробництва конкуренто-
спроможної продукції вівчарства завдяки під-
вищенню інтенсивності відгодівлі і зниженню
енерго- та ресурсовитрат під час відгодівлі
овець.
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження проведено у ДПДГ «Асканія-Нова»
Чаплинського району Херсонської області на
баранцях таврійського типу асканійської тонко-
рунної породи, вирощених за вдосконаленою
ресурсоощадною технологією у підсисний пе-
ріод.
Ягнята, які перебували на випасі (n=19), ут-

римувалися за традиційною технологією, яка
передбачала: відлучення у віці 4–4,5 міс.; па-
совищно-стійлове утримання із задаванням на
ніч 3 кг високоякісної зеленої маси; вміст у ра-
ціоні концентрованих кормів близько 25%; ви-
користання подрібненої зерносуміші; застосу-
вання комплексу солей мікроелементів (CuSO4,
ZnSO4, MnSO4, KJ, CoSO4, NaSeO3) разом з
концентрованими кормами. Тварин, яких інтен-
сивно відгодовували (n=16), утримували за роз-
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робленою технологією інтенсивної відгодівлі,
що відповідає основним вимогам технології
відгодівлі ягнят у європейських країнах з роз-
виненим вівчарством. Її складовими є: відлу-
чення ягнят у віці 2,5 міс.; стійлове утримання
з обмеженням свободи пересування; високий
вміст у раціоні концентрованих кормів — близь-
ко 65%; використання неподрібненої зерно-
суміші з віку 4 міс.; застосування комплексу
мікроелементів разом із сольовою сумішшю.
Контрольний забій баранців (по 3 гол. з кож-

ної групи) проводили наприкінці досліду згідно
з методикою оцінки м’ясної продуктивності
овець [11].
Визначення компонентного складу жирних

кислот здійснювали методом газорідинної хро-
матографії (ГРХ-аналіз) на газовому хромато-
графі «Хром-5» (Чехія) за програмованого тем-
пературного режиму +150°С зі швидкістю +5°С
за 1 хв до +270°С, температура випаровувача
+230°С, температура детектора +250°С, детек-
тор — плазмово-іонізований, газ-носій — азот
60 мл/хв; колонка — скл. 1,5 м×0,3 см; носій —
сорбент — Хроматон N-Super з 5% SP-2100
(зернистість — 0,16–0,20 мм) [4]. Жирні кисло-
ти ідентифікували, визначаючи час їхнього ви-
ходу після введення, і порівнювали зі стандар-
том, яким були метилові ефіри відомих жирних
кислот. Біометричну обробку даних здійснюва-
ли за допомогою програмного забезпечення
MS Excel з використанням статистичних функ-
цій за алгоритмами М.О. Плохинського.
Результати досліджень. Установлено, що

інтенсивна відгодівля разом зі скороченням
терміну утримання ягнят і зниженням витрат

Вплив інтенсивної відгодівлі та випасу
на якісні показники жирової тканини молодняку овець

корму на одиницю продукції істотно підвищує
якість ягнятини. Складовою зростання якості
м’яса тварин є збільшення внутрішньом’язово-
го жиру, підвищення індексу мармуровості, по-
ліпшення ніжності, зварюваності та смаку. У
свою чергу випасання ягнят на пасовищі, крім
непродуктивних витрат обмінної енергії на пе-
реміщення тварин, призводить ще й до знижен-
ня якості ягнятини. Річ у тім, що під час м’язо-
вої роботи зростає руйнування поживних ре-
човин, відкладених у вигляді запасів у тілі, а
саме жиру, і передусім внутрішньом’язового.
Це спричиняє зниження якості м’яса, яке стає
твердим, жорстким, зі слабовираженою марму-
ровістю та бідним за смаком.
У віці ягнят 6,5 міс. експеримент було при-

пинено, а тварин забито. Проводити подальшу
відгодівлю стало недоцільно: по-перше, з до-
сягненням статевої зрілості організму знижуєть-
ся синтез білка у тілі тварини; по-друге, знач-
не надходження поживних речовин високо-
енергетичного корму (концентратів) у цей
період призводить до створення резервного
енергетичного субстрату жиру (табл. 1).
Отримані результати свідчать, що туші ін-

тенсивно відгодованих баранців за загальним
жировідкладенням перевищували показники
тварин, які перебували на випасі, на 54,4% (4 кг
проти 2,59 кг).
З літературних джерел відомо, що темпера-

тура плавлення жиру визначається складом
його кислот: чим більше у жирі насичених кис-
лот, тим вища температура його плавлення і
відповідно тим гірше він засвоюється. Так, жир
з температурою плавлення, нижчою за темпе-

Передзабійна жива маса, кг 39,4±0,37 44,5±0,63**
Маса парної туші, кг 15,5±0,25 18,6±0,26**
Всього внутрішнього жиру, кг 0,7±0,03 1,1±0,12*
Забійна маса, кг 16,2±0,24 19,7±0,33**
Забійний вихід, % 41,1±0,20 44,3±0,12***
Маса охолодженої туші, кг 15,0±0,25 18,1±0,32**
Вміст внутрішньом’язового жиру у найдовшому м’язі спини 3,16±0,42 3,45±0,10
Розподіл жиру, кг:
  внутрішньом’язовий 0,31±0,11 0,41±0,02
  підшкірний та міжм’язовий 1,41±0,15 2,21±0,13*
  навколонирковий 0,17±0,02 0,28±0,02*
  шлунковий 0,36±0,05 0,57±0,04*
  кишковий 0,34±0,06 0,53±0,05
  усього 2,59±0,17 4,00±0,14**

* Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999 (для табл. 1–3).

1. М’ясна прод тивність і іль ість жир в т шах піддослідних баранців віці 6,5 міс. ас а-
нійсь ої тон ор нної породи

Показник
Піддослідна група

Інтенсивна відгодівляВипас
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ратуру тіла людини, засвоюється на 97–98%;
вищою за 37оС — на 90%; вищою за 50°С —
на 70–80% [1]. Тому за температурою плавлен-
ня жиру можна визначити його поживну цінність
з погляду кислотного складу (табл. 2).
Дані табл. 2 свідчать, що температура плав-

лення підшкірного жиру у ягнят, яких інтенсив-
но відгодовували, була на 1,81°С, або 4,56%,
нижчою, ніж у тварин, яких випасали на пасо-
вищах. Різниця спостерігалася і за температу-
рою плавлення внутрішнього жиру.
За хімічними властивостями жирні кислоти

поділяють на насичені (в яких усі зв’язки між
вуглеводними атомами заповнені атомами вод-
ню) і ненасичені (не всі зв’язки між атомами
вуглецю заповнені атомами водню). Насичені
та ненасичені жирні кислоти відрізняються не
лише за своїми хімічними і фізичними власти-
востями, а й за біологічною активністю та цін-
ністю для організму. Відомо про негативний
вплив насичених жирних кислот на жировий
обмін, функцію і стан печінки, їхню активну
участь у розвитку атеросклерозу. З-поміж не-

насичених кислот найбільш виражені біологічні
властивості мають поліненасичені жирні кисло-
ти — це лінолева та ліноленова. Вони не син-
тезуються в організмі людини або тварини і
формують групу незамінних життєво необхід-
них для людини речовин [5,12].
Якість жиру визначають і за фізико-хімічни-

ми властивостями жирних кислот, які містять-
ся у складі жирів. Чим більший вміст ненаси-
чених (низькомолекулярних) жирних кислот з
низькою точкою плавлення, тим нижча темпе-
ратура плавлення всього жиру і, навпаки, чим
більше утримується насичених (високомолеку-
лярних) кислот, тим вища точка плавлення жи-
ру. У таких твердих насичених кислотах, як лау-
ринова, міристинова, пальмітинова і стеаринова,
температура плавлення становить відповідно
53,9; 63,1 і 69,6°С, тоді як у лінолевої, ліноле-
нової та олеїнової кислот температура плав-
лення дуже низька — відповідно 5; 11 і 14°С
[1]. Визначено компонентний склад жирних кис-
лот підшкірного жиру піддослідних тварин
(табл. 3).
Для визначення вмісту жирних кислот у яг-

нятині досліджено підшкірний жир (як найбіль-
шу фракцію жиру, що має харчову цінність). У
ньому визначено якісний і кількісний склад
6-ти насичених і 5-ти ненасичених жирних кис-
лот як показників глибинних процесів, що є ос-
новою обміну речовин в овець.
Дані отриманих результатів свідчать, що в

ягнят відгодівельної групи вміст таких життєво
важливих кислот, як пальмітоолеїнова, олеїно-
ва, лінолева, ліноленова та арахідонова, підви-
щується порівняно з ягнятами, які перебували

Підшкірний 39,72±0,10 37,91±0,96
Навколонирковий 48,14±0,79 47,29±0,98
Шлунковий 44,06±0,86 41,71±1,19
Кишковий 45,75±0,28 41,33±0,99*

2. Температ ра плавлення жир баранців
ас анійсь ої тон ор нної породи, оС

Жир
Піддослідна група

 Інтенсивна
відгодівля

Випас

Насичені, у т.ч.: – 57,92 49,47
  капринова С10:0 0,28±0,03 0,25±0,02
  лауринова С12:0 0,36±0,05 0,32±0,11
  міристинова С14:0 2,49±0,12 2,08±0,20
  пальмітинова С16:0 22,71±0,80 19,25±0,44
  стеаринова С18:0 32,08±1,06 27,57±1,12
  арахінова С20:0 1,65±0,09 1,46±0,09
Мононенасичені, у т.ч.: – 35,90 41,28
  пальмітоолеїнова С16:1 1,18±0,12 1,44±0,27
  олеїнова С18:1 34,72±0,24 39,84±0,58**

Поліненасичені, у т.ч.: – 6,18 8,04
  лінолева С18:2 3,13±0,35 4,41±0,42
  ліноленова С18:3 2,96±0,16 3,35±0,13
  арахідонова С20:4 0,09±0,02 0,28±0,03*

Не ідентифіковано – 1,09 1,21
Співвідношення ненасичених:
 насичених – 0,73 0,99

3. Компонентний с лад жирних ислот підш ірно о жир баранців віці 6,5 міс. ас анійсь-
ої тон ор нної породи, %

Піддослідна тварина

Інтенсивна відгодівляВипас
Жирні кислоти Код жирної кислоти
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Інтенсивна відгодівля молодняку як обов’яз-
кова складова утримання овець істотно змі-
нює якісні, а отже, і харчові переваги жиру
овець порівняно з екстенсивними методами
пасовищного утримання тварин.
У ході експериментальних досліджень

встановлено, що використання інтенсивної
відгодівлі ягнят забезпечило зростання кіль-

Висновки

кості внутрішньом’язового жиру у найдовшо-
му м’язі спини на 9,18% і підвищення вмісту
у підшкірній жировій тканині моно- та поліне-
насичених жирних кислот, а саме, істотне
збільшення пальмітоолеїнової — на 0,26%,
олеїнової — 5,12, лінолевої — 1,28, лінолено-
вої — 0,39 та арахідонової кислот — на
0,12%.
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на випасі, що призвело до зниження вмісту кис-
лот: капринової, лауринової, міристинової,
пальмітинової, стеаринової та арахінової. Ін-
тенсивно відгодований молодняк мав у серед-
ньому на 7,24 абс. % більше ненасичених кис-
лот, ніж ровесники, утримувані на пасовищі.
Слід зазначити, що ліноленова і лінолева жирні
кислоти практично не синтезуються в організмі,
а надходять лише з їжею. Крім того, ці кисло-

ти в організмі здатні за наявності вітамінів В6 і
Е бути джерелом синтезу арахідонової кисло-
ти, яка вирізняється великими харчовими пере-
вагами. Вона лише в малій кількості трапляєть-
ся у жирах тваринного походження. У нашому
експерименті її кількість в інтенсивно відгодо-
ваних тварин становила 0,28%, тоді як у ровес-
ників з групи, яку випасали на пасовищі, —
0,09%.
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
У ПЕРЕПЕЛЕНЯТ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ
ВІТАМІННОГО ЖИВЛЕННЯ

Досліджено вплив з одов вання омбі ормів
з різними рівнями вітамін А та рибофлавін
на перетравність поживних речовин ормів.
Установлено наявність помітно о зв’яз між
вмістом вітамін А і рибофлавін та
перетравністю протеїн .

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Перетравність поживних речовин належить
до найважливіших критеріїв оцінки ефектив-
ності годівлі птиці, оскільки вказує на доступ-
ність поживних речовин для абсорбції їх у трав-
ному каналі, таким чином визначаючи кількісну
характеристику потоків речовин, що використо-
вуються в обмінних процесах.
Згідно із сучасною концепцією вітамінного

живлення [9] оптимальним його вважають за
досягнення високого рівня продуктивності та
стану здоров’я тварин. Проте наявні рекомен-
дації щодо вмісту вітаміну в кормах є базови-
ми і мають уточнюватися залежно від різних
факторів. Потреба організму у вітамінах є
складним динамічним явищем, що залежить від
генетичного потенціалу та фізіологічного ста-
ну птиці, рівня стресів, стабільності й доступ-
ності вітамінів у кормах, менеджменту кормів
(режим годівлі, збалансованість кормів, підго-
товка кормів до згодовування та їх зберігання),
наявності окремих кормових добавок та умов
утримання (спосіб утримання, температура,
якість повітря) [1, 4, 12].
Вітамін А виконує різні функції в організмі

тварин, включаючи процеси зору, диференці-
ації та проліферації епітеліальних клітин, регу-
ляції проникності мембран, транспорту моно-
сахаридів, обміну білків, ліпідів, вуглеводів;
відіграє важливу роль у підтриманні цілісності
анатомічних бар’єрів, таких як епітеліальні й
слизові поверхні та їхні секрети, що становлять
первинний неспецифічний захист організму;
безпосередньо чи опосередковано впливає на
синтез глікозаміногліканів і протеогліканів, уль-
траструктуру келихоподібних клітин у слизовій
оболонці кишечнику [2, 4, 7].
Рибофлавін (вітамін В2) є акцептором вод-

ню у формі флавінаденіндинуклеотиду (ФАД)
та флавінмононуклеотиду (ФМН). Обидві ці
сполуки є коферментами понад 60 флавінових

ферментів (флавопротеїнів), які є практично у
всіх тканинах і беруть активну участь у тканин-
ному диханні. Рибофлавін трапляється й у комп-
лексі з металами: залізом, молібденом, міддю,
кобальтом, цинком, впливаючи також на ак-
тивність різних ферментних систем організму,
зокрема й травних ферментів [2, 4].
Аналіз публікацій свідчить, що матеріалом

для більшості досліджень з вивчення перетрав-
ності поживних речовин були кури чи бройле-
ри [8]. Поодинокі дослідження проведено на
японських перепелах, де висвітлено питання
використання добавок в умовах теплового
стресу [10] або засвоєння амінокислот [11].
Отже, огляд інформаційних джерел доводить
актуальність обраного напряму дослідження у
зв’язку з наявністю невирішених питань: обме-
женістю вивчення лише перепелів яєчних по-
рід, відсутністю даних про використання пожив-
них речовин у молодняку перепелів м’ясного
напряму продуктивності під впливом різного
вітамінного живлення.
Мета дослідження — встановлення оп-

тимальних рівнів вітаміну А та рибофлавіну в
кормах для молодняку перепелів м’ясного на-
пряму продуктивності за використання як кри-
терію оцінки даних з перетравності поживних
речовин.
Матеріал та методика досліджень. Нау-

ково-господарський дослід проводили за ме-
тодом груп в умовах проблемної науково-до-
слідної лабораторії кормових добавок НУБіП
України. Матеріалом для досліду був молодняк
перепелів породи фараон. Згідно зі схемою
досліду (табл. 1) у добовому віці було відіб-
рано 600 перепелів, з яких сформували 6 груп —
1 контрольну і 5 дослідних, по 100 голів у
кожній.
Тривалість зрівняльного періоду становила

5 діб, основного — 37 діб. Піддослідне поголі-



36 Вісник аграрної науки березень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

в’я молодняку перепелів утримувалося в одно-
ярусних кліткових батареях. Параметри мікро-
клімату приміщення, де утримувалася птиця,
відповідали встановленим нормативам [3].
Годували піддослідних перепелів розсипними
повнораціонними комбікормами за спеціальною
рецептурою (на основі кукурудзи, пшениці та
шроту соєвого). Вміст вітаміну А та рибофла-
віну в комбікормах регулювали за рахунок
відповідних вітамінних препаратів для забезпе-
чення умов експерименту, тоді як за іншими по-
живними та біологічно активними речовинами
помітної різниці не спостерігалося (обмінної
енергії — 12,8 МДж/кг, сирого протеїну — 28 %,
жиру — 5,4, клітковини — 2,3, кальцію — 1,0,
фосфору — 0,8, лізину — 1,60, метіоніну —
0,75%). Наприкінці досліду на перепелах 35–
42-добового віку (по 3 з кожної групи) було про-
ведено фізіологічний дослід з вивчення пере-
травності поживних речовин за загальноприй-
нятими методиками [5, 6]. Біометричну обробку
даних здійснювали за допомогою програмного
забезпечення MS Excel з використанням вбу-
дованих статистичних функцій.
Результати досліджень та їх обговорен-

Перетравність поживних речовин
у перепеленят за різних рівнів вітамінного живлення

ня. Результати фізіологічного досліду з вивчен-
ня перетравності поживних речовин (табл. 2)
дають можливість встановити вплив різної А-
та В2-вітамінної забезпеченості перепелів. Зок-
рема, збільшення та зменшення вмісту вітамі-
ну А в кормі 2–4-ї груп порівняно з контрольною
групою супроводжувалися незначним знижен-
ням перетравності поживних речовин (протеї-
ну — до 2% (Р>0,1), жиру — до 3% (Р<0,05),
клітковини — до 0,7% (Р>0,1) та БЕР — до
1,7% (Р>0,1)).
Аналіз кореляційних залежностей свідчить

про наявність помітно тісного зв’язку між уміс-
том вітаміну А в кормі й перетравністю протеї-
ну та БЕР (rs=0,6; Р>0,05) й слабкого — між
перетравністю жиру (rs=0,2; Р>0,05) та клітко-
вини (rs= – 0,1; Р>0,05).
Збільшення рибофлавіну в кормі від 5 до 7

мг/кг сприяло зростанню лише перетравності
протеїну на 1,1%, одночасно перетравність жи-
ру знижувалася на 1,3% (Р>0,1). Зв’язок між
вмістом рибофлавіну в кормі та перетравністю
протеїну є сильним (rs=0,9; Р<0,05), тоді як між
перетравністю жиру та клітковини — слабким
(Р>0,05).

1. Схема на ово- осподарсь о о дослід

2. Перетравність поживних речовин ормів, %

І 82,2±1,48 84,7±0,66 5,4±0,48 83,4±0,32

II 81,9±1,32 82,3±0,49* 4,7±1,10 82,3±0,53

III 80,4±0,65 81,4±0,70* 4,8±0,54 81,7±0,58

IV 81,8±0,23 82,5±0,49* 5,0±0,94 82,2±0,48

V 83,3±0,80 83,4±0,61 5,6±0,48 83,6±0,26

VI 81,0±0,82 81,8±0,84 4,6±0,47 81,2±1,01

* Р<0,05 порівняно з контролем.

Група БЕРКлітковинаЖирПротеїн

І (контрольна) 100 15000 5

Дослідні:

ІІ 100 18000 5

ІІІ 100 12000 5

ІV 100 15000 5 9000 5

V 100 15000 7

VI 100 15000 3

Період досліду

вміст вітаміну в 1 кг кормуГрупа
Поголів’я
птиці, гол.

рибофлавіну,мгА, МО рибофлавіну,мгА, МО

зрівняльний (5 діб) основний (37 діб)
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Під час експериментальних досліджень за
згодовування перепелам комбікормів з різним
діапазоном вітаміну А (9000–18000 МО/кг) та
рибофлавіну (3–7 мг/кг) було встановлено по-
мітний зв’язок між вмістом вітаміну А та пе-
ретравністю протеїну і жиру (rs=0,6; Р>0,05),
вмістом рибофлавіну в кормі та перетравніс-
тю протеїну (rs=0,9; р<0,05). Не виявлено
вірогідних змін у перетравності клітковини
та БЕР під впливом різного вітамінного жив-
лення перепелів. Аналіз перетравності по-

живних речовин дає змогу рекомендувати
вміст вітаміну А у кормах для молодняку пе-
репелів залишити в межах наявних норм
(15000 МО/кг), вміст рибофлавіну у кормах
для молодняку перепелів м’ясного напряму
продуктивності збільшити до рівня 7 мг/кг.
Перспективи досліджень полягають у ви-

вченні надійності біохімічних критеріїв А- та
В2-вітамінної забезпеченості організму пере-
пелів та впливу різних кормових факторів на
зміну потреби у вітамінах.

Висновки
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АДАПТИВНА СИСТЕМА СЕЛЕКЦІЇ
СОРТІВ ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ

Уза альнено досвід роботи Білоцер івсь ої
дослідно-селе ційної станції Інстит т
біоенер етичних льт р і ц рових б ря ів НААН
щодо створення сортів пшениці м’я ої озимої з
підвищеною адаптивністю до стресових
біотичних та абіотичних фа торів дов ілля.
Наведено основні параметри рожайності, я ості,
е оло ічної пластичності і стабільності сортів:
Ясоч а, Либідь, Царівна, Лісова пісня, Романти а
і Відрада, занесених до Реєстр сортів рослин
У раїни 2006–2010 рр.

Розв’язання проблеми збільшення валових
зборів зерна основної продовольчої культури
України — пшениці озимої, яка в різні роки зай-
мала 5–7 млн га, посідає одне з провідних місць
у наукових програмах. Підвищення урожайності
та якості зерна, їхня стабільність у часі й про-
сторі досягаються значною мірою завдяки ство-
ренню і впровадженню у виробництво нових
сортів. Про зростання продуктивності сортів
української селекції свідчить урожайність націо-
нальних стандартів у державному сортовипро-
буванні за останні 15 років (табл. 1).
Отже, до Реєстру заносять нові сорти з ви-

щою потенційною врожайністю. Водночас у ви-
робництві продуктивність пшениці залишаєть-
ся низькою. Так, навіть у найсприятливіші за
погодними умовами 2008 і 2009 рр. в середньо-
му по Україні одержали по 3,67 і 3,09 т/га, а в
посушливих 2007 і 2010 рр. – лише по 2,41 і
2,82 т/га відповідно. У 2003 р. через 80–90-ден-

ну льодяну кірку і весняну посуху на час зби-
рання вижило лише близько 2 млн га, з яких
одержано по 1,41 т/га. Надзвичайно несприят-
ливі умови для озимини були і 2010/2011 рр.:
посуха восени, льодяна кірка і знижена темпе-
ратура за малосніжжя взимку, посуха зі спекою
наприкінці травня — в першій декаді червня та
заливні дощі з 2-ї декади червня призвели до
значного зниження урожайності і втрати якості
зерна й насіння у більшості районів України.
Невідповідність рівня продуктивності сортів

пшениці у виробництві їхнім потенційним мож-
ливостям і значні коливання урожайності за
роками, а також у різних ґрунтово-кліматичних
зонах і навіть у поруч розміщених господар-
ствах можна пояснити так: по-перше, сорти
створюють переважно для вирощування за ін-
тенсивною технологією. Водночас у багатьох
господарствах через відсутність сівозмін і зай-
нятих парів сівбу пшениці проводять після ку-

1994–1997 Альбатрос одеський, Фантазія одеська,
Донецька 46, Одеська 161 4,14 5,31 4,85 4,77

2004–2006 Перлина Лісостепу, Крижинка, Подолянка,
Херсонська безоста, Ніконія, Харус,
Білоцерківська напівкарликова, Ятрань 60 5,70 6,02 5,24 5,65

2007–2010 Подолянка, Херсонська безоста,
Білоцерківська напівкарликова, Смуглянка 6,30 6,41 5,47 6,06

1. Урожайність середньо о національно о стандарт пшениці озимої на державних сорто-
випроб вальних станціях У раїни (1994–2010 рр.), т/ а

Національні стандарти СереднєПоліссяЛісостепСтепРоки
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курудзи на зерно, соняшнику, ріпаку, пізніх сор-
тів сої і навіть після зернових колосових. Не
вистачає достатньої кількості добрив і засобів
захисту рослин, механізмів для якісного і вчас-
ного обробітку ґрунту, що призводить до знач-
ного запізнення початку сівби і не дає змоги
інтенсивним сортам виявити свої потенційні
можливості; по-друге, через глобальне потеп-
ління клімату ускладнилася екологічна ситуа-
ція: почастішали роки з посухою, з незначним
сніговим покривом, з різкими коливаннями тем-
ператури взимку й утворенням льодяної кірки
та вимоканням у знижених місцях, урізноманіт-
нилися хвороби; по-третє, під час створення
високоврожайних сортів за рахунок накопичен-
ня рецесивних генів до певної міри втрачаєть-
ся набір домінантних адаптацій, які мала рані-
ше культура за природного добору, в геномах
культурних рослин [7].
Мета роботи — узагальнити досвід селекції

пшениці озимої на Білоцерківській дослідно-се-
лекційній станції (БЦДСС), визначивши основні
напрями і методи досліджень під час створен-
ня високопродуктивних сортів з широкою еко-
логічною адаптивністю, з комплексом ознак, що
забезпечують протидію рослин лімітувальним
факторам. В умовах Лісостепу і Полісся України
до них належать: значні коливання температу-
ри взимку, відлиги з подальшим утворенням
льодяної кірки, випріванням та вимоканням,
зниження температур в умовах безсніжжя, не-
стійка зволоженість ґрунту впродовж вегетації,
суховії в період формування зерна, а також
щорічне ураження рослин кореневими гнилями,
бурою іржею, септоріозом, а в прохолодні роки
— жовтою іржею та гельмінтоспоріозом листя.
Спостерігається періодичне проростання зер-
на в колосі та фузаріоз колосу і зерна, а під час
літніх злив — вилягання посівів та ензимо-мі-
козне виснаження насіння.
Створити сорти, стійкі до всіх лімітувальних

факторів, практично неможливо [1, 4]. Водно-
час недооцінка важливості в сорті хоча б однієї
з ознак адаптивності може призвести до нега-
тивних наслідків [5]. Завданням було створен-
ня сортів, які об’єднували б максимальну про-
дуктивність з підвищеним рівнем гомеостатич-
ності, тобто зі здатністю генотипу протидіяти
зниженню продуктивності в умовах дії ліміту-
вальних факторів.
Роботу виконано у двох напрямах: створен-

ня напівкарликових і середньорослих сортів з
високим збиральним індексом, стійких до виля-
гання, високопластичних для ґрунтів з підвище-
ним рівнем родючості та для кращих поперед-
ників із застосуванням інтенсивної технології
вирощування; створення сортів напівінтенсив-
ного типу з високим рівнем гомеостазу, висо-
кою кущистістю, для гірших попередників і менш
родючих ґрунтів.
Загальна обов’язкова вимога до сортів обох

напрямів — цінне і сильне зерно.

Адаптивна система
селекції сортів пшениці м’якої озимої

За тривалістю вегетаційного періоду вони
належать до ранньостиглих, середньоранніх і
середньостиглих. У зонах Лісостепу і Полісся
пізньостиглі сорти менш перспективні через
небезпеку загоряння, а в роки з підвищеною
кількістю опадів у фазах молочної і воскової
стиглості зерна частіше підлягають ензимо-
мікозному виснаженню.
Вихідний матеріал для селекції. Для схре-

щування використано генетично різноманітні
донори і джерела. Це районовані та перспек-
тивні сорти і селекційні номери білоцерківської
селекції, сорти Миронівського інституту пше-
ниці, Одеського селекційно-генетичного інсти-
туту, Інституту фізіології рослин і генетики НАН
України, Інституту рослинництва, Краснодарсь-
кого НДІСГ, Донського селекційного центру,
Безенчуцької дослідної станції, заявників США,
Франції, Чехії та колекційні зразки Всеросійсь-
кого інституту рослинництва і Національного
центру генетичних ресурсів рослин України.
Починаючи з 1988 р., з метою генетичного

урізноманітнення вихідного матеріалу до схре-
щування залучають лінії з колекції чорнобиль-
ських радіомутантів. Досліджують генетичні змі-
ни пшениці м’якої озимої, які сталися в резуль-
таті іонізуючого опромінення в 1986–1987 рр. у
10-кілометровій зоні аварії на ЧАЕС [3]. Серед
3 тис. ліній мутантів із різними відхиленнями від
нормальної структури пшеничних рослин, біль-
шість яких не мала практичного значення для
селекції, проведено добір окремих ліній, цінних
за такими господарськими ознаками, як підви-
щений вміст (до 45%) клейковини, підвищена
зимостійкість і посухостійкість, стійкість до хво-
роб, а також карликів і напівкарликів. Їх успішно
використано як цінні компоненти для схрещу-
вання під час створення сортів Ясочка, Либідь,
Царівна, Лісова пісня, Романтика і Відрада, а
також іще багатьох селекційних номерів.
Методи та результати досліджень. Для

створення сортів, які б мали комплекс найваж-
ливіших господарсько і біологічно цінних ознак
і протидіяли несприятливим біотичним та абі-
отичним факторам, використовують метод
внутрішньовидової міжсортової гібридизації з
різними типами схрещування (простими, склад-
ними, багатоступеневими) та одно- й багатора-
зовий добір у пошуках трансгресивних форм за
основними цінними ознаками. Найрезультатив-
нішими виявилися ті комбінації схрещування, в
яких одним з компонентів є адаптований до
місцевих умов сорт або селекційний номер
власної селекції, а другим — високопродуктив-
ний сорт іншого екотипу з якомога меншою
кількістю негативних ознак. При цьому повністю
не вводять до програм схрещування сорти кор-
мового напряму використання, а також слабо-
зимостійкі. Залучення до селекції географічно
та екологічно віддалених генотипів переважно
дало результати лише за двоступеневого схре-
щування. Спочатку білоцерківські сорти або
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селекційні номери, які пройшли добір за комп-
лексом ознак, що визначають адаптивність у
місцевих умовах, схрещують з генетично відда-
леними формами. Від них добирають кращі
гібридні потомства, які потім повторно схрещу-
ють з власними сортами або з сортами лісо-
степового екотипу інших установ. Такі схрещу-
вання проводили під час створення поширених
у виробництві сортів білоцерківської селекції
Олеся: (Кавказ×Мутант 3)×Киянка, Перлина Лі-
состепу: [(Безоста 1×Білоцерківська 198)×Біло-
церківська 21]×Миронівська 27; Елегія: (При-
бій×Білоцерківська 18)×Миронівська 61. Гени,
які контролюють певну ознаку, але мають різне
географічне походження, значно різняться між
собою і за схрещування дають велике різнома-
ніття в потомстві, серед якого проводять бага-
торазовий індивідуальний добір генотипів,
адаптованих до умов Лісостепу.
Для підсилення у сортів певних позитивних

характеристик застосовують методи беккросів —
безперервних протягом кількох поколінь та з
інтервалами. Так, сорт Білоцерківська напівкар-
ликова створений методом одноразового бек-
кросу сортів (Донський напівкарлик×Білоцерків-
ська 47)×Донський напівкарлик.
Щороку конкурсне сортовипробування про-

водять після двох різних попередників. Для
комплексної оцінки зареєстрованих і перспек-
тивних сортів за адаптивністю та потенціалом
продуктивності проводять агротехнічні досліди,
в яких вивчають їхні реакції на різні поперед-
ники, фони живлення, норми та строки сівби,
що дає змогу одержати повнішу фітопатологіч-
ну оцінку і зробити остаточний добір селекцій-
них номерів для передачі на державне сорто-
випробування [2]. Ці дані використовують також
для рекомендацій із сортової агротехніки під
час впровадження нових сортів у виробництво.
Визначення параметрів адаптивної здатності

сортів конкурсного сортовипробування (табл. 2)
після двох попередників — кукурудзи і гороху —
дає змогу зробити висновок, що сорти Либідь і

Перлина Лісостепу вирізняються стабільністю
з низькими коефіцієнтами варіації та найбіль-
шою гомеостатичністю і можуть бути рекомен-
довані для сівби після різних попередників і з
різними рівнями родючості. Сорти ж Царівна і
Лісова пісня мають широкий розмах варіюван-
ня, є більш пластичними, мають високий потен-
ціал урожайності за інтенсивної технології ви-
рощування.
Такі висновки про адаптивну здатність цих

сортів підтверджено і результатами державно-
го сортовипробування (табл. 3).
Характеристика нових сортів. У Держав-

ний реєстр сортів рослин України занесено 10
цінних і сильних сортів пшениці озимої: Біло-
церківська напівкарликова (1999), Олеся і Пер-
лина Лісостепу (2001), Елегія (2003), Ясочка і
Либідь (2006), Царівна (2008), Лісова пісня
(2009), Романтика і Відрада (2010). Згідно з
результатами державного сортовипробування
сорти мали такі показники:
Ясочка — різновидність еритроспермум; се-

редньостиглий; середньорослий; зимостійкість
вища за середню — 8,8 бала; посухостійкість
висока — 9 балів; стійкість до вилягання — 8
балів; стійкість до бурої іржі і борошнистої роси
підвищена; резистентний до фузаріозу колоса
і кореневих гнилей. Високопродуктивний: по-
тенційна урожайність — 8,53 т/га. Цінний за
якістю: білка — 13,5–14%; клейковини — 27–32%;
об’єм хліба зі 100 г борошна — 900–1000 мл.
Либідь — різновидність лютесценс; серед-

ньостиглий; середньорослий; зимостійкість під-
вищена; стійкість до вилягання підвищена; під-
вищена резистентність до листкових хвороб.
Високопродуктивний: урожайність — 7–8,8 т/га
(+24,6% до стандарту). Сильний за якістю: біл-
ка — 14%, клейковини — 30%, сила борошна
319 о.а., об’єм хліба — 1240 мл. Рекомендова-
ний для всіх зон України.
Царівна — різновидність еритроспермум;

середньоранній; середньорослий; зимостійкість
підвищена — 9 балів; посухостійкість висока —

2004–2006 рр. після 2-х попередників (кукурудзи і гороху)

Білоцерківська
напівкарликова 5,94 14,2 17,90 3,91 1,20 0,78

Перлина Лісостепу 6,16 8,9 48,60 4,86 0,65 0,23

Либідь 6,15 7,0 80,09 5,13 0,64 0,22

Ясочка 6,42 12,3 23,92 4,49 1,13 0,69

Царівна 6,89 19,2 10,76 4,21 1,84 1,83

Лісова пісня 6,86 19,7 10,38 4,02 2,00 2,18

* Середня урожайність (х–), коефіцієнт варіації (V, %), загальна гомеостатичність (Hom) і селекційна цінність
сорту (Sc) — за В.В. Хангільдіним [8]; параметри екологічної пластичності (bi) і стабільності (s2dі) — за
В.З. Пакудіним [6] (до табл. 2 і 3).

2. Параметри адаптивної здатності сортів пшениці м’я ої озимої* за даними он рсно о
сортовипроб вання БЦДСС

s2
diСорт х

–
,т/га V,% Hom Sc bi
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Адаптивна система
селекції сортів пшениці м’якої озимої

8,7; стійкість до вилягання — 8 балів; підвище-
на стійкість до листкових хвороб, кореневих
гнилей та фузаріозу колоса. Високопродуктив-
ний: потенційна врожайність — 8,31 т/га. Силь-
ний: білка — 14,2%, клейковини — 31%, сила
борошна — 375 о.а., об’єм хліба — 1180 мл.
Лісова пісня — різновидність еритроспер-

мум; середньоранній; короткостебловий: висо-
та — 83–88 см; зимостійкість підвищена — 9
балів; посухостійкість висока — 9; стійкість до
вилягання — 8,5 бала; резистентний до лист-
кових хвороб, фузаріозу колоса та кореневих
гнилей. Високопродуктивний: потенційна уро-
жайність — 7,83 т/га. Сильний: білка — 14%,
клейковини — 29%, сила борошна —331 о.а.,
об’єм хліба — 1190 мл.
Романтика — різновидність еритроспермум;

середньоранній; зимостійкість підвищена — 8,6
бала, висота рослин — 89–104 см; стійкість до
вилягання підвищена — 9 балів; резистентний

до борошнистої роси, бурої іржі та септоріозу;
середньостійкий до фузаріозу колоса та коре-
невих гнилей. Високопродуктивний — 7–8,5 т/га.
Сильний за якістю: вміст сирого протеїну — 14–
15%, сирої клейковини — 29–32%, об’єм хліба
— 1100 мл, загальна хлібопекарська оцінка —
4,6 бала.
Відрада — різновидність еритроспермум;

середньостиглий; середньорослий; зимостій-
кість — 8,5–9 балів; посухостійкість — 8,5–9;
середньостійкий до вилягання — 6,9–7,3; стій-
кість до осипання — 8,2–9 балів; середньоре-
зистентний до листкових хвороб та фузаріозу
колоса. Високопродуктивний: потенційна вро-
жайність — 7,89 т/га. Сильний за якістю, від-
мінний поліпшувач: у 2008 р. на Первомайській
ДСДС уміст білка становив 19,2%, клейковини
— 44,5%, ІДК 75 од., сила борошна — 649 о.а.,
об’єм хліба зі 100 г борошна — 1450 мл, за-
гальна хлібопекарська оцінка — 9 балів.

Цілеспрямована робота з вивчення на всіх
етапах селекційного процесу взаємодії гено-
тип — середовище дає змогу провести добір
генотипів з високим рівнем адаптивності до

Висновки

стресових факторів довкілля, оцінити рівень
стабільності та пластичності створених
сортів і дати рекомендації виробництву щодо
їх упровадження.
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2004–2005 рр., 9 станцій (Полісся, Лісостеп)

Перлина Лісостепу 6,04 17,9 11,37 3,70 0,90 1,13

Либідь 6,23 20,6 7,39 3,32 1,04 1,53

Ясочка 6,06 20,8 7,08 3,13 1,04 1,52

Подолянка — стандарт 6,08 21,5 6,16 2,85 1,02 1,48

2006–2007 рр., 15 станцій (Полісся, Лісостеп, Степ)

Царівна 5,71 22,7 4,99 2,45 1,00 1,60

Лісова пісня 5,64 22,6 4,64 2,26 0,98 1,53

Подолянка — стандарт 5,74 23,2 4,72 2,29 1,02 1,65

3. Параметри адаптивної здатності сортів пшениці м’я ої озимої* за даними державно о сор-
товипроб вання

s2
diСорт х

–
,т/га V,% Hom Sc bi
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НОВА МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ
ПОТОЧНОГО СТАТУСУ (КАТЕГОРІЇ)
РИЗИКУ ДЛЯ ПОРОДНОЇ ПОПУЛЯЦІЇ
РІЗНИХ ВИДІВ ПЛЕМІННИХ
РЕСУРСІВ ТВАРИННИЦТВА УКРАЇНИ

На основі запропонованої оцінної схеми та
аналіз міжнародно о досвід ФАО розроблено
для ви ористання в У раїні модифі ован й
ніфі ован методи ідентифі ації та
ласифі ації рівнів небезпе и (за ате оріями
за роз або стат сами ризи ), що за рож ють
нормальном існ ванню породних поп ляцій
сільсь о осподарсь их тварин різно о
репрод тивно о потенціал .

Для правильної і досить надійної оцінки сту-
пеня ризику нормального розвитку будь-якої по-
родної популяції слід урахувати цілий комплекс
факторів, які прямо чи опосередковано вплива-
ють на її життєздатність [1, 2, 16–18]. Якщо підсу-
мувати знання в цій предметній галузі з літера-
турних джерел, провести відповідний аналіз і син-
тез, формалізуючи і структуруючи їх, можна
схематично зобразити відомий нині спектр основ-
них і допоміжних критеріїв визначення статусу ри-
зику для породних популяцій щодо їхнього по-
дальшого існування (рисунок).
Усе різноманіття наявних факторів можна

умовно поділити на 6 складників: 2 належать до
головних (в аспекті міжнародної методичної уні-
фікації і відносної простоти використання) — це
демографічні і генетичні критерії та 4 — до до-
даткових, допоміжних (з погляду супідрядності,
але не значущості) — це потенціал ex situ in vitro
збереження; поширення популяції; соціально-
економічний і культурно-історичний потенціал та
наукове, організаційно-економічне і політичне
забезпечення підтримки.
Демографічні критерії (розмір і структура  по-

пуляції) мають враховувати насамперед кількість
племінних (зареєстрованих, чистопородних) са-
мок у розведенні, тенденцію до зміни їхньої чи-
сельності впродовж останніх років з можливим
додаванням параметра r — темпів збільшення
(зменшення) кількості самиць [8, 18] та племін-
них самців, а також частку самок у чистопород-
ному розведенні [16], оновлену кількість самок [9,
25] — параметр, який використовують Євро-
пейська асоціація тваринництва [ЄАТ] (EAAP —
European Association for Animal Production) і Євро-
пейський регіональний центр щодо генетичних
ресурсів тварин (ERFP — European Regional
Focal Point for AnGR) через Європейську інфор-
маційну систему біорізноманіття сільськогоспо-
дарських тварин (European Farm Animal
Biodiversity Information System) [EFABIS] [29],
кількість ремонтних самок [3, 27], племінних

самців для штучного осіменіння (завдяки якому
їх внесок у наступне покоління може бути дуже
гетерогенним, прискорюючи темп інбридингу),
наявність критичного стану популяції (її демогра-
фічно «вузького місця») в минулому (оскільки
донині вже міг бути накопичений вагомий рівень
спорідненого схрещування, що призводить до
виснажування генетичної мінливості) (див. рису-
нок).
Генетичні критерії, які більшою мірою за-

лежать від обмеженої кількості самців, викорис-
товуваних у популяціях для селекції, мають на-
самперед бути зорієнтовані на контроль за при-
пустимим рівнем інбридингу (результату випад-
кового генетичного дрейфу і пов’язаної з ним
втрати спадкової мінливості), причому не лише
за покоління, а й за фіксований хронологічний
інтервал (наприклад, 50 років, оскільки різні види
характеризуються різними генераційними інтер-
валами) через попередню оцінку ефективного
розміру популяції [12, 23, 28, 30], враховуючи тиск
штучного добору [26], наявність і тип якого позна-
чаються на збереженні притаманного популяції
генетичного різноманіття. Під час визначення
кількості самок, призначених для розмноження,
до уваги беруть переважно тих із них, що спаро-
вуються з самцями тієї самої породи, оскільки
решта самок, які використовуються для схрещу-
вання, не сприяють поновленню популяції. Тому
наступний елемент, який потрібно взяти до ува-
ги і контролювати — це ступінь інтрогресії (прид-
бання генів інших порід під час схрещування) [4],
оскільки її вагомі рівні (починаючи з діапазону
2,5–12,5% за покоління) спроможні зруйнувати
оригінальну спадкову мінливість популяції. З кож-
ним кросбредним спаровуванням (схрещуван-
ням) ефективна кількість породної популяції
зменшується на половину тварини (з генетично-
го погляду) і на одну тварину з погляду підтри-
мання чистопородної популяції. Досить природ-
но враховується в цьому блоці спадкова специ-
фіка (генетична своєрідність), зокрема і за моле-
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кулярно-генетичними маркерами аналізованої
популяції (див. рисунок).
Крім основних демографічних і генетичних

критеріїв, дуже важливо визначити територіаль-
не (географічне) розселення популяції (яку оці-
нюють за кількістю адміністративних областей її
місцезнаходження або в разі компактнішого її
поширення — за довжиною (км) максимального
радіуса області, де перебуває приблизно 75%
популяції), розподіл її за стадами і часову дина-
міку їх кількості [3]. Навіть за відносно однакової
чисельності двох популяцій одна з них може пе-
ребувати в понад 10 стадах та ще й 3–4-х регі-
онів України (може навіть різних природно-кліма-
тичних її зон), а другу можуть розводити макси-
мум у 2–5 стадах, та ще й сконцентрованих на
території одного району. Зрозуміло, що друга
породна популяція має значно вищий ризик зник-
нення (навіть через випадкові екстраординарні й
непередбачувані причини), ніж перша. Більше
того, задля оцінки реального внеску в підтриман-
ня життєво необхідного сталого біорізноманіття
місцевих агроекосистем (тобто того, що водночас
можна втратити зі зникненням цього генофон-
дового об’єкта) також слід враховувати екологіч-
ну і ландшафтну цінність породи [5, 22] (див. ри-
сунок). Відомо, що в результаті процесів спільно-
го розвитку місцевих порід, традиційних

Нова методика визначення поточного
статусу (категорії) ризику для породної популяції
різних видів племінних ресурсів тваринництва України

фермерських систем і впливу довкілля породи
зберігають свій характер і своєрідність, поки існує
пасовищне утримання тварин [17, 18]. У багатьох
регіонах світу традиційне випасання упродовж
століть сприяло створенню і підтриманню біоло-
гічної варіативності агроекосистем високої цін-
ності. Так само багато ландшафтів сформувало-
ся впродовж тривалого часу традиційними сис-
темами сільського господарства.
За всіх інших однакових умов порода, що має

у своєму активі достатню для відновлення чи-
сельності кількість зародкової плазми (сперми,
ооцитів, ембріонів та ін.), і в якій активно засто-
совують штучне осіменіння, особливо трансплан-
тацію ембріонів (див. рисунок), має значно більше
шансів на виживання порівняно з породами, в
яких відсутній або слабкий потенціал застосуван-
ня сучасних методів біотехнологічної репродукції.
Тому під час аналізу ризиків доцільно врахову-
вати потенціал ex situ in vitro збереження [11, 15, 17].
Додаткового розгляду потребує також соціаль-

но-економічний і культурно-історичний потенціал
породи (див. рисунок). Породи, крім того, що є
резервуарами оригінальної спадкової мінливості,
мають ще й досить важливі цінності для їхньої
асоціації в людську спільноту і внесків у соціо-
культурні функції [7, 19]. Так, поряд з економіч-
ною конкурентоспроможністю слід враховувати

Соціально-економічний
і культурно-історичний потенціал:

економічна конкурентоспроможність;
культурно-історична і соціальна цінності;
надавання культурної переваги фермерами;
вік фермерів

Схема основних і допоміжних ритеріїв визначення стат с ризи для породних поп ляцій
щодо їхньо о подальшо о існ вання

Статус ризику
Класифікаційна категорія

Демографічні критерії:
Розмір і структура популяції:
  кількість племінних (зареєстрованих,
  чистопородних) самок у розведенні
Тенденція зміни кількості самок з часом
  частка самок у чистопородному розведенні;
  оновлена кількість самок;
  кількість ремонтних   самок
Кількість племінних самців:
  кількість племінних самців для штучного
  осіменіння;
  наявність критичного стану популяції
  в минулому

Генетичні критерії:
Генетична компонента:
  ефективний розмір популяції;
  рівень інбридингу за покоління;
  рівень інбридингу за 50 років;
  наявність і тип добору;
  рівень інтрогресії; спадкова специфіка
  (генетична своєрідність)

Поширення популяції:
кількість стад і її тенденції (динаміка);
географічне (територіальне)
місцезнаходження стад;
довжина (км) максимального радіуса області, де
знаходиться приблизно 75% популяції;
екологічна і ландшафтна цінність

Потенціал ex situ in vitro збереження
Наявність гермоплазми (зародкової плазми):
  сперми;
  ооцитів;
  ембріонів;
Застосування штучного осіменіння
і трансплантації ембріонів

Наукове, організаційно-економічне
і політичне забезпечення підтримки:

наявність і застосування програм збереження
(сталого використання і розвитку) або підтримки
з боку науково-дослідних закладів, асоціацій чи
комерційних компаній;
національні та релігійні тенденції у тваринництві;
внесок сільськогосподарської продукції в
національний ВВП;
економічна і політична стабільність країни;
ризик катастроф (епідемії, посуха, повені та ін.)
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вподобання фермерами певної породи, що може
збільшити її стійкість. Крім того, як ранній інди-
катор майбутньої динаміки породи доцільно про-
аналізувати середній вік фермерів, що її розво-
дять, — як ознаку генераційного передавання
стад (із покоління в покоління фермерів) [18].
Ерозія місцевих порід і їх різноманіття в систе-
мах сільського господарства в результаті можуть
призвести до втрати культурного багатства нації.
Крім усіх, зазначених вище факторів, в аналізі

загроз для породних популяцій не можна обійти
увагою наукове, організаційно-економічне і полі-
тичне забезпечення підтримки (див. рисунок). З
метою остаточного визначення статусу загроз
для конкретної популяції потрібно врахувати всі
означені на рисунку пункти. Надзвичайно важли-
вим моментом у цьому останньому блоці є вра-
хування наявності і застосування програм збере-
ження (сталого використання і розвитку) або ак-
тивної підтримки з боку науково-дослідних
закладів, асоціацій чи комерційних компаній, що,
вважаємо, сприяє значному підвищенню стійкості
породи до дії зовнішніх факторів [1, 2, 24].
Раніше різними авторами було запропонова-

но низку найрізноплановіших класифікацій ста-
тусів ризику, зокрема офіційно використовуваних
під егідою ФАО. Критичний розгляд цих класифі-
кацій свідчить на користь еволюційної логіки різ-
ної структурованості аналізу (і відповідно класи-
фікацій), пропонованої Комісією з генетичних ре-
сурсів тварин при ФАО.
Дещо переглянуту (й обговорену нами у червні

2011 р. на регіональному симпозіумі в Нідерлан-
дах «Збереження in vivo генетичних ресурсів до-
машніх тварин — керівні вказівки і виклики прак-
тики»), спрощену й уніфіковану методику цього
аналізу та відповідної класифікації [1, 3, 4, 8, 13–
18, 24] запропоновано й апробовано минулого
року [20] для використання в Україні в нашій ос-
танній модифікації цієї роботи. Вона оперує лише
такими основними параметрами досліджуваної
популяції, як кількість племінних самок і самців у
ній, загальна кількість популяції, ефективний роз-
мір популяції, зокрема за наявністю селекційного
тиску, рівень інбридингу за покоління, частка са-
миць для спаровування із самцями тієї самої по-
роди, а також наявність і застосування програм
збереження або підтримки конкретних породних
популяцій з боку науково-дослідних закладів, асо-
ціацій чи комерційних компаній (табл.).
Перегляд базової методики 2011 р. на міжна-

родній арені, зокрема і в тісному зв’язку з вітчиз-
няним варіантом, стосувався двох основних ас-
пектів: встановлення суворіших вимог (за пого-
лів’ям жіночої і чоловічої репродуктивних частин
породних популяцій, виходячи з відтворювально-
го потенціалу різних видів тварин) до відповідних
категорій (статусів) загроз і розширення їхнього
спектра (додаванням останньої категорії ризику).
З огляду на реальний факт наявності істотних

відмінностей в репродуктивних потенціалах (пе-
редусім ступеня плодючості й тривалості інтер-

валу між поколіннями) та з метою спрощення
єдиної для всіх країн методики досліджувані види
сільськогосподарських тварин були розподілені
на дві групи: з відносно низьким (коні, велика ро-
гата худоба, вівці, кози, види класу риби та ін.) і
високим (свині, види травоїдних гризунів і хутро-
вих хижих звірів, з класу птахів, окрім африкансь-
кого чорного страуса, та ін.) рівнями відтворю-
вальної здатності. Відповідно, вимоги до наяв-
ності насамперед маточного поголів’я в І групі
були збільшені вдвічі порівняно з ІІ групою. За
кількістю самців такого розподілу не робили. А
оскільки для самиць він мав місце, то й вимоги
до ефективного розміру популяції (без селекцій-
ного тиску та з ним) дещо відрізняються. У цій
базовій методиці вимоги до рівня інбридингу за
покоління так само, як і до частки самок у чисто-
породному розведенні (із фіксованим порогом),
для простоти використання не диференційовано
за групами видів із різною репродуктивною спро-
можністю (див. таблицю).
Методика передбачає ідентифікацію ступенів

ризику (загальної небезпеки) для існування будь-
якої породної популяції (генофондового об’єкта)
класифікувати за 6-ма головними та 2-ма додат-
ковими (уточнювальними) категоріями і підкате-
горіями (статусами, станами). До основних ста-
тусів у порядку зменшування відносного ризику
(усієї небезпеки загроз) належать: 1 — Зниклий;
2 — Критичний; 4 — У стані небезпеки, або Що
зазнав небезпеки; 6 — Уразливий, або Діткливий,
Незахищений); 7 — Поза зоною (станом) ризику
і 8 — Невідомий. Крім того, більш загальні стани
Критичний та У стані небезпеки містять спеці-
альні уточнювальні підкатегорії статусів: 3 — Кри-
тичний, що контролюється, або Критичний за
підтримки і 5 — У стані небезпеки, що контро-
люється, або Що зазнає небезпеки за підтримки.
Відповідно, породні популяції, класифіковані за
2–6-ю категоріями, точно перебувають У зоні
(стані) ризику (див. таблицю).
Первісну (базисну) класифікацію засновано на

двох головних демографічно-генетичних пара-
метрах: дефіциті маточного поголів’я (кількості
самок, які розмножуються «в чистоті», і тенденції
її динаміки) та рівні інбридингу (що опосередко-
вано оцінюють за кількістю самців). Фактично,
коли кількість самців набагато нижча, ніж самиць,
як у більшості популяцій домашніх тварин, ефек-
тивна чисельність популяції (Ne) приблизно до-
рівнює 4-разовій кількості самців і, відповідно,
рівень інбридингу (ΔF) обернено пропорційний 8-
разовій кількості самців.
При цьому порода не може бути у двох кате-

горіях, наприклад Критичній і В стані небезпе-
ки. Кожна порода повинна бути призначена на
єдиний статус і вже початково має потрапити в
категорію більшого ризику на основі найменш
сприятливого з цих перших двох параметрів, що
розглядаються. Тобто, якщо кількість самок у по-
родній популяції мала і відповідає критерію (по-
рогу), що свідчить про її перебування в статусі
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Критичний, то порода має бути призначена на
цю категорію, навіть якщо за кількістю самців
вона могла б претендувати на класифікаційний
статус У стані небезпеки. Розглянемо ще один
приклад породи великої рогатої худоби із 2500
корів, стійкої за розміром поголів’я, яким керують
за допомогою 4-х бугаїв, що використовуються
для методу штучного осіменіння. Ця популяція
має бути категоризована як Критична лише на
основі низької кількості плідників, навіть при тому,
що кількість корів могла б класифікувати стан по-
роди як Уразливий. У таких випадках потрібно
підкреслити, що порода перебуває у високій ка-
тегорії ризику через неоптимальне управління.
Лише за збільшення кількості самців у 4 і більше
рази (до 16–35 бугаїв) порода отримала б Ураз-
ливий статус.
Слід наголосити на тому, що за наявності до-

даткової важливої і вірогідної інформації (щодо
низької частки чистопородного розведення, або
високого рівня інтрогресії, або коли популяція
обмежена невеликою територією поширення, або
розподілена за невеликою кількістю стад (<10) та
ще й за наявності підвищеної культурно-історич-
ної, соціальної, екологічної цінності тощо) ця ме-
тодика передбачає можливість (і потребу) зни-
ження оцінки категорії небезпеки (фактично
підвищують загрозу) на один клас. Наприклад,
популяція свиней із 1800 свиноматками, що роз-
множуються в ній і розподілені лише в трьох ста-
дах або розводяться на обмеженій території, має
бути класифікована як така, що перебуває У
стані небезпеки, замість Уразливої категорії.
Водночас зауважимо, що запропонований

нами модифікований (уточнений) варіант мето-
дики оцінки ризиків і відповідно класифікації ста-
тусів небезпеки для породних популяцій сільсько-
господарських тварин України максимально вра-
ховує однорідність критеріїв з метою отримання
уніфікованої ідентифікації загроз для полегшен-
ня порівняння між країнами.
Щодо транскордонних порід, оброблених

більше ніж в одній країні, то ступінь загрози пе-
редусім має бути вирахувано на національному
рівні, а вже потім у співробітництві з іншими краї-
нами, де розводять цю породу, — на регіональ-
ному чи глобальному рівні [17].
Керуючись цією методикою, потрібно знати, а

іноді й враховувати дещо інші підходи. Так, інша
класифікація була раніше розроблена ЄАТ —
Генетичним банком даних про тварин (European
Association of Animal Production — Animal Genetic
Data Bank, EAAP–AGDB [10]), і донині викорис-

товувалась EFABIS) [29]. Вона ґрунтується на
оцінці генетичного ризику, який розраховується як
очікуване збільшення ступеня інбридингу протя-
гом 50 років (ΔF–50а), виходячи з основного
рівняння ефективної чисельності популяції та
відповідних припущень [10]. У цьому разі поро-
ди розподіляються (класифікуються) за 5-ма ка-
тегоріями, відповідно з ΔF–50а: 1) <5% — ті, що
не зазнають небезпеки; 2) 5–15% — потенційно
зазнають небезпеки; 3) 16–25% — мінімально
зазнають небезпеки; 4) 26–40% — зазнають не-
безпеки і 5) >40% — на межі зникнення. І тут по-
роди можуть бути переведені до класу з вищим
ризиком за наявності низки додаткових факторів
ризику: високої частоти схрещувань із тварина-
ми інших порід; тенденції до зниження кількості
самок у породі або невеликої кількості стад, що
розводяться.
ЄС у Регламенті комісії (Commission Regulati-

on (EC) № 817/2004) [6] встановлює пороги ста-
тусу ризику для забезпечення стимулювальних
виплат фермерам, які утримують породи, що
перебувають під загрозою зникнення. Розрахун-
ки базуються на сумарній за всіма країнами ЄС
кількості спроможних до відтворення самок. Для
кожного виду встановлено свої пороги: вели-
ка рогата худоба — 7,5 тис. гол., вівці — 10,
кози — 10, непарнокопиті — 5, свині — 15 і види
сільськогосподарської птиці — 25 тис. гол. Наво-
дяться аргументи на підтримку таких високих по-
рогів. G.C. Gandini et al. [8] зазначають, що якщо
в умовах Європи порода, в якій налічується 1000
чи більше здатних до відтворення самок, само-
достатня, в інших регіонах це може бути і не так,
і легше запобігти втраті цієї спроможності до са-
мопідтримання, ніж потім її відновлювати.
Лише після отримання кінцевих результатів

ідентифікації реального ступеня ризику (статусу,
категорії небезпеки) для нормального розвитку
конкретних породних популяцій можна скласти
національний так званий Червоний список гено-
фондових об’єктів, що в небезпеці — У зоні
(стані) ризику — й періодично його перевіряти
та поновлювати з цілеспрямованою розробкою
оперативних заходів щодо виходу з кризових
станів різного ступеня тяжкості. В Україні нами
вперше зроблено спробу проведення такої кла-
сифікації з таким започаткуванням формувань,
названих «Кольоровими списками генетичних
ресурсів тваринництва України»: «Чорного» (по-
пуляції, що зникли) [21, 31]), «Червоного», «Зе-
леного» (що перебувають в нормальному стані)
і «Білого» (стан яких залишається невідомим).

Визначений, структурований і наочно
представлений у вигляді схеми спектр основ-
них і допоміжних критеріїв загроз досить пов-
но і точно описує всю потрібну гаму фак-
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торів, які мають бути враховані під час вста-
новлення статусу ризику для породних попу-
ляцій щодо їхнього подальшого існування.
На базі цієї схеми і міжнародних рекомен-
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дацій ФАО розроблено для використання в Ук-
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ідентифікації та класифікації рівнів небезпе-
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задля надійного збереження генофонду) по-
родних популяцій сільськогосподарських тва-
рин різного репродуктивного потенціалу.
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ВТРАТИ ЦУКРОНОСНОЇ МАСИ
ТА ЗАЛИШКИ ГИЧКИ
ЗА КОМБІНОВАНОГО ЇЇ ЗРІЗУ

Визначено втрати ц роносної маси під час
ви онання робочо о процес видалення ич и
за допомо ою омбіновано о зріз при різних
а рофізичних хара теристи ах посів і
техноло ічних параметрах робочо о ор ан .
В рез льтаті теоретичних розрах н ів виявлено
можливість зменшення діапазон опірно о
зріз .

Постановка проблеми. Однією з переваг
копірного зрізу перед безкопірним є краща
якість відокремлення гички. Здійсненими роз-
рахунками доведено, що за дотримання вимог
стандарту (2% — на відходи цукроносної маси)
залишки гички для безкопірного зрізу залежно
від умов розподілення становитимуть 8—12%,
а для копірного зрізу цей показник становити-
ме лише 1—6%. Недоліком копірного зрізу є
складність його конструктивної реалізації та
мала продуктивність технологічного процесу
через обмеженість швидкості руху гичкозби-
ральної машини. Крім того, збільшення інер-
ційно-динамічних навантажень у системі «ро-
бочий орган — коренеплід» також істотно об-
межує поступальну швидкість руху машини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У світі простежується тенденція до застосуван-
ня бурякозбиральних машин переважно про-
відних фірм з виробництва бурякозбиральної
техніки, зокрема Holmer, Ropa, Kleine, Moreau
та ін., для попереднього безкопірного зрізу гич-
ки та наступного копірного дообрізання головок
коренеплодів цукрових буряків.
Дослідження технологічного процесу зби-

рання гички з головок коренеплодів цукрових
буряків відображено в працях В.М. Булгакова,
Л.В. Погорілого, М.М. Зуєва, С.А. Топоровсько-
го, М.Г. Березового та ін. [1, 2]. На основі цих
досліджень проведено теоретичне моделюван-
ня процесу безкопірного зрізу [3] та розробле-
но алгоритм і програму розрахунків.
Постановка завдання. Дослідження показа-

ли, що на периферійних ділянках інтервалу
висот виступання головок коренеплодів зосе-

реджена мала кількість маси надземних частин
головок коренеплодів, тому тут немає потреби
в копіюванні головок коренеплодів, і гичку до-
цільно видаляти безкопірним зрізом. Середню
ділянку інтервалу розподілення доцільно зріза-
ти копірним зрізом через велику кількість роз-
міщених тут мас.
Нині немає наукового обґрунтування раціо-

нальних діапазонів безкопірного зрізу корене-
плодів низького і високого виступання та копір-
ного зрізу коренеплодів середнього виступан-
ня (комбінованого зрізу). Тому слід вирішити
такі завдання: розробити програму та алгоритм
розрахунку втрат цукроносної маси і залишків
гички за комбінованого зрізу; визначити його
раціональні технологічні параметри, що ста-
нуть основою для обґрунтування конструктив-
но-технологічних параметрів робочого органу.
Результати досліджень. Узагальнимо при-

пущення, прийняті у моделюванні процесу без-
копірного зрізу [3]. Поверхня ґрунту ідеально
рівна, інерційні коливання робочого органу від-
носно поверхні ґрунту відсутні, поверхня зрізу
головки коренеплоду горизонтальна і рівна,
рівень зрізу всіх головок коренеплодів пара-
лельний поверхні ґрунту. Коренеплоди за роз-
міщенням головки і гички відносно поверхні
поля поділяються на 3 групи: вершина голов-
ки та гичка розміщені над рівнем ґрунту; вер-
шина головки розміщена над рівнем ґрунту, а
основа зелених листків гички — нижче рівня
ґрунту; вершина головки та основа зелених
листків розміщені нижче рівня ґрунту. Основні
параметри головок коренеплодів та гички пере-
бувають у функціональній залежності від висо-
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ти їхнього виступання над рівнем ґрунту, яка є
випадковою величиною і розподіляється за нор-
мальним законом. Головки коренеплодів мають
форму зрізаного конуса і максимальний діа-
метр коренеплодів розміщений нижче рівня
ґрунту. Основні параметри коренеплоду пере-
бувають у лінійній залежності від висоти висту-
пання головок коренеплодів. Мичка гички біля
головки коренеплоду має циліндричну форму.
Графічну інтерпретацію моделі технологіч-

ного процесу комбінованого зрізу з вхідними і
вихідними параметрами наведено на рис. 1.
Отже, втрати цукроносної маси та залишки

гички на головках коренеплодів цукрових бу-
ряків є функціями:

  B = f1 (d1, hзл, α, h, m, σ, Q, N, h1, h2, hзк), (1)

  G = f2 (d1, hзл, α, h, m, σ, Q, N, h1, h2, hзк). (2)

Далі введемо позначення параметрів, що
використовуються у розрахунках: Q — урожай-
ність коренеплодів на одиниці площі (1 га);
N — кількість коренеплодів на 1 га, h — висо-
та виступання головки коренеплоду над рівнем
ґрунту; m і σ — відповідно математичне очіку-
вання та середньоквадратичне відхилення ви-
падкової величини h; d1 — діаметр вершини
головки коренеплоду; hзл — відстань від вер-
шини головки до основи зелених листків; α —
половина кута конусності головки; h1, h2, hзк —
технологічні параметри робочого органу відпо-
відно до висоти безкопірного зрізу корене-
плодів низького та високого виступання і висо-
та копірного зрізу; hз — висота зрізаного цилін-
дра гички; dзл — діаметр мички гички; dз —
діаметр головки коренеплоду в площині зрізу;
ρг , ρ — відповідно, густина гички і коренепло-
ду; B та G — відповідно, втрати цукроносної
маси та залишки гички на коренеплодах.
Сумарні значення відходів цукроносної маси

B та залишків гички G на головках коренеплодів

для всієї множини коренеплодів з проміжку ви-
сот виступання головок [m–3σ; m+3σ] визначи-
мо за такими формулами:

 ( ) ( )i 1, i i 1, i

n n

h h h h
i 1 i 1

G G ; B B ,
− −

= =
= =∑ ∑ (3)

де n — кількість інтервалів у проміжку [m–3σ;
m+3σ]; Ghі–1

–hi і Bhі–1
–hi — відповідно маса за-

лишків гички та відходів цукроносної маси в
інтервалі [і — 1; і], що визначаються із залеж-
ностей:

 i 1 i i 1 i i 1 i i 1 ih h г h h h h h hG NF P , B N FP ,
− − − −− − − −= = (4)

де Fг — маса залишків гички на коренеплоді з

висотою виступання 
 i 1 ih h

2
− +

;

 2 2
з зл з зл зл з з

г г
h d h d d d d

F ;
4 12

⎛ ⎞π π + +
= ρ −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
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F — відходи цукроносної маси з коренеплоду з

висотою виступання 
 i 1 ih h

2
− +

;

   
 2 2

зк зл зл з зh d d d d
F ;

12

⎛ ⎞π + +
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Р hi–1–hi— ймовірність появи інтервалу [hi-1 — hi]
висот виступання головок коренеплодів:
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h m1
P h ;h exp dh.

22

+

−

⎛ ⎞−⎜ ⎟= −
⎜ ⎟σσ π ⎝ ⎠

∫ (7)

Інтеграл у виразі (7) визначається чисель-
ним інтегруванням за формулою Сімпсона. Ма-
тимемо:

n 1 n

k
i 1 i

h h j
j 0

h h
P c f(h) ,

3k−
+

−
=

⎛ ⎞−
= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑
(8)

де k — кількість інтервалів: k = 2U; U = 1, 2, 3,
4,...; cj — коефіцієнт при значеннях підінтег-
ральної функції у відповідних точках, cj = 1, 2,
3, 4, 2, 4,…, 2, 4, 1.
Враховуючи вирази (4, 5, 6, 8), залежності

(3) набудуть такого вигляду:

             ( )
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j 0
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4 12

h h
c f h ,
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Втрати цукроносної маси та
залишки гички за комбінованого її зрізу

Рис. 1. Модель техноло ічно о процес ом-
біновано о зріз ич и
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Втрати цукроносної маси та
залишки гички за комбінованого її зрізу

           

2 2
зк зл зл з з

k
i 1 i

j
j 0

h d d d d

12

h h
c f(h) .

3k
+

=

⎧ ⎫⎛ ⎞π + +⎪ ⎪ρ ×⎜ ⎟⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭
⎛ ⎞−

× ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ (10)

На основі наведених вище залежностей роз-
роблено алгоритм і програму для обчислення
втрат цукроносної маси і залишків гички за ко-
пірного її зрізу.
Застосовуючи комбінований спосіб зрізу,

треба визначити межі застосування кожного
виду зрізу. Згідно з описаними вище тверджен-
нями безкопірний зріз застосовуємо для пери-
ферійних зон інтервалу розподілення висот ви-
ступання головок коренеплодів. Тому для по-
чаткової зони інтервалу слід визначити ме-
жу між кінцем безкопірного зрізу коренеплодів
низького виступання і початком зони копірно-
го h1. Для протилежної периферійної ділянки
потрібно визначити межу між закінченням ко-
пірного зрізу і початком зони безкопірного зрізу
коренеплодів високого виступання h2. Значен-
ня невідомих h1 і h2 визначимо такою їх ком-
бінацією, яка забезпечить істотне зменшення
копірного діапазону за відходів цукроносної ма-
си та залишків гички, близьких до вимог стан-
дарту.
Перед початком розрахунку задаємо вихідні

значення. Параметри коренеплоду цукрового бу-
ряка: α=30°; а=0,36; b=16 мм; c=0,11; n=10 мм.
Параметри посіву: Q=50 т/га; N=100000 шт.;
ρг=900 м3; ρ=1100 м3; m=60 мм; σ=20 мм. Тех-
нологічні параметри гичкозрізувального робо-
чого органу: hзк=10; 20; 30; 40 мм.

Рис. 2. Втрати ц роносної маси та залиш и ич и за омбіновано о зріз

Інтервали значень нижньої h1 і верхньої h2
меж змінюємо в межах 0...90 мм, оскільки в цих
межах розміщена основна кількість корене-
плодів і досліджувати вплив параметрів і поза
межами цього інтервалу недоцільно. За умова-
ми технологічного процесу виключена можли-
вість здійснення зрізу в одному й тому самому
інтервалі різними способами (копірним і безко-
пірним), тому відкидаємо всі комбінації h1 і h2,
за яких це можливо, ставлячи умову: якщо
h1>h2, то функції втрат цукроносної маси і за-
лишків гички не визначені.
Після цього послідовно розраховуємо за-

лишки гички та відходи цукроносної маси для
інтервалів [m–3σ; h1], [h1; h2], [h2; m+3σ]. В ін-
тервалі висот виступання [m–3σ; h1] розраху-
нок проводимо за алгоритмом безкопірного зрі-
зу з нульовою висотою проходження площини
зрізу (всі коренеплоди цукрового буряку дано-
го інтервалу висот виступання зрізуємо на рівні
ґрунту). В інтервалі [h1; h2] розрахунок прово-
димо за алгоритмом копірного зрізу із заданою
висотою зрізу hзк. В інтервалі [h2; m+3σ] розра-
хунок проводимо за алгоритмом безкопірного
зрізу з висотою зрізу h2. Після цього підсумо-
вуємо відходи цукроносної маси та залишки
гички для всього інтервалу висот виступання
головок коренеплодів цукрових буряків. Згада-
ний вище алгоритм розрахунку повторюємо
для всіх комбінацій параметрів h1 і h2.
Загальну тенденцію до втрат цукроносної

маси та залишків гички від середніх характери-
стик коренеплодів цукрових буряків, їхніх по-
сівів і технологічних параметрів гичкозрізуваль-
ного робочого органу наведено на рис. 2.
Вимоги стандарту за втратами цукроносної

маси виконуватимуться при таких технологіч-

n
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B N
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Висновки

У результаті аналітичного дослідження
та розрахунків виявлено, що за раціональних
параметрів комбінованого зрізу гички діапазон
копірного зрізу зменшується у 3—4 рази. Це
істотно знизить інерційно-динамічні наван-

таження в системі «робочий орган — коре-
неплід цукрового буряка», покращить копію-
вання головок коренеплодів та підвищить
поступальну швидкість гичкозбиральних ма-
шин за копірного зрізу.
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Втрати цукроносної маси та
залишки гички за комбінованого її зрізу

них параметрах робочого органу: hзк=10 мм,
h1=35 мм, h2=65 мм. Залишки гички в цьому
разі становитимуть 5,5—6%. При hзк=20 мм,
h1=35 мм, h2=65 мм мінімальні втрати цукро-
носної маси збільшаться до 2,5—3%, але за-
лишки гички зменшаться до 4—4,5%. При
hзк=30 мм мінімальні втрати цукроносної маси
4,5—5% будуть при h1 = 40 мм, h2=55 мм, а за-
лишки гички становитимуть 3—3,5%. При
hзк=40 мм мінімальні втрати цукроносної маси
6—6,5% будуть при h1=45 мм, h2=50 мм, а за-

лишки гички становитимуть 2—2,5%. Вимоги
стандарту за втратами цукроносної маси вико-
нуватимуться тільки при висоті копірного зрізу
hзк=10 мм. Щоб дотриматися вимог стандарту
за вмістом гички у вороху коренеплодів цукро-
вих буряків, треба збільшувати значення hзк до
40 мм. Однак, враховуючи наступну інтенсив-
ну дію викопувально-очисних робочих органів
на коренеплоди, слід очікувати дотримання
вимог стандарту за забрудненням гичкою при
менших значеннях висоти копірного зрізу.
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АВТОМАТИЧНА СИГНАЛІЗАЦІЯ
АВАРІЙНОГО ТИСКУ
В ШИНАХ КОЛІС МОБІЛЬНО-
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЗАСОБУ

Наведено принципов схем та описано робот
системи автоматичної си налізації аварійно о
тис в шинах оліс мобільно-енер етично о
засоб , а та ож рез льтати її дослідження.

Проблема. У процесі експлуатації мобільно-
енергетичних засобів (МЕЗ) значна кількість до-
рожньо-транспортних пригод (ДТП) зумовлена
втратою їхньої стійкості та керованості. При
цьому особливу небезпеку створює з різних
причин зниження тиску повітря в шинах коліс
або взагалі його зникнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Для запобігання аваріям і зменшення їх тяж-
кості треба мати поточну інформацію про стан
тиску в шинах коліс. Однак у сучасних МЕЗ
немає штатних пристроїв для отримання такої
інформації.
Мета досліджень — розробити принципо-

ву схему системи автоматичної сигналізації
(САС) запобіжного та аварійного тиску в шинах
коліс МЕЗ, виконати її теоретичні дослідження.
Результати досліджень. Функціонально

САС загорянням сигнальної лампочки на щит-
ку приладів сповіщає водія про появу в шині
колеса запобіжної мінімально допустимої вели-
чини тиску, за якої подальша експлуатація МЕЗ
небезпечна. САС з такими функціональними
можливостями було розроблено на кафедрі
«Трактори, автомобілі та енергетичні засоби»
Подільського державного аграрно-технічного
університету(патент України № 45215). Її кон-
струкцію подано на рис. 1.
Від пошкодження шини 3 тиск повітря зни-

жуватиметься, і за досягнення мінімально до-
пустимої величини пружина 28, діючи на фла-
нець 27, через вилку 24 і шток 20 перемістить
ролик 19 праворуч до взаємодії через мембра-
ну 6 з рухомим контактом 12. Останній, дола-
ючи опір пружини-фіксатора 11 і пружини 14,
переміститься праворуч до замикання з неру-
хомим контактом 15 і ввімкнення сигнальної
лампи 9, яка загориться, сигналізуючи водієві
про появу в шині 3 аварійного тиску. За пере-
міщення контакт 12 попаде лівою лункою під
кульку 13, якою зафіксується в положенні пос-
тійного ввімкнення і горіння сигнальної лампи 9.
У вихідне положення контакт 12 повертається
регулювальним гвинтом 16, при цьому кулька
фіксатора 13 попадає у його праву лунку.
САС складається з лінійної та нелінійної

частин. Лінійну частину утворюють об’єкт кон-
тролю за відхиленням від заданого значення
тиску в шині і датчик тиску, а нелінійну — ре-
лейні ланки: підпружинений фіксатор і світло-
вий покажчик [3, 4]. Роботоздатність САС зале-
жить від стійкості її лінійної частини до дії на
шину колеса збурювальних поштовхів та ударів
з боку рельєфу і перешкод на дорозі й оці-
нюється за характером перехідних процесів.
Вхідною координатою лінійної частини є вели-
чина тиску стисненого в шині повітря, спричи-
неного зовнішнім збуренням, а вихідною — пе-
реміщення штока датчика.
Для дослідження перехідних процесів лі-

нійної частини САС необхідні передатні функції
її динамічних ланок. Якщо вважати, що процес
змінювання стану повітря є ізотермічним за
умови, що об’ємна його витрата через отвір у
камері пропорційна перепаду тисків, то при-
близно процес змінювання тиску повітря в шині
колеса може бути описаний рівнянням:

Рис. 1. Принципова схема САС аварійно о
тис в шинах оліс МЕЗ: 1 — олесо; 2 —
амера; 3 — шина; 4, 23, 26 — сильфони;
5 — дис альмівний; 6 — мембрана; 7 — пе-
реми ач; 8 — джерело еле трично о стр м ;
9 — лампа си нальна; 10 — провідни ; 11,
14, 28 — пр жини; 12 — онта т р хомий;
13 — ль а; 15 — онта т нер хомий; 16 —
винт ре лювальний; 17, 21 — ай и; 18 —
риш а; 19 — роли ; 20 — што ; 22, 25,
27 — фланці; 24 — вил а; 29 — тр б а;
30 — барабан альмівний

МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

54 Вісник аграрної науки березень 2012 р.

 ш вих шVdp RT (P P )dt,= γ − (1)

де V — об’єм камери, м3; рш  — тиск стиснено-
го повітря в шині колеса, кг/м2; R — питома га-
зова стала повітря, кгм/кгоК; T — абсолютна
температура повітря, оК; γ — коефіцієнт про-
порційності залежить від площі отвору в шині,
м2; рвих — тиск повітря на виході з шини — ви-
хідна координата, кг/м2.
Рівняння (1) може бути подано у вигляді: [4]

 ш
ш ш вих

dp
Т p p ,

dt
+ = (2)

де  ш V
Т

RT
=

γ
 —  постійна часу шини колеса, с.

Передатна функція шини колеса як динаміч-
ної ланки з коефіцієнтом підсилення, що дорів-
нює одиниці, з рівняння (2) буде:

Wш(р)=
 
ш

1
,

T p 1+
(3)

де  d
p=

dt
 — оператор у перетвореннях Лапласа.

Із виразів (2, 3) видно, що шина колеса за
своїми динамічними властивостями є аперіо-
дичною інерційною ланкою першого порядку,
перехідні процеси якої не можуть набувати ко-
ливального характеру [4].
Датчик тиску як друга динамічна ланка ліній-

ної частини САС у динамічній рівновазі пере-
буває під дією сил інерції рухомих мас, в’язко-
го тертя і докладених до його штока зусиль
пружин: власної, фіксатора, рухомого контакту,
а також жорсткості матеріалу стінок сильфонів
і мембрани. З урахуванням цих зусиль і вико-
наних спрощень рівновага сил матиме вигляд:

 

( )

2
вих вих

2

п c м вих ф вх

d X d X
M

dtdt
C C C X S p .

Δ Δ
+ ν +

+ + + Δ = ⋅ Δ  (4)

Тут М — маса рухомих деталей, пов’язаних
з датчиком, кг⋅с2/м; ν — приведений коефіцієнт
в’язкого тертя, кг⋅с/м; Сn=(Сd+Сф+Ск ) — приве-
дена жорсткість пружин і відповідно жорсткість
пружин датчика, фіксатора та рухомого контак-
ту, кг/м; Сс=(С3+С1в+С2в) — вплине на
жорсткість матеріалу стінок сильфонів і відпо-
відно на жорсткість матеріалу зовнішнього і
двох внутрішніх сильфонів датчика, кг/м; См —
жорсткість матеріалу мембрани, кг/м; Sф —
ефективна площа штока датчика, м2; Δрвх —
змінювання тиску на вході датчика, кг/м2.
Здійснивши перехід до безрозмірних коорди-

нат, з урахуванням відношення пониження ΔРвх
до мінімальної величини Рмін у шині, при яко-
му рухомий фланець зовнішнього сильфона
переміститься на максимальну величину, а для
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в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу

штока — відношення ΔХвих до повного його
ходу Хмакс, і нескладних перетворень, рівнян-
ня (4) набуде вигляду:

     

 2
вих
2

п c м

вих
вих вx

п c м

d XM

C C C dt

dX
X p .

C C C dt

+
+ +

ν
+ ⋅ + =

+ +
(5)

Отже, з урахуванням прийнятих умов силь-
фонний датчик тиску в шині колеса за взаємодії
штока через мембрану з фіксатором, рухомим
контактом ще до замикання останнього з неру-
хомим являє собою в динамічному плані коли-
вальну ланку з диференціальним рівнянням (5),
яке може бути представлене у вигляді:

  
 2

2 вих вих
K вих вх2

d X dX
T T X p ,

dtdt
∂ ∂+ + = (6)

де 
 

п c м

M
T

C C C∂ = + +
— постійна часу датчика

тиску, яка характеризує його інерційні власти-

вості, с; 
 
кд

п c м

Т =
C C C

ν
+ +  — постійна часу дат-

чика тиску, яка характеризує його демпфуваль-
ні властивості, с.

Із (6) передатна функція ланки матиме ви-
гляд:

  

 ( )д 2 2
K

1
W р = .

T p T p 1∂ ∂+ + (7)

Оскільки лінійна частина САС є розімкненою
і являє собою послідовне з’єднання інерцій-
ної першого порядку Wш(р) та коливальної
Wд(р) динамічних ланок, для найбільш важко-
го вхідного одиночного стрибкоподібного сигна-
лу через застосування прямого та оберненого
перетворень Лапласа знаходимо вихідну коор-
динату:

 

( )

( )

ш

1

2

t

T
ш

1 2
ш ш

p t

2
ш

1 1 1 2
ш

p t

2 2 2 1
ш

T (1 e )

1 1
p p

T T

1 e 1
h(t) ,

T T 1
p p p p

T

e 1

1
p p p p

T

−

∂

⎧ ⎫
⎪ ⎪

−⎪ ⎪+⎪ ⎪⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎪ ⎪+ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎪ ⎪⎝ ⎠ ⎝ ⎠
⎪ ⎪

−⎪ ⎪= + +⎨ ⎬
⎛ ⎞⎪ ⎪+ −⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎪ ⎪

⎪ ⎪−
+⎪ ⎪

⎛ ⎞⎪ ⎪+ −⎜ ⎟⎪ ⎪⎝ ⎠⎩ ⎭

(8)



55Вісник аграрної наукиберезень 2012 р.

МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

де корені р1 і р2 визначаються за формулами:

 2 2
K K

1
K

T T 4T
p

2T
∂ ∂ ∂

∂

− + −
=  і 

 2 2
K K

2 2

T T 4T
p

2T
∂ ∂ ∂

∂

− − −
= .

Дослідження перехідних процесів САС вико-
нувалися методом математичного моделюван-
ня виразу (8). При цьому постійна часу шини
визначалася з урахуванням параметрів техніч-
них характеристик серійних шин і фізичних вла-
стивостей стисненого в них повітря, а постійні
часу датчика — параметрів технічних характе-
ристик використаних комплектуючих сильфонів
і пружин, а також діапазону змінювання вихід-
них сигналів.
Дослідження показали, що час, впродовж

якого спрацьовує САС, залежить як від дина-
мічних властивостей шини Тш, так і від демп-
фувальних властивостей Ткд датчика аварій-
ного тиску. Так, зі збільшенням Тш при сталих
значеннях Ткд (в діапазоні Ткд =0,5…5 с) пере-

Автоматична сигналізація аварійного тиску
в шинах коліс мобільно-енергетичного засобу

Для запобігання ДТП і виведенню з ладу
шин під час руху з пониженим в них тиском по-
вітря МЕЗ мають бути оснащені штатними
САС. На чутливість розробленого САС впли-
ває Тш, яка залежить від конструктивних
особливостей і матеріалу шини, фізичних
властивостей стисненого повітря, а також
Ткд, що характеризує пневматичне демпфу-
вання датчика тиску. За постійних значень

Висновки

Тш і збільшення Ткд швидкодія САС зменшу-
ється і за Ткд =5с перехідний процес стає за-
тяжним з часом стабілізації вихідної коорди-
нати понад 20 с. У міру зменшення Ткд швид-
кодія САС зростає, і з наближенням до
нульового значення за всіх Тш вона втрачає
стійкість, а вихідна координата переходить
у незгасаючі синусоїдальні коливання, амплі-
туда яких зі збільшенням Тш зменшується.
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хідний процес сповільнюється, стає затяжним,
а зі зменшенням Тш — навпаки. При Тш=0 (роз-
рив шини) перехідний процес відбуватиметься
миттєво, а шина як інерційна ланка за динаміч-
ними властивостями перетвориться на безінер-
ційну. Швидкодія САС зростає зі зменшенням Ткд,
але це сприяє генеруванню незгасаючих коли-
вань у перехідному процесі. За Ткд=0 перехідний
процес при всіх значеннях Тш має незгасаючий
коливальний характер, який зі збільшенням Тш
асимптотично змінюється за зменшування ам-
плітуди коливань. Оскільки автоматичним фік-
сатором рухомого контакту є релейна ланка, то
збільшення амплітуди початкового коливання
не перешкоджає замиканню рухомого і нерухо-
мого контактів, але для надійного аварійного їх
замикання необхідно, щоб її величина забезпе-
чувала разове спрацювання фіксатора при ава-
рійному тиску в шинах коліс.
За отриманими результатами виконаних до-

сліджень ведеться розробка дослідного зразка
САС аварійного тиску в шинах коліс МЕЗ.
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
РЕКОМБІНОГЕННОСТІ ҐРУНТУ,
ПРИРОДНИХ ВОД І РОСЛИННИЦЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ В АГРОЛАНДШАФТАХ

Запропоновано спосіб визначення
ре омбіно енності ґр нт , природних вод і
рослинниць ої прод ції в а роландшафтах, я ий
поля ає введенні в живильне середовище
Drosophila melanogaster дослідж ваних зраз ів
ґр нт , води, рослинниць ої прод ції та
вирощ ванні на ньом етерози отних за
дослідж ваними м таціями само . У їхньом
потомстві розрахов ють частот росоверних
особин, за я ою, свою чер , встановлюють
фа т збільшення/зменшення (або ні) частоти
ре омбінації порівняно з онтролем.

Наслідком сучасного антропогенного пре-
сингу є перерозподіл елементів і речовин у
біосфері, що призводить до скупчення їхніх ток-
сичних похідних у ґрунтах, природних водах,
рослинницькій продукції. Трофічним ланцюгом
такі речовини можуть потрапляти до організму
людини і створювати загрозу її здоров’ю.
Нагромадження критичних кількостей ксено-

біотиків, полютантів і навіть надприродних кіль-
костей біогенних елементів, що можуть впли-
вати на рівень деградування чи забрудненості
компонентів агроекосистеми, визначають під
час проведення фізико-хімічних та біологічних
досліджень. Проте часто вплив цих чинників не
обмежуєтьcя організмами, які безпосередньо
зазнають їхньої дії, тому постає потреба з’ясу-
вати, як позначається вплив конкретного чин-
ника або групи чинників на якісному складі ге-
нотипів наступних поколінь. З огляду на це ви-
значення генетичного статусу процесів, які
відбуваються в ґрунті, природних водах і рос-
линницькій продукції за сучасного техногенно-
го навантаження у біосфері, є актуальним.
Загальними властивостями всього живого є

процеси рекомбінації, зокрема гомологічної ре-

комбінації (кросинговеру). Порушення цих про-
цесів призводить до зміни комбінацій алелів
різних генів у наступному поколінні на рівні окре-
мого організму, що, у свою чергу, призводить
до відповідних змін у популяції загалом. Тому ви-
значення саме рекомбіногенної активності різ-
них компонентів агроекосистеми є важливим.
Відповідно до класичних досліджень Т. Мор-

гана відстань між генами в хромосомах у стан-
дартних умовах є сталою величиною [8]. Од-
нак, незважаючи на те, що відстань для двох
фіксованих точок на генетичній карті є постій-
ною, частота кросинговеру може залежати від
багатьох факторів як внутрішньої (вік особини,
місце гена на хромосомі, генетичне оточення,
рівень метилування ДНК), так і зовнішньої (тем-
пература, вологість, щільність популяцій, за-
бруднення довкілля, зокрема радіоактивне)
природи [3].
Зазвичай для визначення сумарного гено-

токсичного ефекту окремих компонентів агро-
екоситем використовують біологічну індикацію
та біологічне тестування [2]. Застосування в
біоіндикації тесту на рекомбіногенну активність
пропонуємо вперше.
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О.О. Жученко та А.Б. Король наводять да-
ні про вплив різних чинників (хімічні речови-
ни, температура) на мохові Sphaerocarpus, хла-
мідомонадні, на кукурудзу, гіацинтові, томати
[3]. Однак усі ці експерименти є науковими до-
слідженнями без розробки відповідних ме-
тодик.
Водночас у наукових публікаціях наведено

методики з використання тесту на рекомбіно-
генну активність у модельних організмів за
різних факторів впливу [6, 9–12]. Найчастіше як
модельні організми використовують дріжджі-
сахароміцети. Головним недоліком методів,
пов’язаних з використанням нижчих еукаріот, є
складність екстраполяції отриманих резуль-
татів на людину, що зумовлено відсутністю
процесів метаболітичної активації та детокси-
кації, характерних для ссавців і людини. Реком-
бінаційну активність визначають також мето-
дом підрахунку соматичної рекомбінації (моза-
їцизму) у дрозофіли [5, 7]. Слід зазначити, що
цей спосіб дає змогу оцінити процеси реком-
бінації в соматичних клітинах на рівні окре-
мої особини, що унеможливлює апроксима-
цію отриманих результатів на генеративні клі-
тини, а отже, на організм і популяції організмів
загалом.
Мета роботи — розроблення способу ви-

значення рекомбіногенної активності компо-
нентів агроекосистеми через установлення ча-
стоти кросинговеру в генеративних клітинах у
статевій хромосомі D. melanogasher на ділянці
між генами white (w, 1–1,5) і cut (ct, 1–20).
Матеріали та методи досліджень. Для від-

працювання робочої гіпотези і конкретних еле-
ментів методики використано зразки різних ти-
пів ґрунту, природних вод, рослинницької
продукції, які зазнали агротехногенного та тех-
ногенного навантаження різної інтенсивності.
Вважаємо, що низку переваг, порівняно з

іншими тест-організмами, має використання
методів біотестування із застосуванням класич-
ного генетичного об’єкта D. melаnogaster. Цей
досить добре досліджений об’єкт характери-
зується вигідними для проведення досліджень
показниками: висока плодючість, короткий жит-
тєвий цикл, мала кількість хромосом. Крім того,
аналіз рекомбіногенної активності на рівні ціло-
го організму дає змогу врахувати той факт, що
деякі речовини, які не проявляють рекомбіно-
генних властивостей, пройшовши додаткову
активацію, можуть стати рекомбінаційно актив-
ними. Адже ферментативні системи дрозофіли
є подібними до мікросомальної фракції печін-
ки ссавців.
Результати досліджень. Визначення ре-

комбіногенної активності компонентів агроланд-
шафтів пропонуємо здійснювати методом вста-
новлення частоти рекомбінації на ділянці між

генами w та ct, локалізованими у статевій Х-
хромосомі, тобто пропонуємо визначати від-
хилення в частоті рекомбінації, які виникають
у генеративній тканині гетерозиготних самок під
час контакту з ґрунтом, природними водами,
рослинницькою продукцією. Це дасть змогу ви-
являти негативний вплив трансформації дов-
кілля в агроландшафтах уже на первинних лан-
ках трофічного ланцюга.
Поставлене завдання має реальне розв’я-

зання, оскільки збільшення чи зменшення ча-
стоти рекомбінації залежить від будь-яких змін
у генетичному апараті клітини — попередниці
яйцеклітин, яка має здатність впливати на про-
цес обміну гомологічними ділянками гомологіч-
них хромосом.
Рекомбіногенну активність ґрунту, природних

вод, рослинницької продукції, які є компонен-
тами конкретної агроекосистеми, пропонуємо
визначати способом, наведеним нижче.
Для D. melanogaster готують живильне се-

редовище, застосовуючи досліджувані чинники.
Твердим компонентом є манна крупа та агар-
агар, як рідинну основу залежно від різновиду
об’єкта дослідження застосовують: відібрані в
агроландшафті зразки природних вод (за ана-
лізу природних вод); водну витяжку з відібра-
них в агроландшафті зразків ґрунту (за аналізу
ґрунтів); розчин соку рослин (за аналізу рослин-
ного матеріалу). Контролем є живильне середо-
вище на основі дистильованої води.
За аналізу сухого рослинного матеріалу

(зерна, сіна та ін.) готують живильне середо-
вище, в якому рідинною основою є дистильо-
вана вода, а твердим компонентом — сухий
розмелений рослинний матеріал та агар-агар.
У цьому тесті використовують дві тестерні

лінії дрозофіли: лінія 1 — Canton-S (C–S), ла-
бораторна лінія; лінія 2 — w ct (w — white —
біле забарвлення очей, ct-сut — обрізаний край
крила; обидві мутації рецесивні).
Незайманих самок лінії 2 (3 особини) разом

з двома самцями лінії 1 поміщають у пробірки
з живильним середовищем, до складу якого
додано зразки досліджуваних компонентів аг-
роландшафту. Потомків І покоління пересаджу-
ють на стандартне середовище. Частоту кро-
синговеру оцінюють, аналізуючи розподілення
фенотипових проявів у потомків ІІ покоління.
Аналіз проводять під бінокулярним стереоско-
пічним мікроскопом [4].
Порівнюючи частку кросоверних особин, які

розвинулись у контролі та досліджуваному се-
редовищі, виявляють зміну частоти кросингове-
ру. Під час порівняння застосовують статистич-
ний метод — критерій Фішера [1].
Якщо отримане число більше або дорівнює

табличному, то різницю вважають вірогідною,
а тестовану речовину — рекомбіногенною.
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Визначення рекомбіногенного статусу про-
цесів, які відбуваються у ґрунті, природних во-
дах, рослинницькій продукції за сучасного тех-
ногенного навантаження у біосфері, є акту-
альним. Запропонований спосіб полягає у
введенні в живильне середовище D. melanogas-
ter досліджуваних зразків ґрунту, води, рослин-

Висновки

ницької продукції та вирощуванні на ньому ге-
терозиготних за досліджуваними мутаціями
самок. У їхньому потомстві розраховують
частоту кросоверних особин, за якою, у свою
чергу, встановлюють факт збільшення/змен-
шення (або ні) частоти рекомбінації порівня-
но з контролем.
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ЕРОЗІЙНО-ГІДРОЛОГІЧНІ
ІНДИКАТОРИ У СТРУКТУРІ
ВОДОЗБОРУ

Наведено параметри ерозійно- ідроло ічних
процесів з рах ванням метеороло ічних,
ерозійних і ідроло ічних властивостей ґр нтів.
Виявлено просторов диференціацію по азни ів
на опичення воло и в ґр нті стр т рній
ор анізації водозбор .

Ерозійно-гідрологічні процеси в технологіч-
ному блоці землеробства і тісно пов’язана з
ними нестача продуктивної вологи є причиною
зниження стійкості землеробства до негативних
наслідків щорічного недоотримання істотної
частки врожаю сільськогосподарських культур,
погіршення протиерозійних та екологічних влас-
тивостей ґрунтів. Розв’язання цих проблем
можливе лише за умови дослідження ерозійно-
гідрологічних індикаторів, які свідчать про пе-
рерозподіл вологи в організаційній структурі
водозбору.
Мета досліджень — виявити просторову

диференціацію індикаторів ерозійно-гідроло-
гічного процесу на балочному водозборі і його
вплив на перерозподіл вологи ґрунту на водо-
зборі.
Матеріали і методи досліджень. Об’єкт

досліджень — просторова структура водозбо-
ру північної експозиції крутизною 2–4° у 4-піль-
ній сівозміні: пар — озимина — зернобобові —
соняшник, яка визначала просторове розмі-
щення 3-х агрофонів у період зимових спосте-
режень: зяб з поверхневим обробітком ґрунту
(дискування на 10–12 см) — 33,4%, озимі —
50,8 і необроблене поле соняшнику з рослин-
ними залишками — 15,8%.
Параметри ерозійно-гідрологічних процесів

визначали з урахуванням метеорологічних,
ерозійних та окремих властивостей ґрунту —
чорнозему звичайного важкосуглинистого на
лесовидних суглинках.
Снігомірну зйомку здійснювали за 3-ма мар-

шрутами на території водозбору з урахуванням
елементу рельєфу (верх, середина та низ схи-
лу) за методикою [5]. Спостереження за еро-
зійно-гідрологічними процесами проводили на
улоговинних водозборах площею 3–9 га з ура-
хуванням витрат стоку та обсягу втрат ґрунту
методом водомию [3]. Проби для визначення
вологи ґрунту (термоваговим методом) відби-
рали через 10 см до глибини 1 м. Щільність
складання ґрунту визначали за Н.А. Качинсь-
ким диференційовано по полях сівозмін і з ура-
хуванням розмаїтості ґрунтів. Запаси продук-
тивної вологи в ґрунті визначали у 23-х точках,
прив’язаних у просторі до агрофонів та еле-
ментів геоморфологічного профілю. Характерис-

тики стоку та змиву ґрунту визначали впродовж
3–4-х днів інтенсивного танення снігу. Вимірю-
вання глибини, ширини та швидкості водного
потоку проводили 3–5 разів упродовж дня.
Результати досліджень. Просторова інди-

кація перерозподілу снігу та водонакопичен-
ня в ньому. У зимово-весняний період (2009–
2010 рр.) було проведено спостереження за
ерозійно-гідрологічними процесами з екстре-
мальними характеристиками погоди.
Хурделиці в січні зумовили перерозподіл

снігу за елементами рельєфу та на агрофонах
з поверхневим обробітком ґрунту. Швидкість
вітру впродовж 3–4-х днів досягла 17–21 м/с,
що спричинило здування снігу і накопичення
його поблизу лісосмуг та в улоговинах. На ого-
лених поверхнях утворилася льодова кірка, а
глибина промерзання ґрунту досягла 40 см.
Організаційна структура землекористування

водозбору позначилася на накопиченні снігу та
його перерозподілі на території (табл. 1).
Середньозважений показник водозапасів у

снігу на водозборі становив 46 мм. При цьому
детальний аналіз запасів вологи в снігу на аг-
рофонах та елементах рельєфу (верх, середи-
на, низ схилу) свідчить про неоднорідність цьо-
го показника в цілому на водозборі. Найбільша
неоднорідність (за коефіцієнтом варіації) спос-
терігалася в середній та нижній частинах во-
дозбору (56,4—62,3% проти 41,6% у верхній
частині). Така ситуація зумовлює введення па-
раметра фітоіндикації меліоративного впливу
лісосмуг, ґрунтоводоохоронних заходів.
Індикація водонакопичення в снігу вздовж

лісосмуг. Наші спостереження узгоджуються із
закономірностями вітрозахисних лісосмуг і міс-
тять уточнювальну інформацію, пов’язану з
просторовим землеустроєм.
Помітний різний вплив лісосмуг на перероз-

поділ снігу і накопичення в ньому вологозапасів
із завітряного і навітряного боків лісосмуг (див.
табл. 1). За однакових (70 мм) вологозапасів у
снігу в зоні узлісь лісосмуг шлейф снігу із заві-
тряного боку досягає 300 м зі зміною кількості
води в снігу від 30 мм на зябі і пшениці озимій
до 60 мм на фоні стерні соняшнику (рис. 1).
При цьому вітровидувними агрофонами є

зяб з поверхневим обробітком ґрунту й озими-
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на, на яких водозапаси в снігу становили відпо-
відно 26,3 і 32 мм. Однак сполучення лісосмуг
з озиминою сприяло збільшенню накопичення
вологи в снігу до 57–64 мм.
На відрізку 0–200 м на зябі спостерігалося

зменшення водозапасів у снігу від 40 до 10 мм
із віддаленням від привододільної лісосмуги
вниз по схилу.
На відрізку схилу 300–500 м потужність снігу

і його водозапаси регулювалися мікрорельє-
фом поверхні, станом розвитку пшениці озимої
і наявністю фонів рослинних залишків соняш-
нику. Так, на покритому рослинними залишка-
ми фоні заввишки 50–70 см водозапаси в снігу
становили 40 мм, що в 4 рази більше, ніж на
озимині.
Нижня частина водозбору (відрізок схилу

550–800 м) характеризувалася запасом води в
снігу 30–40 мм на озимині, що більше в 3–
4 рази порівняно з водозапасами на такому са-
мому фоні в середній частині схилу. Вираже-
на улоговинність рельєфу в нижній частині во-
доділу зумовила максимальне накопичення сні-
гу і водозапасів.
Отже, у зимовий період з вираженим вітро-

вим режимом під час випадання опадів у кіль-
кості 130,9 мм (рівень близький до 10% забез-
печеності) на водозборі спостерігався вплив 3-х
факторів у просторовій організації території
водозбору на накопичення водозапасів у снігу з
визначенням зовнішніх параметрів вияву еро-
зійної стійкості ґрунтів: вплив лісосмуг на від-
стані 250–300 м; наявність фону з рослинними
залишками соняшнику при смуговому розмі-
щенні посівів (ширина 75 м); геоморфологічний
вплив у нижній частині водозбору (600–900 м)
з ерозійним формуванням рельєфу (улоговини).
Системне сполучення цих параметрів зумов-

лювало тренд збільшення водозапасів (Y) у
снігу від вододілу до нижньої частини схилу за
формулою: Y = 1,3449х + 25,114, де х — дов-
жина схилу (м) у логарифмічній залежності.

Ерозійно-гідрологічні
індикатори у структурі водозбору

Ці параметри зумовлюють вияв головних
показників ерозійних процесів (витрата, об’єм
стоку та швидкість стоку талої води).
Індикація визначення гідрологічних харак-

теристик індикаторів. Використовуючи ці ха-
рактеристики агрометеорологічних показни-
ків (температуру повітря, глибину промерзан-
ня ґрунту), було спрогнозовано показники кое-
фіцієнта стоку (Yk.c.) та змиву ґрунту (Yc.n.)
(табл. 2) за такої організації території водозбо-
ру по моделях [1].
При цьому агрофони водозбору вибудову-

ються в ряд за зростаючою ерозійною небез-
пекою: рослинні залишки соняшнику (Кс —
0,07; змив ґрунту — 1,94 т/га) > озимина (Кс —
0,10; змив ґрунту — 3,25 т/га) > зяб (Кс — 0,11;
змив ґрунту — 3,77 т/га).
Ця ситуація потребує диференційованого

(точного) застосування стокорегулювальних і

Озимина + лісосмуга навітряної частини 70 30
+ лісосмуга завітряної частини 50 30
+ середня частина водозбору 10 33 120

Соняшник + лісосмуга навітряної частини
(рослинні залишки) + лісосмуга завітряної частини 40 40 40 90

+ середня частина водозбору 40 60 60

Зяб + лісосмуга навітряної частини 70
+ лісосмуга завітряної частини 45 30
+ середня частина водозбору 10 10

Статистичні показники:
  середні значення, мм 42,5 36,7 57,6
  дисперсія 17,7 22,8 32,5
  коефіцієнт варіації 0,42 0,62 0,56

1. Перерозподіл водозапасів сні на водозборі бал и «Ст алове»

Елемент агроландшафту

Частина схилу

нижня
(улоговина)

верхня середня нижня

Рис. 1. Перерозподіл води в сні на водо-
зборі бал и «Ст алове»: — 10 мм; —
30 мм; — 40 мм; — 50 мм; — 70 мм;
— 120 мм; —1, 2… — точ и визначення

воло ості ґр нт ; →→→→→     — хід проведення сні о-
мірної зйом и
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ґрунтоохоронних заходів та їх ефективного по-
єднання в землеробському блоці агроланд-
шафту [2, 4, 5].
З цією метою нами було вивчено способи

запобігання ерозії в ґрунтоводоохоронній сис-
темі організації водозбору (смугове розміщен-
ня агрофонів на фоні поверхневого обробітку
ґрунтів) у прогнозованих зонах активного вия-
ву ерозії (див. табл. 2) та індикацію характерис-

тик стоку в період сніготанення. Спостережен-
ня показали, що швидкість стоку талої води за
однакових запасів снігу (90 мм) зростає з відда-
ленням від вододілу і збільшенням крутості
схилу (до 3°). При цьому відбуваються значні
втрати стоку і знижується протиерозійна стій-
кість ґрунту (табл. 3).
За гідрологічними характеристиками стоку,

сумарними факторами формування швидкості

5 40

6 45

12 150

13 180

21 200 0,05

1 200 1,00

7 310

2 320

8 400

15 430

14 450

19 470 0,11

3 555 2,50

17 610

13 690

16 695 0,15

18 700 3,50

9 740

11 750

10 750 0,20

4 760 5,00

Середньозважений
показник
по водозбору: 0,07/1,94 0,11/3,77 0,10/3,25

2. Інди атори оефіцієнта сто та змив на ло овинах водозбор

Коефіцієнт стоку/змиву, т/га

ОзиминаЗябРослинні залишки соняшникуДовжина від
вододілу, м

№
точки

1,5 Озимина 367 2,0/35,7 4,0 0,3 0,54 Слабка
1,4 Соняшник 580 2,0/34,7 3,8 0,2 0,37 Слабка
1,3 Озимина 670 2,4/41,6 6,1 0,5 0,44 Слабка
1,2 Озимина 760 2,4/41,6 7,5 0,7 0,48 Середня
1,1 Озимина 820 2,9/50,0 8,0 1,89 0,50 Середня
1,0 Озимина 940 3,4/58,3 8,1 4,9 0,51 Сильна
1,0 Озимина 940 3,4/58,3 8,5 5,3 0,59 Сильна
1,0 Озимина 940 3,4/58,3 9,0 7,9 0,64 Сильна
1,0 Озимина 940 3,4/58,3 10,0 6,5 0,63 Сильна

Усього з водозбору: 940 – 65,0 – – –

3. Ерозійно- ідроло ічні по азни и в період сні отанення (2010 р.)

Ерозійні показники, м3/га

змив ґрунту
об’єм
стоку

Агрофон
Інтенсивність
ерозійного
процесу

Швидкість
потоку, м/с

Схил,
градуси, %

Відстань від
вододілу по
тальвегу, м

№ створу
спосте-
реження
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стоку талої води за однакових запасів снігу в
балці (90 мм) є віддаленість від вододілу, кру-
тість схилу й агрофон (озимина, соняшник).
Так, на стерньовому фоні соняшнику (рос-

линні залишки) швидкість у 2-й зоні водяного
потоку була мінімальною — 0,37 м/с, що менше,
ніж на фоні озимини в 1,3–1,6 раза. У кінцевому
створі улоговинного водозбору з віддаленням

від вододілу на відстані 820–940 м швидкість
водяного потоку на озимині зросла до 0,59–
0,64 м/с, а змив ґрунту становив 4,9–7,9 м3/га.
При цьому відбуваються значні втрати стоку і
знижується протиерозійна стійкість ґрунту.
Індикацію вологонакопичення в ґрунті взято

за сумарним показником дії організаційної
структури (розміщення агрофонів), накопичен-
ня снігу і стоку талих вод. Нами взято показник
продуктивної вологи в шарі ґрунту 1 м у розрізі
геоморфологічного профілю та агрофонів сі-
возміни. На агрофонах спостерігається вираже-
не збільшення запасів продуктивної вологи в
напрямі від вододілу до нижньої частини схи-
лу (рис. 2).
Насамперед це зумовлено впливом смугово-

го розміщення пшениці озимої на фоні, покри-
тому рослинними залишками соняшнику в се-
редній частині водозбору, що запобігає стоку і
повному поглинанню талих вод, а в нижній час-
тині водозбору — це відбувається за рахунок
транзитного стоку. Тому визначення парамет-
рів водопроникнення в ґрунт слід вважати го-
ловним напрямом формування системи ґрунто-
водоохоронних заходів на водозборі [2, 8, 9].

Рис. 2. Розподіл воло озапасів ґр нті (0—
100 cм) на а рофонах і за довжиною схил :
1 — залиш и соняшни ; 2 — зяб (поверх-
невий обробіто ); 3 — озимина; 4 — тальве
ло овини (озимина)

З
ап
ас
и

 п
ро
д
ук
ти
вн
ої

во
л
ог
и

, 
м
м

Просторова неоднорідність організації те-
риторії балкового водозбору з використанням
лише агротехнічного блоку (агрофонів польо-
вої сівозміни) не забезпечує оптимального во-
логонасиченого й екологічного рівня проти-
ерозійного захисту ґрунтів.
За вітрової активності в зимовий період

виявлено 3 індикатори зовнішніх параметрів
протиерозійної стійкості ґрунтів і вологона-
копичення: розміщення лісосмуг, стерньовий

Висновки

фон зі смуговим розміщенням агрофонів (ози-
мина, рослинні залишки соняшнику) і частини
схилу геоморфологічного профілю.
Вологонакопичення і протиерозійна дія па-

раметрів ґрунту привододільної частини схи-
лу можуть бути підвищені завдяки застосу-
ванню способів зяблевого обробітку ґрунтів,
а всього водозбору — застосуванню внутріш-
ньопольової організації території з викорис-
танням лісосмуг через 300 м.
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РОЗВИТОК ЛАКТОБАКТЕРІЙ
У СИРНИХ ПРОДУКТАХ
З РОСЛИННИМИ КОМПОНЕНТАМИ

Досліджено динамі змін чисельності
ла тоба терій сирних прод тах з рослинними
омпонентами на різних етапах техноло ічно о
процес . Установлено, що заміщення 30%
молочно о жир йо о замінни ами з мовлювало
при нічення розвит ла тоба терій під час
визрівання сирних прод тів, тоді я несення
ізолят соєво о біл а позитивно вплин ло на
розвито ла тоба терій за ваш вально о
препарат .

Останнім часом поширилося виробництво
комбінованих продуктів, що містять, окрім мо-
лочної сировини, різні компоненти рослинного
походження, зокрема соєві білки та замінники
молочного жиру (ЗМЖ). Головною причиною
виробництва таких продуктів є нестача молоч-
ної сировини. Водночас завдяки використанню
рослинних компонентів економічний ефект ви-
робництва підвищується, адже білки та жири
рослинного походження значно дешевші, ніж
тваринні. Вироблення комбінованих продуктів
сприяє розширенню асортименту харчових
продуктів і робить їх доступнішими для широ-
ких верств споживачів.
Для виробництва продуктів щоденного спо-

живання застосовують ізоляти соєвих білків, які
не містять шкідливих речовин (наприклад, ін-
гібітору трипсину) та характерних летких спо-
лук, що зумовлюють специфічний бобовий при-
смак. Ізолят соєвих білків має високу емульга-
ційну здатність і може утримувати сироватку,
тому в’язкість і щільність згустку зростають за
його внесення більше, ніж за використання су-
хого молока чи казеїнату натрію, доданих в ек-
вівалентній кількості за білковим умістом [4].
Для часткової або повної заміни молочного

жиру в продуктах доволі широко використову-
ють ЗМЖ. Сучасні ЗМЖ за своїми основними
фізико-хімічними показниками (температурою
плавлення, загальним ліпідним і жирнокислот-
ним складом) наближаються до молочного жи-
ру. Технологічні стадії виробництва сирних про-
дуктів із ЗМЖ практично не відрізняються від

традиційних, проте є потреба додаткового
емульгування та гомогенізації вихідної сирови-
ни [5].
Додавання рослинних компонентів призво-

дить до змін фізико-хімічних властивостей та
біохімічного складу вихідної сировини, які, у
свою чергу, за виробництва ферментованих
комбінованих продуктів впливають на розвиток
мікрофлори заквашувальних препаратів, зокре-
ма впродовж тривалого терміну визрівання сир-
них продуктів.
Мета роботи — дослідження особливостей

розвитку лактобактерій під час визрівання ком-
бінованих сирних продуктів, вироблених з мо-
лочної сировини із заміною білків молока на
білки сої або молочного жиру на ЗМЖ.
Матеріали і методи досліджень. Об’єкти

досліджень: бактеріальна закваска для твердих
сирів з низькою температурою 2-го нагрівання
(м. Углич), що була використана для вироб-
ництва сирних продуктів і містила культури лак-
тобактерій видів Lactococcus lactis ssp. lactis
та L. lactis ssp. cremoris, які забезпечували не-
обхідний рівень кислотоутворення, а також аро-
матоутворювальні види L. lactis ssp. lactis bv.
diacetilactis та Leuconostoc mesenteroides, ізо-
лят соєвих білків (КНР), ЗМЖ (ЗМЖ «Делікон»
та ЗМЖ «Сонола», виробник — ЗАТ «Завод
модифікованих жирів», м. Кіровоград; ЗМЖ
«Біфілінг 54», виробник — ВАТ «БМБ Марга-
рин», м. Черкаси; ЗМЖ «Феттимілк-сир», ви-
робник — ЗАТ «Запорізький олієжиркомбінат»,
м. Запоріжжя), сир «Костромський», сирні про-
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дукти з комбінованими білковою та жировою
фазами.
Сирні продукти виробляли за технологією

твердого сиру з низькою температурою 2-го на-
грівання «Костромський». Контрольним варіан-
том були сири, вироблені з незбираного коро-
в’ячого молока. Визрівання сирних продуктів і
контрольних сирів відбувалося протягом 45 діб
за температури 10–12°С.
Під час виробництва продуктів із комбінова-

ною жировою фазою молочну суміш готували
в такий спосіб: коров’яче незбиране молоко
10 хв пастеризували при (75±3)°С. Частину мо-
лока сепарували для вилучення вершків. Верш-
ки та ЗМЖ використовували для нормалізації
вихідної молочної суміші за жиром (до 3%), при
цьому ЗМЖ додавали у кількості 30% від за-
гального вмісту жиру в молоці. Одержану мо-
лочну суміш гомогенізували під тиском (12,5±2,5)
МПа за температури (60±3)°С.
Під час виробництва продуктів із комбінова-

ною білковою фазою соєвий ізолят, масова
частка якого становила 30% від загального
вмісту білка, розчиняли у коров’ячому молоці і

Розвиток лактобактерій у сирних
продуктах з рослинними компонентами

суміш 10 хв пастеризували за температури
(75±3)°С.
Визначення чисельності лактобактерій про-

водили чашковим методом [1, 3].
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Серед молочних продуктів сири посідають
особливе місце завдяки тому, що під час їхньо-
го виробництва відбувається концентрація най-
цінніших у харчовому плані компонентів мо-
лока — білка та жиру. Електронна мікроскопія
свідчить, що первинну структуру сиру стано-
вить неперервний білковий каркас, утворений
міцелами казеїну. Білковий каркас фермен-
тованих молочно-cоєвих сирних продуктів фор-
мується так само завдяки тому, що соєвий
білок гліценін подібно до казеїнів за активної
кислотності середовища 4,6–4,7 од. рН утво-
рює агрегати у вигляді довгих ланцюжків, які
об’єднуються у просторову сітку [8]. У лакунах
основного білкового каркаса сиру та сирних
продуктів містяться жирова і водна фази,
кількісний уміст яких значно впливає на струк-
турно-механічні властивості і консистенцію
продукту. Так, підвищений вміст жиру або во-
логи послаблює білковий каркас структури си-
ру, що набуває м’якішої, масткої консистенції.
Навпаки, сири з низьким умістом жиру або во-
логи (наприклад, «Пармезан» або «Романо»)
мають щільну тверду консистенцію [7]. Дода-
вання немолочних жирів, у яких співвідношен-
ня між умістом ненасичених і насичених глі-
церидів відрізняється від молочного жиру,
може істотно впливати на консистенцію сирного
продукту.
Для одержання якісного продукту фізичні

властивості та хімічний склад сирного тіста ма-
ють сприяти розвитку лактобактерій та їхній
біохімічній активності. Саме молочнокислі мік-
роорганізми забезпечують формування спе-
цифічного смаку та аромату, а також утворення
широкого спектра біологічно активних речовин,
що зумовлюють високі дієтичні та лікувально-
профілактичні властивості сирів. Для виробниц-
тва сирних продуктів з рослинними компонен-
тами застосовують ті самі бактеріальні заква-
шувальні препарати, що й для виробництва
твердих сичужних сирів. Вони, як правило, міс-
тять у певних співвідношеннях кислотоутворю-
вальні (з гомо- або гетероферментативним ти-
пом гідролізу вуглеводів) та ароматоутворю-
вальні види лактобактерій. Відсутність у складі
заквасок ароматоутворювальних бактерій при-
зводить до отримання молочнокислих продук-
тів із погіршеною текстурою, пустим смаком і
невираженим ароматом, а певна кількість кис-
лотоутворювальних молочнокислих мікроор-
ганізмів забезпечує інтенсивне зброджування
лактози і, відповідно, необхідний рівень актив-
ної кислотності сиру [2].

Рис 1. За альна чисельність молочно ислих
ба терій під час виробництва сирних про-
д тів (lg КУО/ ): І — прод т після прес -
вання; ІІ — зрілий прод т; 1 — онтроль;
сирні прод ти: 2 — із ЗМЖ «Делі он»; 3 —
із ЗМЖ «Сонола»; 4 — із ЗМЖ «Біфілін 54»;
5 — із ЗМЖ «Феттиміл -сир»; 6 — із соєвим
ізолятом (для рис. 1 і 2)
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Рис. 2. Чисельність аромато творювальних
ла тоба терій під час виробництва сирних
прод тів (lg КУО/ )
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Розвиток лактобактерій у сирних
продуктах з рослинними компонентами

Оскільки основні біохімічні перетворення під
час визрівання сирів зумовлені ферментатив-
ною активністю лактобактерій заквашувально-
го препарату, у вироблених сирних продуктах
і контрольних сирах досліджували зміни загаль-
ної чисельності лактобактерій, а також чисель-
ності ароматоутворювальних культур L. diace-
tilactis та Leuconostoc, які завдяки гетерофер-
ментативному типу зброджування лактози
мають надавати готовому продукту виразнішо-
го смаку та формувати рисунок сиру. Визначе-
но динаміку змін чисельності лактобактерій
після етапу пресування та у зрілих продуктах
через 45 діб визрівання для всіх дослідних ва-
ріантів і контролю (рис. 1 і 2).
Під час виробництва сиру на стадіях утво-

рення згустку, постановки зерна, пресування та
на початку визрівання лактобактерії розвива-
ються дуже швидко, але надалі упродовж виз-
рівання частина клітин відмирає. Водночас ен-
догенні бактеріальні ферменти вивільняються
у сирне тісто, спричиняючи активніше розкла-
дання білків і ліпідів до низькомолекулярних
сполук і їхні наступні перетворення, збагачую-
чи продукт цінними біологічно активними речо-
винами та підвищуючи його смакові характери-
стики [2].
На стадії після пресування серед сирних

продуктів із ЗМЖ найвищою загальна чисель-
ність лактобактерій, а також чисельність аро-
матоутворювальних культур була у варіанті із
ЗМЖ «Сонола», а в інших дослідних варіантах
— нижчою порівняно з контролем, особливо у
варіанті із ЗМЖ «Феттимілк-сир».

Упродовж визрівання відбувалося зниження
кількості бактеріальних клітин. У контрольних
варіантах сирів через 45 діб визрівання цей
показник зменшився в 1,5 раза. У дослідних
варіантах чисельність лактобактерій знизилась
істотніше: із ЗМЖ «Делікон» — у 1,6 раза, із
ЗМЖ «Біфілінг 54» — 2,4, із ЗМЖ «Феттимілк-
сир» — 4,3, із ЗМЖ «Сонола» — у 6 разів. Чи-
сельність ароматоутворювальних лактобакте-
рій у зрілих сирних продуктах порівняно з ета-
пом після пресування також знизилась, але у
контролі та у варіанті із ЗМЖ «Біфілінг 54» ці
показники залишалися вищими, ніж в інших
дослідних варіантах.
Унесення ізоляту соєвого білка позитивно

вплинуло на розвиток лактобактерій заквашу-
вального препарату, особливо ароматоутворю-
вальних культур. У наших попередніх дослідах
продемонстровано позитивний вплив соєвого
молока на ріст штаму Lactococcus lactis ssp.
diacetilactis 1310 (ВКПМ № В-3726), а також
культур L. diacetilactis, що входили до складу
бактеріального концентрату для виробництва
сиру кисломолочного (ТУ У 46.39 ГО 044–95)
[6]. Отже, цілком імовірно, що додавання соєво-
го ізоляту до сирних продуктів може стимулю-
вати життєдіяльність бактеріальних клітин. У
сирному продукті з соєвим ізолятом загальна
чисельність лактобактерій після пресування
була у 1,5 раза, а на 45-ту добу визрівання —
у 1,8 раза вищою, ніж у контрольних сирах.
Відповідно, при цьому чисельність клітин аро-
матоутворювачів була у 1,7 та 4,5 раза вищою
за ці показники у контрольних сирах.

Заміщення 30% молочного жиру його замін-
никами зумовлювало пригнічення розвитку
лактобактерій під час визрівання сирних про-
дуктів. Білки сої, що входили до основної
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впливали на зростання чисельності лакто-
бактерій, особливо ароматоутворювальних
культур.

1. ГОСТ 10444.11–89 «Продукты пищевые. Ме-
тоды определения молочнокислых микроорганиз-
мов».

2. Грипен Ж.К., Ламберэ Ж., Ленуар Ж., Туркер
К. Микробиологические и ферментативные явле-
ния и биохимия созревания сыра//Производство
сыра: технология и качество. — М.: ВО «Агропром-
издат», 1989. — С. 62–76, 32.

3. ДСТУ IDF 100B–2003 «Молоко і молочні про-
дукти. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод
підрахунку колоній за температури 30°С».

4. El-Sayed M. Use of plant isolates in processed
cheese//Food. — 1997. — 41, № 2. — Р. 91–95.

5. Лепилкина О.В., Губенко А.В., Шергина И.А.
Особенности технологии сыров с растительными

Бібліографія

жирами//Молочное дело. — 2007. — № 2. —
С. 48–49.

6. Рожанська О.М., Насирова Г.Ф., Жукова Я.Ф.,
Пашук К.В., Пасічнюк Є.Л. Ферментування лакто-
бактеріями молочно-соєвої суміші//Молочна
пром-сть. — 2008. — № 5(48). — С. 49–51.

7. Lawrence R.C., Gilles J., Creamer L.K. The
relationship between cheese texture and flavour//New
Zealand J.Dairy Science and Technology. — 1983.
— V. 18. — P. 175–190.

8. Seker M., Harper J. Effects of soymilk, soybean
flour, and cream addition into milk on composi-
tion and textural properties of Cheddar cheese//
Milchwissenschaft. — 2004. — 59, № 7–8. —
P. 389–392.



66 Вісник аграрної науки березень 2012 р.

Економіка

УДК 338.92:338.45:63
© 2012

М.П. Сичевський,
член-кореспондент НААН
Національна академія
аграрних наук України

В.М. Марченко,
доктор
економічних наук
Національний університет
харчових технологій
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Висвітлено етапи стр т ризації власності
в а ропродовольчом се торі У раїни, питання
диверсифі ації діяльності профільних а рарних
омпаній.

Нинішній етап розвитку аграрної сфери еко-
номіки характеризується змінами у структурі
власності її учасників та стратегії розвитку ок-
ремих аграрних компаній. Інтенсивність про-
цесів перерозподілу власності на активи аграр-
них і переробних підприємств зумовлена уро-
ками фінансової кризи періоду 2008–2009 рр.
У цей час стабільний та ефективний розвиток
діяльності могли забезпечити, як правило, ди-
версифіковані компанії, що вплинуло на загаль-
ний вибір стратегій розвитку. З огляду на уро-
ки, засвоєні в післякризовий період, зростає
обсяг операцій купівлі-продажу компаній, які
диверсифікують продуктові портфелі аграрних
холдингів України.
Диверсифікація діяльності як спосіб мінімізу-

вати ризики спільної діяльності в рамках хол-
дингів і вертикально інтегрованих компаній до-
вела свою ефективність у кризовий період та
періоди нестабільності цін на продукцію основ-
ного виду діяльності. Окрім того, більшість угод
з придбання аграрних активів для диверсифі-
кації основного виду діяльності активізувалася
на фоні низки успішних ІРО (ІРО — публічне
розміщення акцій на спеціалізованих фондових
майданчиках) українських аграрних компаній.
У післякризовий період в аграрному секторі

України відбулися зміни в структурі власності,
які пов’язані з процесами диверсифікації діяль-
ності аграрних корпорацій України. Придбання
активів аграрного сектору здійснювалося у різ-
ний спосіб, зокрема:

1) придбання як цільового активу для дивер-
сифікації профільної діяльності;

2) придбання в комплекті з цільовим активом.

Перший спосіб придбання активів аграрних
підприємств набув особливого поширення у
зв’язку з перспективністю зростання попиту на
продукцію аграрного виробництва на зовнішніх
ринках, наявністю дешевих ресурсів для її ви-
робництва в Україні, появою значного обсягу
вільного капіталу в національного інвестора,
який необхідно вкласти у готову продукцію га-
лузі, що має зумовити відносно швидкий обіг
коштів, призначених для цієї продукції.
Прикладом реалізації другого з означених

способів придбання аграрних активів є злиття
Метінвест Холдингу з ПАТ «Маріупольський
металургійний комбінат ім. Ілліча», на балансі
якого перебувало підсобне агрогосподарство з
200 тис. га земельних угідь. Придбання непро-
фільних активів свого часу призвело до почат-
ку формування корпорацій конгломератного
типу, активний період розвитку яких у світі при-
падає на 60–70 роки ХХ ст.
Наявність ризику несприятливих кліматич-

них і погодних умов, що є причиною зміни цін
на сільськогосподарську продукцію і як наслідок
— збитковості діяльності аграрних підприємств,
потребує диверсифікації цього виду діяльності.
Диверсифікація діяльності аграрних підпри-
ємств України відбувається через наповнення
товарних портфелів видами виробництва однієї
галузі (сільське господарство) або різних галу-
зей (сільське господарство та харчова промис-
ловість).
Такі тенденції в аграрних компаніях України

сформували дві моделі їхнього розвитку: сиро-
винну і технологічно інтегровану (табл. 1).
Найвищу ефективність діяльності формують
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ті аграрні активи, які є структурними одиниця-
ми технологічного ланцюга переробки продук-
ції. У таких компаніях ризики зниження цін на
агропродукцію покриваються за рахунок зрос-
тання цін на готову продукцію харчової промис-
ловості.
Порівняння цін на продукцію аграрного та

переробного виробництва дає змогу виявити
однакову тенденцію до зростання цін на гото-
ву продукцію цих видів виробництва (рис. 1).
Однак дослідження співвідношення між тем-

пами зростання цін на аграрну продукцію та
продукцію харчової промисловості виявило ви-
передження темпів зростання цін на сільсько-

Структуризація власності
в агропродовольчому секторі економіки України

господарську продукцію порівняно з темпами
зростання цін на готову продукцію харчової
промисловості. Так, якщо ціни на цукор за пе-
ріод 2007–2011 рр. зростали в середньому на
19% на рік, то на цукрові буряки — на 27%, на
молочні продукти — на 21,3%, а на молоко для
переробки — на 26%. Такі тенденції цінових
співвідношень є поясненням основних меха-
нізмів розвитку аграрних компаній та їхнього
впливу на систему перерозподілу економічних
благ.
Перетворення України на експортера сіль-

ськогосподарської продукції дало змогу підви-
щити привабливість аграрного сектору еконо-
міки. Проте ряд економічних та адміністратив-
них чинників зробили цей вид діяльності
доступним лише для великих аграрних ком-
паній, що активізувало процес укрупнення аг-
рарного виробництва в Україні. Так, за даними
2011 р., експорт зернових становив 37% від
загального обсягу їхнього виробництва, а олій-
них — 40%.
За цільовою орієнтацією на відповідні рин-

ки аграрні компанії України можна поділити на

Сировинна Внутрішньогалузева диверсифікація «Ілліч-Агро»; «Приват-Агрохолдинг»; «РоАгро»;
«Агротон»; «Агроліга» …

Спеціалізовані ТОВ «Слобожанщина»; «Авангард» …

Технологічно Міжгалузева диверсифікація «АПК-Інвест»; «Бахмутський аграрний союз»;
інтегрована «Агропродінвест»; «АПК-Інвест»; «Дакор Агро-

Холдинг»; «Кернер» …

1. Класифі ація а рарних омпаній У раїни за рівнем диверсифі ації виробництва а рарної
прод ції

Модель
розвитку

КомпаніїВид диверсифікації

Рис. 1. Динамі а цін виробни ів ц рово о
б ря та ц р : – – — інде с цін виробни ів
ц рово о б ря , %; – – — інде с цін ви-
робни ів ц р , %

Рік
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    0

Внутрішній Мінімальні витрати Зниження ціни
для аграрної продукції Наявність попиту Імпорт

Зовнішній Прогнозування зростання цін Використання прихованих методів
для аграрної продукції Зростання кількості населення обмеження зовнішньої торгівлі

Зростання імпорту Можливість обмеження експорту
Додаткові витрати на експорт

Внутрішній для продукції Зростання доданої вартості Зниження купівельної спроможності
переробки в ціні продукції населення

Зростання ціни на готову Значні витрати на переробку
продукцію

Масштабність виробництва

Масовість виробництва

Неперервність виробництва

Зовнішній для продукції Зростання доданої вартості Конкуренція
переробки в ціні продукції

2. Класифі ація а рарних омпаній У раїни за орієнтацією на рин и реалізації отової про-
д ції

Ринок реалізації ЗагрозиПереваги

%
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зорієнтовані на внутрішній та зовнішній ринки
(табл. 2).
Вертикально диверсифіковані компанії сьо-

годні формують тенденції розвитку ринків від-
повідної продукції, охоплюючи найбільші сег-
менти ринку. Так, ПрАТ «Виробниче об’єднан-
ня «Конті» випускає до 15% сумарного обсягу
кондитерських виробів в Україні, корпорація
«Рошен» — до 23%. Аналогічні тенденції фор-
муються і на ринку інших продуктів харчуван-
ня. Майже 13% ринку цукру формується за ра-
хунок виробничих підприємств холдингу «Ас-
тарта», 8,3% — «Укрлендфармінгу». Значні
частки ринку закріплені за корпораціями в олій-
но-жировій галузі. Дев’ять найбільших вироб-
ників забезпечують 60% усієї пропозиції олії в
Україні. Загалом в агропромисловому комплексі
країни великі агрохолдинги формують до 70%
відповідних продуктових ринків.
Стратегія вертикальної диверсифікації реа-

лізується через поглинання технологічно пов’я-
заних між собою виробництв. Слід зауважити,
що придбання активів з переробки сільськогос-
подарської сировини в межах вертикально ін-
тегрованих холдингів характерне для другого
етапу становлення приватної власності в Ук-
раїні (2001–2005 рр.). З кінця 2005 р. розпочав-
ся етап формування та структуризації аграрних
активів у межах таких холдингів (табл. 3).
Період 1991–1995 рр. характеризується як

період зародження приватної власності в Ук-
раїні. Роздержавлення та приватизація держав-

ного майна призвели як до ліквідації сталої
структури економіки, так і до руйнування сис-
теми ділових взаємозв’язків. Зародження їхньої
нової форми відбувалося через ліквідацію дер-
жавних та колективних підприємств і станов-
лення приватних виробництв.
Період 1996–2000 рр. ознаменувався пер-

шою хвилею перерозподілу власності, зумов-
леною формуванням приватного капіталу у на-
ціонального інвестора та бажанням його при-
множити, що призвело до кількісного зростання
наявних промислових і сільськогосподарських
активів через зміни у структурі власності на
них.
Особливістю періоду другої хвилі перероз-

поділу власності в Україні була стратегія нако-
пичення активів — як тих, що відповідали спеці-
алізації бізнесу, так і тих, що належали до ін-
ших сфер діяльності. Саме в цей період
відбулося становлення великого приватного
капіталу, який з вузькоспеціалізованих компаній
перетворився на потужні фінансово-промислові
групи (ФПГ) та вертикально інтегровані холдин-
ги. При цьому кожна підгалузь мала власні
особливості як щодо часу, так і щодо процеду-
ри приватизації. В агропродовольчому секторі
України діють потужні аграрні компанії, які є
структурними одиницями ФПГ і промислових
холдингів. Так, аграрні активи СКМ та «Смарт-
холдингу» об’єднані в холдинг «HarvEast Ag-
ricultural Group», управління аграрним вироб-
ництвом корпорації «Індустріальний союз Дон-

Зародження 1991–1995 Формування інституту приватної власності

Сертифікатна приватизація

Мала приватизація

І хвиля перерозподілу власності 1996–2000 Накопичення капіталу

Централізація капіталу

Викуп акцій у трудового колективу менеджментом
ІІ хвиля перерозподілу власності 2001–2005 Приватизація «великих» підприємств

Інтеграція конгломератного типу

Рейдерство

Купівля з метою ліквідації

Структуризація бізнесу 2006–2007 Розпродаж непрофільних активів

Виділення аграрних активів в окремі структурні
одиниці

Спад активності 2008 Зворотне поглинання (купівля раніше проданої
корпорації)

Придбання конкурентів

Скорочення обсягу великих угод

ІІІ хвиля перерозподілу власності 2009 Укрупнення корпорацій

Конгломератна диверсифікація

3. Етапи стр т ризації власності в е ономіці У раїни

ХарактеристикаПеріод, рокиЕтап
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басу» здійснює ПрАТ «Бахмутський Аграрний
Союз», аграрний напрям діяльності ФПГ «При-
ват» функціонує в рамках «Приват-Агрохолдин-
гу», корпорація «Укрпромінвест» структуризува-
ла свої аграрні активи в холдинг «Агропродін-
вест», група «ТАС» — у холдинг «РоАгро» та
ін. Отже, розвиток агровиробництва в Україні
здійснюється завдяки міжгалузевому перероз-
поділу фінансових ресурсів у межах великих
інтегрованих формувань.
Зростання обсягу різнопрофільних активів

потребувало посилення контролю за процесом
управління ними, що й завершило етап конгло-
мератної диверсифікації. З 2008 р. розпочи-
нається етап структуризації аграрних активів у
межах ФПГ і непрофільних холдингових струк-
тур та активне зростання кількості банківських
установ наявних аграрних компаній. Однією з
вагомих причин для виникнення означених тен-
денцій стала низка успішних ІРО провідних аг-
рарних компаній та вертикально інтегрованих
холдингів України (табл. 4). Структуризація
сільськогосподарських активів у холдингах кон-

гломератного типу зумовлена як необхідністю
підвищення ефективності управління ними, так
і потребою дотримання принципу прозорості
для здійснення ІРО та забезпечення інвестицій-
ної привабливості їхньої діяльності.
З використанням ІРО аграрні компанії знач-

но збільшили ринкову капіталізацію, що дало
їм змогу підвищити свою кредитоспроможність
для майбутніх позичань та залучити фінанси
для подальшого розширення своєї діяльності.
Успішність ІРО періоду 2006–2008 рр. зумо-

вила подальшу активність у реалізації стратегії
зовнішнього зростання агрокорпорацій України.
Результатом реалізації означених стратегій
стало злиття у 2009 р. компаній «Дакор Вест»
і «Ленд Вест» та утворення вертикально інтег-
рованої аграрної компанії «Дакор Агрохол-
динг», у 2011 р. відбулося об’єднання сільсько-
господарських активів компаній «Систем Кепі-
тал Менеджмент» та «Смарт-Холдинг» у межах
управлінського холдингу «HarvEast», активи
агрохолдингу «Авангард» були об’єднані в ме-
жах управлінської компанії «Укрлендфармінг».

Становлення аграрного сектору економі-
ки України відбувалося під впливом стимулю-
ючих та дестимулюючих чинників, актив-
ність впливу яких визначила етапи та ефек-
тивність формування профільних аграрних
компаній. На аграрному ринку нині розпочав-
ся процес формування великого виробника,
власність якого на аграрні активи утворила-
ся як результат портфельного та профіль-
ного інвестування. Профільне інвестування
реалізується у вигляді формування верти-
кально інтегрованих холдингів, активність
яких має тенденцію до подальшого зростан-
ня. Привабливість аграрного сектору для на-
ціонального інвестора зумовлена як чинника-

Висновки

ми внутрішнього зростання попиту на аграр-
ну продукцію, так і світовими тенденціями.
Уроки фінансової кризи сприятимуть подаль-
шому інтегруванню аграрних компаній на зра-
зок технологічної завершеності циклу пере-
робки аграрної продукції.
Особливої ваги нині набуває питання до-

тримання суспільного інтересу в процесах по-
дальшої консолідації аграрних активів. Визна-
чення балансу інтересів приватного власника
до процесу збільшення своїх активів і суспіль-
ства до розвитку конкурентного ринку дасть
змогу забезпечити подальший розвиток аг-
рарного ринку в умовах високої якості та на-
повненості продовольчого ринку.

1. Інформація Інтернет-сайтів відповідних аг-
рарних компаній.

2. Статистика Держкомстату України. Елект-

Бібліографія

ронний ресурс. Режим доступу:http:www. ukrstat.
gov.ua.

Astarta Холдинг Варшава 2006 0,2 32

Kernel Холдинг Варшава 2007 0,33 218

MCB Agricole Holding Франкфурт 2008 0,244 56

MHP Лондон 2008 0,2232 371

Sintal Agriculture Франкфурт 2009 0,172 13

4. Первинне розміщення а цій на міжнародних фондових рин ах

Частка акцій, % Емісійний дохід, млн $Компанія Біржа Рік виходу на IPO
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МІЖГАЛУЗЕВА ОПТИМІЗАЦІЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА У ЗОНІ ЗРОШЕННЯ

Проведено аналіз перспе тивних моделей
розвит а рарно о виробництва на меліорованих
землях півдня У раїни. По азано,
що відновлення системи зрошення
є висо оефе тивним с ладі єдино о
біоенер етично о омпле с з тваринництвом,
перероб ою, збері анням прод ції і енерацією
біоенер ії.

Мета досліджень — встановити, який на-
прям розвитку системи сільського господарства
в зоні зрошення є найбільш перспективним і
вигідним: традиційний з пріоритетом виробниц-
тва зерна чи збалансоване отримання енергії
і тваринного продовольства.
Методика досліджень. Об’єкт досліджень

— дослідне господарство (ДГ) Кам’янсько–
Дніпровської дослідної станції (ДС) Інституту
водних проблем і меліорації НААН. Порівнюва-
ли поточну практику вирощування зернових на
богарі, доцільність відновлення системи зро-
шення за такої спеціалізації та перспективні ва-
ріанти розвитку ДГ на основі багатогалузевого
біоенергетичного аграрного виробництва.
Площа господарства — 320 га, ґрунт — чор-

нозем звичайний з умістом гумусу 3–3,3%; 69%
площі характеризується низьким рівнем (21–
50 мг/кг) забезпеченості рухомими формами
фосфору, 23% — середнім (51–100 мг/кг) та
8% — підвищеним (101–150 мг/кг) з достатньою
забезпеченістю обмінним калієм (80–180 мг/кг).
Урожайність культур брали за середньобагато-
річними даними, отриманими в регіональному
стаціонарному досліді на фонах без добрив та
рекомендованими для зони системи удобрен-
ня (Запорізька ДС НААН) [1]. За узагальнени-
ми багаторічними експериментальними даними
Інституту зрошуваного землеробства НААН
приймалося, що упровадження системи зро-
шення дає змогу підвищити продуктивність сі-
возміни в 1,8 раза.
Опрацювання перспективних варіантів

(табл. 1) міжгалузевої оптимізації ДГ здійсню-
вали багатоваріантним імітаційним комп’ютер-
ним моделюванням за допомогою програм
EXСEL та ЕXESS.
Результати досліджень. На основі довідко-

вих матеріалів за моделями визначали обсяги
виробництва різних видів продукції [2, 3, 4, 5].
За сучасної практики виробництво зводиться
до вирощування зернових та соняшнику і за се-
редньобагаторічного рівня врожайності цих
культур у варіанті без добрив відповідно ста-
новить 420 і 255 т (див. табл. 1). Відновлення
системи зрошення дасть змогу підвищити вро-

жайність пшениці і соняшнику в 1,8 раза і до-
вести їхній валовий збір у господарстві відпо-
відно до 750 і 460 т.
Виробнича модель № 3 передбачає перехід

до 4–пільної сівозміни з вирощуванням най-
більш продуктивних культур: кукурудзи на зер-
но — 80 га, силос — 160 га та пшениці озимої —
80 га (див. табл. 1). За такої структури посівних
площ забезпечується оптимальне співвідно-
шення між соковитими (840 т к.од.) і концент-
рованими (726 т к.од.) кормами. Так, за серед-
ньої врожайності зазначених культур на фоні
органо-мінеральної системи удобрення валове
виробництво стебел кукурудзи становитиме
390 т, соломи — 440, силосу — 3800 т, грубих
і соковитих кормів — 4640 т, або 1050 т к.од.
Якщо за нормативами в процесі зберігання цієї
біомаси псується 20%, то на корм залишаєть-
ся 840 т к.од. Якщо на 1 дійну корову зі шлей-
фом до неї (0,35 нетеля і 0,8 теляти) у серед-
ньому витрачається на рік 3,3 т к.од. грубих і
соковитих кормів, то цієї кількості вистачить на
утримання 255 гол. дійного стада. На годівлю
телиць упродовж 18 міс. для заміни вибраку-
ваних корів та бугайців протягом 12 міс. до за-
бійної ваги 372 кг потрібно 332 т к.од. концент-
рованих кормів, для виробництва молока зали-
шається 394 т к.од., або 4,2 к.од. на добу.
Загальна забезпеченість кормами становитиме
10,2 к.од. на добу. Це дасть змогу довести до-
бову продуктивність дійних корів середньою
вагою 500–550 кг до 12 кг молока жирністю
3,5%, або 4362 кг на рік, а валове його вироб-
ництво становитиме 1110 т.
Для повноцінної годівлі молодняку потрібно

використати 71 т незбираного та 143 т знежи-
реного молока. З огляду на це загальне ви-
робництво вершків 35%–ї жирності становитиме
97 т, твердих сирів з урахуванням втрати 10%
ваги в процесі дозрівання — 157 т. Залучення
до раціону корів побічно отриманої сироватки
дає змогу підвищити продуктивність тварин у
середньому на 15%. Отже, загальне вироб-
ництво вершків і сирів можна довести до 274 т
на рік. За розвитку молочного скотарства, крім
молочних продуктів, супутньо отримують м’я-



71Вісник аграрної наукиберезень 2012 р.

ЕКОНОМІКА
1
.
В
а
р
іа
н
ти

р
о
з
в
и
т

д
о
с
л
ід
н
о
о

о
с
п
о
д
а
р
с
тв
а
К
а
м
’я
н
с
ь
о
-Д
н
іп
р
о
в
с
ь
о
ї
д
о
с
л
ід
н
о
ї
с
та
н
ц
ії

Б
іо
е
не
р
ге
ти
чн
а 
зі

 з
р
о
ш
е
нн
ям

і 
то
м
ат
ам
и

 (
м
од
ел
ь 
№

 5
)

Б
іо
ен
ер
ге
ти
чн
а 
б
ез

 з
ро
ш
ен
ня

(м
од
ел
ь 
№

 3
)

Б
іо
ен
ер
ге
ти
чн
а 
б
е
з 
зр
о
ш
е
нн
я

з 
то
м
ат
ам
и

 (
м
од
ел
ь 
№

 4
)

* 
Е
л
е
м
е
нт
и

 у
ск
л
а
д
не
нн
я 
га
л
уз
е
во
ї 
ст
р
ук
ту
р
и

.

С
уч
ас
на

 п
ра
кт
и
ка

П
ер
сп
ек
ти
вн
і н
ап
ря
м
и

 р
оз
ви
тк
у

Б
ез

 з
ро
ш
ен
ня

(м
од
ел
ь 
№

 1
)

З
і з
ро
ш
ен
ня
м

(м
од
ел
ь 
№

 2
)

Г
а
л
уз
е
ва

 с
т
р
ук
т
ур
а

Р
о
сл
и
н
н
и
ц
тв
о

С
и
ст
ем
а 
зр
ош
ен
ня

*

Р
о
сл
и
н
н
и
ц
тв
о

Т
ва
р
и
н
н
и
ц
тв
о

(1
,4

7 
ум

. 
го
л

./
га

)

П
е
р
е
р
о
б
ка

 м
’я
со

-м
о
л
о
чн
о
ї

пр
о
д
ук
ц
ії

В
и
р
о
б
ни
ц
тв
о

 б
іо
га
зу

Р
о
сл
и
н
н
и
ц
тв
о

Т
ва
ри
нн
и
ц
тв
о 

(1
,4

7 
ум

.
го
л

./
га

)

П
е
р
е
р
о
б
ка

 м
’я
со

-м
о
л
о
чн
о
ї

пр
о
д
ук
ц
ії

В
и
р
о
б
ни
ц
тв
о

 б
іо
га
зу

П
е
р
е
р
о
б
ка

 т
о
м
а
ті
в

Р
о
сл
и
н
н
и
ц
тв
о

Т
ва
ри
нн
и
ц
тв
о 

(1
,4

7 
ум

.
го
л

./
га

)

П
е
р
е
р
о
б
ка

 м
’я
со

-м
о
л
о
чн
о
ї

пр
о
д
ук
ц
ії

В
и
р
о
б
ни
ц
тв
о

 б
іо
га
зу

П
е
р
е
р
о
б
ка

 т
о
м
а
ті
в

С
и
ст
ем
а 
зр
ош
ен
ня

Р
о
сл
и
н
н
и
ц
тв
о

С
ів
о
зм
ін
а

Ч
ор
ни
й

 п
ар

 (
10

6,
7 
га

)

П
ш
ен
иц
я 
оз
им
а

(1
06

,7
 г
а)

С
он
яш
ни
к 

(1
06

,7
 г
а)

Ч
ор
ни
й

 п
ар

 (
10

6,
7 
га

)

П
ш
ен
и
ц
я 
оз
и
м
а 

(1
06

,7
 г
а)

С
он
яш
ни
к 

(1
06

,7
 г
а)

П
ш
ен
и
ц
я 
оз
и
м
а 

(8
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 н
а 
зе
рн
о 

(8
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 М
В
С

 (
80

 г
а)

К
ук
ур
уд
за

 М
В
С

 (
80

 г
а)

П
ш
ен
и
ц
я 
оз
и
м
а 

(8
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 н
а 
зе
рн
о 

(5
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 М
В
С

 (
11

0 
га

)

Т
ом
ат
и

 (
80

 г
а)

П
ш
ен
и
ц
я 
оз
и
м
а 

(8
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 н
а 
зе
рн
о 

(8
0 
га

)

К
ук
ур
уд
за

 М
В
С

 (
80

 г
а)

Т
ом
ат
и

 (
80

 г
а)

О
б
ся
ги

 р
е
а
л
із
о
ва
н
о
ї 
п
р
о
д
ук
ц
ії

З
ер
но

 (
42

0 
т)

Н
а
сі
нн
я 
со
ня
ш
ни
ку

(2
55

 т
)

З
ер
но

 (
75

0 
т)

Н
а
сі
нн
я 
со
ня
ш
ни
ку

(4
60

 т
)

М
ет
ан

 (
0,

41
 м
л
н 
м

3 )

М
’я
со
пр
од
ук
ти

 (
43

 т
)

М
ол
ок
оп
ро
д
ук
ти

 (
27

4 
т)

М
ет
ан

 (
0,

36
 м
л
н 
м

3 )

М
’я
со
пр
од
ук
ти

 (
35

 т
)

М
ол
ок
оп
ро
д
ук
ти

 (
21

3 
т)

Т
ом
ат
ни
й 
сі
к 

(1
92

0 
т)

М
ет
ан

 (
0,

61
 м
л
н 
м

3 )

М
’я
со
пр
од
ук
ти

 (
62

 т
)

М
ол
ок
оп
ро
д
ук
ти

 (
38

5 
т)

Т
ом
ат
ни
й 
сі
к 

(3
45

6 
т)

Міжгалузева оптимізація
сільськогосподарського підприємства у зоні зрошення



72 Вісник аграрної науки березень 2012 р.

ЕКОНОМІКА

сопродукти (напівтуші): телятини — 19 т, яло-
вичини 23 т, разом — 42 т на рік. Побічним про-
дуктом тваринницької галузі також є гній. Його
суха речовина містить половину сухої речови-
ни згодованих кормів. З урахуванням відходів
зберігання силосу можна отримати 684 тис. м3

біогазу, спалювання якого на теплоелектро-
станції дасть 1641 тис. кВт⋅год. електроенергії
та 1647 Гкал теплоенергії.
За аналогічною методикою здійснено оцін-

ку моделей № 4 і № 5 (див. табл. 1).
Вплив галузевої структури на родючість

ґрунту. Слід зазначити, що кінцевим продуктом
у наведеному вище технологічному ланцюгу
буде біогумус, знезаражене органічне добриво
в якому відповідно до особливостей галузевої
структури моделі № 3 містить 61,6% винесено-
го з ґрунту рослинною біомасою азоту, 82,2 —
фосфору, 98,1% — калію.
Ці показники отримують за порівняння від-

чуження з ґрунту елементів живлення врожа-
єм культур сівозміни та їхнім умістом у кінце-
вій продукції (м’ясо-молочні продукти і томат-
ний сік). Оптимальна інтенсивність балан-
су елементів живлення для фактичного рівня
забезпеченості ними ґрунтів господарства
для азоту становить — 85%, фосфору — 200–
250, калію — 70%. Тобто для відновлення по-
живного режиму ґрунту за перспективними мо-
делями № 3 і № 4 без зрошення потрібно вно-
сити 19 і 24 кг д.р. на 1 га сівозмінної площі
фосфорних добрив, зі зрошенням — 55 кг/га.
За сучасної практики ведення рослинництва
(моделі № 1, 2) оптимальної інтенсивності ба-
лансу досягають лише за калієм і лише за умо-
ви використання на добриво всієї соломи та
стебел соняшнику. За азотом баланс є негатив-
ним, баланс гумусу за таких умов також є де-
фіцитним.

Перехід до біоенергетичної моделі без зро-
шення і без томатів сприятиме компенсації мі-
нералізованого гумусу ґрунту органічним вугле-
цем біогумусу, що залишається після газогене-
рації зі свіжого гною великої рогатої худоби.
При залученні в сівозміну томатів зростає не-
гативний баланс гумусу та органічних добрив.
Доповнення цієї моделі зрошенням дає змогу
істотно збільшити обсяги надходження рослин-
них решток і біогумусу в ґрунт, що забезпечує
розширене відтворення його гумусного стану.
Отже, за впливом галузевої структури на

родючість ґрунту сучасну практику ведення ви-
робництва можна вважати неперспективною.
Впровадження біоенергетичних моделей дає
можливість забезпечити відтворення ґрунтової
родючості з мінімальними витратами і згодом
перейти на засади органічного землеробства і
виробництва.
Економічна ефективність. За сучасної

практики ведення господарства (моделі № 1 і
№ 2) реалізація зерна і насіння соняшнику на
богарі дає змогу в середньому отримувати
6 тис. грн/га, за створення системи зрошення —
10,7 тис. грн/га доходу від реалізації (табл. 2).
Впровадження біоенергетичної системи (мо-
дель № 3) забезпечить щорічне виробництво
316 т продуктів тваринництва, економію міне-
ральних добрив — 96 т, генерацію електро-
енергії — 1641 тис. кВт⋅год., теплоенергії —
1647 Гкал на загальну суму 15614 тис. грн, або
48,8 тис. грн/га.
Порівняно з моделлю № 3 із залученням у

сівозміну томатів (модель № 4) з відповідним
скороченням кормової бази виробництво про-
дукції тваринництва знизиться на 68 т, або май-
же на 22%. Її вартість — 2,72 млн грн, з ураху-
ванням недоотриманих енергетичних ресур-
сів — 3,06, а очікувані надходження від реалі-

Зерно, т 420 630 750 1125 580 – 465 – 810 –

Насіння, т 255 1275 460 2300 – – – – – –

Вершки, т – – – – 103 4120 80 3200 145 5800

Сир, т – – – – 171 6840 133 5320 240 9600

М’ясо, т – – – – 42 1680 35 1400 62 2480

Томатний сік, т – – – – – – 1920 5760 3456 10370

Добрива, т – – – – 96 380 108 430 213 852

Електроенергія, тис. кВт⋅год. – – – – 1641 2133 1344 1747 2423 3150

Теплоенергія, Гкал – – – – 1647 461 1348 377 2431 681

Разом, тис. грн – 1905 – 3425 – 15614 – 18234 – 32933

грн/га – 6,0 – 10,7 – 48,8 – 57,0 – 102,9

Прим і т к а . 1 — виробництво продукції; 2 — реалізація продукції (тис. грн).

2. Виробництво прод ції та її реалізація за моделями

Продукція
Модель № 1 Модель № 2 Модель № 3 Модель № 4  Модель № 5

1* 2 1 2 1 2 1 2 1 2
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зації томатного соку становлять 5,76 млн грн.
Тобто завдяки залученню в структуру посівних
площ томатів валовий дохід зросте до 18,2 млн
грн (57 тис. грн/га), або на 14,4%.
Відтворення системи зрошення як складової

збалансованої біоенергетичної інфраструктури
дасть змогу збільшити вихід продукції рослин-
ництва з відповідним зростанням валового до-
ходу до 32,9 млн грн, або до 103 тис. грн/га
(модель № 5).
Отже, за вдосконалення галузевої структу-

ри ДГ (модель № 5) порівняно із сучасною прак-
тикою господарської діяльності (модель № 1)
валовий дохід зросте у 18 разів. При цьому
витрати на створення інфраструктури зростуть
залежно від особливостей варіантів розвитку
до 54,7–170,6 тис. грн/га (табл. 4).
Оскільки ДГ є державним підприємством, то

розглядається 2 варіанти капіталовкладень: 1
— фінансування проекту з державного бюдже-
ту за умови безвідсоткового кредитування; 2 —
інвестування із залученням кредитних ресурсів
за середнього рівня кредитної ставки 26%.
На прикладі моделі № 5 видно, що найбіль-

ші витрати пов’язані зі створенням системи
зрошення — майже 40% від загальної вартості
нової інфраструктури (54,6 млн грн), на впро-
вадження біогазової установки необхідно вит-
ратити 21%, переробку томатів — 18, м’яса —
7, придбання поголів’я тварин — 8, будівницт-
во та обладнання комплексу великої рогатої
худоби — майже 3, переробку молока — 1,1,
монтаж елеватора — 0,5%. Тобто на зрошен-
ня, газогенерацію і переробку томатів припадає
близько 80% усіх затрат на інфраструктуру.
Навіть за різкого зростання обсягів капі-

таловкладень термін окупності інфраструкту-
ри моделі № 3 становитиме 1,5 року (табл. 4),
залучення в комплекс вирощування та пе-

реробки томатів підвищить цей показник до
1,9 року (модель № 4), а перехід до зрошу-
ваного землеробства в системі біоенергетич-
ного виробництва — до 2,1 року (модель № 5).
При цьому після повернення коштів, витра-
чених на створення такої виробничої систе-
ми, чистий дохід за моделями істотно підви-
щуватиметься зі зростанням складності і вар-
тості інфраструктури — з 33,7 тис. грн/га
(за створення лише галузі тваринництва) до
88,4 тис. грн/га (за формування цілісного біое-
нергетичного комплексу зі зрошенням). Це
дасть змогу в короткий термін виконати зобо-
в’язання за кредитом. З урахуванням переваг,
пов’язаних з виробництвом «органічної» про-
дукції, зменшенням викидів парникових газів та
поліпшенням екологічного стану довкілля, по-
казники економічної ефективності були б знач-
но вищими.
Із залученням кредитних ресурсів під 26%

річних показники економічної ефективності іс-
тотно погіршуються. Так, просте відновлення
зрошення за рахунок кредитних ресурсів для
виробництва і реалізації зерна є збитковим —
6,2 тис. грн/га (див. табл. 4). Проте розвиток
структури виробництва на біоенергетичній ос-
нові дає змогу забезпечувати досить високий
рівень чистого доходу навіть із залученням до-
рогих кредитних ресурсів. Хоча при цьому тер-
міни окупності витрат на інфраструктуру будуть
істотно зростати.
За здійснення модернізації ДГ буде створе-

но додатково в рослинництві 43 робочих місця,
тваринництві — 20, на обслуговуванні системи
зрошення — 4, біогазовій установці — 3, в га-
лузі переробки томатів — 7, продуктів тварин-
ництва — 6, інших — 3.
Слід також звернути увагу на можливість

істотного підвищення рівня конкурентоспро-

Елеватор – – 250 1,4 250 1,0 250 0,5

Тваринницький комплекс – – 1480 8,5 1200 4,8 2170 4,0

Поголів’я великої рогатої
худоби – – 3030 17,3 2460 9,7 4440 8,1

Переробка:

 молока – – 620 3,5 620 2,5 620 1,1

 м’яса – – 3840 21,9 3840 15,2 3840 7,0

 томатів – – – – 10000 39,6 10000 18,3

Біогазова установка – – 8291 47,3 6889 27,3 11520 21,1

Система зрошення 22391 100 – – – – 21751 39,8

Разом, грн 22391 100 17511 100 25259 100 54591 100

грн/га 70,0 – 54,7 – 78,9 – 170,6 –

* За електронними джерелами.

3. Капіталов ладення за моделями розвит дослідно о осподарства*

Інфраструктура
Модель № 2 Модель № 3 Модель №4 Модель №5

%тис. грн%тис. грн %тис. грн %тис. грн
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Дохід (табл. 4) 5,9 10,7 48,8 57,0 102,9

Капітальні витрати на інфраструктуру (табл. 5) 70,0 54,7 78,9 170,6

Окупність за умови фінансування з держбюджету

Витрати на виробництво і збут 4,4 7,0 9,7 14,5

технологічні 1,7 1,7 5,6 7,7 9,6

на зрошення 2,7 2,7

 »  переробку 0,7 1,2 1,2

 »  збут (10%) 0,6 0,8 1,0

Чистий прибуток 4,2 6,3 41,8 47,3 88,4

Термін окупності, років 12 1,5 1,9 2,1

Окупність за умови залучення кредитних ресурсів на інфраструктуру

Середньорічна плата за кредит (26%) – 12,5 10,1 14,6 46,8

Виробничі витрати з відсотками за кредит 16,9 17,1 24,3 61,3

Чистий прибуток до сплати кредиту –6,2 31,7 32,7 41,6

Термін окупності, років – 2,8 3,2 5,9

4. Е ономічна оцін а різних моделей розвит дослідно о осподарства

Економічний показник, тис. грн/га
Модель

№5№4№3№2№1

Висновки

Проведення міжгалузевої оптимізації на за-
садах збалансованого виробництва біоенергії
і продовольства та створення відповідної
інфраструктури у зоні зрошення є економіч-
но вигідними і екологічно сприятливими.
Розвиток галузі молочного скотарства та

овочівництва з подальшою переробкою дає
змогу збільшити чистий прибуток у 10 разів
порівняно із сучасною практикою, відтворен-
ня системи зрошення – у 20 разів. При без-
відсотковому державному кредитуванні за

вирощування лише зернових культур термін
окупності системи зрошення становитиме
12 років, а капіталовкладення в біоенергетич-
ну інфраструктуру окупляться  за 2 роки.
Упровадження біоенергетичних систем

аграрного виробництва в зоні зрошення спри-
ятиме переходу до біоорганічних систем зем-
леробства з отриманням продукції високого
рівня конкурентоспроможності, створенням
значної кількості нових робочих місць та по-
ліпшенням екологічного стану довкілля.

можності продукції за рахунок забезпечення
енергетичних потреб власними ресурсами, мі-
німізації витрат на агрохімікати і транспорт.
Важливим є створення мережі реалізації ви-
робленої продукції. Територія господарства
безпосередньо межує з м. Кам’янка Дніпровсь-

1. Довгострокові стаціонарні польові досліди
України. Реєстр атестатів. — Х.: Вид. «Друкарня
№ 13», 2006. — 120 с.

2. Довідник поживності кормів/М.М. Карпусь,
С.І. Карпович та ін.; за ред. М.М. Карпуся. — К.:
Урожай, 1988. — 400 с.

3. Закон України «Про внесення змін до деяких
законів України щодо встановлення «зеленого та-
рифу».

4. Попов И.С. Кормление с.-х. животных. — М.,
Сельхозгиз, 1957. — 472 с.

Бібліографія

5. Справочная книга директора совхоза.
Ч. 2. — М.: Сельхозгиз, 1956. — 1016 с.

6. Справочник по удобрениям. — М.: Колос,
1964. — С. 93–122.

7. Тараріко Ю.О., Величко В.А. Перспективи
розвитку аграрного виробництва//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 2. — С. 12–16.

8. http://www.reporterus.com/archives/6408
9. http://rencentre.com/news–and–insights/

renewables/1058
10. http://ua.textreferat.com/referat–9254–5.html

ка, де мешкає близько 15 тис. осіб. Звідси й
перспектива забезпечення населення високо-
якісними дешевими продуктами харчування,
енергією та послугами з утилізації органічних
відходів, зокрема каналізаційних стоків на біо-
газовій установці.
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ГЕНЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГЕНЕАЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ РИСИСТИХ
ПОРІД КОНЕЙ*

Хара терною особливістю нових ліній оней
є зменшення онцентрації алеля Dbcm

новостворених лініях Прі аза та Запада
і збільшення енних частот: алеля Dde серед
потом ів лінії Прі аза та алеля Dcgm — лінії
Запада. У лінії Репріза збері ся алель Dceg від
лінії Воломайта, але в меншій іль ості ( енна
частота Dceg зменшилася на 0,012 од.), а серед
оней лінії Стар’с Прайда немає жодно о носія
цьо о алеля.

Генетичний моніторинг — сукупність заходів
з управління та контролю за процесом розве-
дення і вдосконалення тварин з використанням
зоотехнічних і генетичних методів. Результати
вивчення генетичної структури племінного ядра
вітчизняної популяції рисистих порід коней на-
ведено в розрізі нових ліній з урахуванням полі-
морфних систем крові, які містять роздільну
оцінку ліній.
Матеріал та методика досліджень. Ви-

вчення особливостей генетичної структури за
системою груп крові D провадили у 1103 коней
орловської рисистої породи та 1087 коней ро-
сійської рисистої породи провідних господарств
України.
Еритроцитарні антигени визначено за допо-

могою серологічних реакцій з використанням 11
моноспецифічних сироваток-реагентів: анти-
Аа, Аd, Ca, Da, Db, Dc, Dd, De, Dg, Dk, Ka, іден-
тифікованих з міжнародними еталонами.
Генетичну структуру заводських популяцій

орловської та російської рисистих порід і гене-
алогічних ліній проаналізовано за генними ча-
стотами в системі груп крові D. Генетико-попу-
ляційний аналіз проводили за загальноприйня-
тими методиками (Е.К. Меркурьева, 1977,
Р.М. Дубровская, И.М.Стародумов, 1995).
Результати досліджень. У генеалогічній

структурі орловської рисистої породи сталися
зміни: від лінії Пілота відгалужено лінію Пріка-
за, від лінії Барчука — лінію Запада, що спри-
чинило зміни алельного спектра. Особливістю
появи нових ліній є зменшення концентрації

алеля Dbcm у новостворених лініях Пріказа та
Запада і збільшення генних частот: алеля Dde

серед потомків лінії Пріказа та алеля Dcgm —
лінії Запада.
Під час досліджень було проведено генетич-

ний аналіз лінії, якій притаманні призові
здібності та скороспілість: лінії Пілота та її но-
вому відгалуженню — лінії Пріказа. Жеребець-
плідник Пріказ є носієм гомозиготного геноти-
пу Dde/de, під час використання в Лозівському
кінному заводі зарекомендував себе препотент-
ним плідником; його приплід не тільки бажано-
го типу, від нього успадкував алель de його син
Альпако (генотип Dde/dk). Отже, досліджене по-
голів’я дітей та онуків Пріказа має імуногене-
тичний профіль, який відрізняється від лінії
Пілота і є різноманітнішим (рис. 1). Серед по-
роди також вирізняється новостворена лінія
Запада (від лінії Барчука), яка, за даними про-
грами селекції на 2001–2010 рр., була найпер-
спективнішою. Нині її імуногенетичний профіль
зосереджено на алелі Dcgm, на відміну від ро-
доначальника попередньої лінії — Барчука, де
найвищі генні частоти — за алелями Dbcm і Ddg.
На особливу увагу заслуговує російська ри-

систа порода, оскільки з наявних ліній також
сформовано нові. Отже, нині маємо 6 ліній
американського рисистого походження: лінії
Воломайта, Скотленда, Лоу Ганновера, Хут
Мона, Репріза, Стар’с Прайда, 1 лінію фран-
цузького рисистого походження — лінія Фан-
данго і 1 лінію російського рисистого походжен-
ня — лінія Заморського Чуда.

Сторінка
молодого вченого
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Рис. 1. Ім но енетичні профілі ліній орловсь ої рисистої породи. Лінія: а — Прі аза; б —
Болті а; в — Пілота; — Отбоя; д — Ісполнітєльно о; е — Запада; є — Барч а; ж — Піона;
з — Проліва; и — Посла; і — Вєтра

Рис. 2. Ім но енетичні профілі ліній російсь ої рисистої породи. Лінія: а — Ло Ганновера;
б — Стар’с Прайда; в — Репріза; — Воломайта; д — Х т Мона; е — С отленда; є — Фан-
дан о; ж — Заморсь о о Ч да

а б в г

д е є ж



77Вісник аграрної наукиберезень 2012 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Генетична характеристика
генеалогічних ліній рисистих порід коней

У російській рисистій породі є 6 ліній аме-
риканського рисистого походження: лінії Во-
ломайта, Скотленда, Лоу Ганновера, Хут
Мона, Репріза, Стар’с Прайда, 1 лінія фран-
цузького рисистого походження — лінія Фан-
данго і 1 російського рисистого походження
— лінія Заморського Чуда. В обох рисистих
породах сформовано нові лінії: в орловській
рисистій — лінія Запада, що відгалужується
від лінії Барчука, та лінія Пріказа, що відгалу-
жується від лінії Пілота, в російській рисис-

Висновки

тій — лінії Репріза та Стар’с Прайда, які ви-
никли в лінії Воломайта, та лінія Хут Мона,
що походить з лінії Скотленда. Імуногене-
тичні профілі ліній в орловській рисистій по-
роді розрізняються між собою генними часто-
тами алелів Dbcm і DdeDdk , крім ліній Запада
та Барчука.
Побудова імуногенетичних профілів у ро-

сійській рисистій породі характеризується
генними частотами Ddk і Dcgm, крім ліній Лоу
Ганновера й Заморського Чуда.

1. Вдовина Н.В., Юрьева И.Б. Мониторинг ал-
лелофонда поголовья генофондных ферм мезен-
ских лошадей//Проблемы сохранения генофонда,
повышения племенных и продуктивных качеств
заводских и местных пород лошадей. — Дивово,
2003. — С. 33–36.

2. Глазко В.И. и др. Проблемы генетической
диагностики пород/Биологические основы повыше-
ния эффективности коневодства: сб. науч. трудов.
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З появою нових ліній у породі, зокрема лінії
Репріза, зберігся алель Dceg від лінії Воломай-
та, але в меншій кількості (генна частота Dceg

зменшилася на 0,012 од.), а серед коней лінії
Стар’с Прайда, яка також виникла в лінії Воло-
майта, взагалі немає жодного носія цього але-
ля. Така ситуація спостерігається і в лінії Скот-
ленда, де потомки цього родоначальника ма-
ють алель Dceg , але серед потомків нової лінії,
що відокремилась, — Хут Мона немає особин
із зазначеним вище алелем.
Цікава ситуація спостерігається серед по-

голів’я ліній Фанданго і Заморського Чуда —
в обох лініях немає алелів Dceg, Dad, Ddek, а та-
кож генні частоти інших алелів, характерних
для рисистих порід, розрізняються між собою:
різниця між алелями Dbcm дорівнює 0,092 од.,

різниця між алелями Dcgm, які більш притаманні
російській рисистій породі, дорівнює 0,205 од.,
різниця між алелями Ddg сягає 0,173 од.
(рис. 2). Проте лінія Заморського Чуда є най-
одноріднішою за алельним спектром, тож вва-
жаємо, що причина однорідності полягає в на-
явності коней лише від одного плідника цієї
лінії: жеребця Глобуса (Лимарівський кінний за-
вод № 61).
Як свідчать результати проведеної аналітич-

ної роботи, в сучасному кіннозаводстві під час
активного використання стандартбредної поро-
ди селекційний термін «російський рисак» де-
далі більше набуває географічного визначення.
Нині весь племінний склад є цілеспрямовано
відселекціонованою породною групою призо-
вого рисистого напряму.
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Обґр нтовано доцільність фінанс вання
та державно о ре лювання ал зі хмелярства,
проаналізовано основні проблеми бюджетно о
фінанс вання, запропоновано низ заходів для
вдос оналення бюджетних відносин.

Продуктивне сільськогосподарське вироб-
ництво у сучасному світі не може розвиватися
без участі держави, яка здійснює перерозподіл
ресурсів, сконцентрованих переважно на місь-
ких територіях, сільському виробнику [8].
Участь і допомога держави є необхідними, од-
нак вони мають ґрунтуватися на науковій осно-
ві, бути законодавчо закріпленими, з визначе-
ними пріоритетами та основними пропорціями,
раціонально використовуватися, контролювати-
ся і здійснюватися планомірно, а також гаран-
тувати сільгоспвиробнику виконання зазначе-
них заходів [4, 12].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми державного регулювання аграрного
сектору досліджували вчені-економісти С. Де-
м’яненко, С. Кваша, І. Кобут, І. Лукінова, Ю. Ко-
валенко, А. Борщ, В. Амбросов, В. Онегіна,
В. Андрійчук, П. Саблук, О. Шпичак та ін. [11,
14, 15]. Проте питання визначення оптималь-
них обсягів та напрямів державної підтримки
окремих вітчизняних галузей досі залишається
дискусійним.
Результати досліджень. Однією з галузей,

яка має вагомий вплив на соціально-економіч-
ний стан поліського регіону, є хмелярство. Ста-
більний попит на хміль в усьому світі та роз-
виток вітчизняної пивоварної промисловості
впродовж останніх 10 років зумовили поштовх
до відродження цієї галузі. Враховуючи досвід
прибуткового господарювання у цій сфері та
прагнучи зупинити подальший спад виробниц-
тва, на державному рівні було ухвалено рішен-
ня щодо надання фінансової підтримки націо-
нальним хмелевиробникам.
Неспроможність галузі самотужки розв’яза-

ти проблему відновлення діяльності пов’язана
з такими особливостями ведення господарю-
вання, як: спорудження шпалери, потреба у
значних кількостях добрив та спеціалізованій
техніці, настання плодоношення на 2–3 рік,
висока трудомісткість та капіталозатратність.
Для порівняння слід зазначити, що затрати
праці на вирощування 1 т зерна у 30 разів, льо-
ну — у 12, картоплі — у 3 рази менші, ніж на
вирощування хмелю. Хмелярська галузь ще з

початку 90-х років минулого століття мала свої
особливі джерела державної фінансової під-
тримки. Упродовж 1991–1993 рр. було запро-
ваджено надбавки до роздрібних цін на пиво
усіх сортів у розмірі 3 к. за пляшку пива міст-
кістю 0,5 л, які спрямовувалися на відновлен-
ня хмільників [7].
Тому для сприяння відновленню галузі в

1999 р. було ухвалено Закон «Про 1% збір на
розвиток виноградарства, садівництва і хме-
лярства». Кошти на цей збір надходять з про-
дажу алкогольних напоїв і пива [6]. За рахунок
збору впродовж 1999–2011 рр. на розвиток га-
лузі надійшло близько 300 млн грн, з них
близько 60% виділялося безпосередньо на дог-
ляд за плодоносними хмільниками, що сприя-
ло збільшенню їхньої врожайності та якості (ри-
сунок). За цей час було замінено значну час-
тину застарілих та несортових насаджень,
відпрацьовану техніку, придбано гранулятор.
Держава виділяє значні кошти на відроджен-

ня галузі й одночасно дозволяє необмежений
ввіз у країну хмелю за дискримінаційними мит-
ними тарифами.
Рахункова палата звернула також увагу на

той факт, що чинний порядок надання держпід-
тримки на розвиток хмелярства стимулює хме-
левиробників до неефективного витрачання
коштів. Результати аудиту свідчать про неза-
конне використання у 2008–2010 рр. майже
92,8 млн грн та неефективне освоєння ще
17,4 млн грн бюджетних коштів, що вказує на
відсутність контролю на центральному і місце-
вому рівнях та створює передумови для ко-
рупції і зловживань [13].
Проведений аналіз регіонального розподілу

сум виплаченої підтримки встановив відсут-
ність чіткого зв’язку між обсягом підтримки і
розмірами площ насаджень. Розбіжності у
структурі виплат спостерігалися впродовж усіх
років і не мали чіткого обґрунтування. Дотаційні
виплати у розрахунку на 1 га у Вінницькій, Лу-
ганській та Київській областях були найменши-
ми, що згодом призвело до зникнення хмеле-
господарств у цих регіонах (таблиця).
Практика державного дотування притаман-
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на майже всім країнам світу, окрім країн тропіч-
ного поясу [9]. Система сільськогосподарського
субсидування у Європейському Союзі у 2010 р.
становила 46,7% бюджету ЄС (у 2013 р. пла-
нується 32%), а дотації на виробництво окре-
мих видів рослинницької продукції у різних краї-
нах Євросоюзу сягають у середньому 50% її
ціни [5]. В Україні ж на аграрну галузь з держ-
бюджету 2010 р. було виділено 3,5 млрд грн,
що становить лише 1,5% від витрат загально-
го фонду державного бюджету [3]. У Євросоюзі
розмір державної підтримки хмелярства в се-
редньому становить 500 євро на 1 га наса-
джень, в Україні цей показник сягає 3 тис. євро
[13]. Утім, така щедрість виконує своєрідну за-

хисну функцію від наслідків неефективної мит-
ної політики.
Упродовж останніх років галузь отримувала

набагато менше коштів від запланованих 10%,
хоча найбільше надходжень (45%) забезпе-
чується саме від продажу пива. У 2012 р. очі-
кується збільшення суми відшкодувань до
держбюджету у зв’язку зі зростанням виробниц-
тва пива на 1% та підвищенням збору до рівня
1,5% [10], що дасть змогу додатково отримати
близько 300 млн грн. Однак аналітики не зна-
ходять економічного обґрунтування для такого
підвищення. Воно суперечить нормам Подат-
кового кодексу України, згідно з яким цей збір
установлено у розмірі 1% до 2014 р.

Проблеми державного
фінансування галузі хмелярства

Житомирська 11,5 12,2 20,7 19,9

Волинська 10,6 18,0 28,3 25,2

Львівська 8,6 16,8 26,5 18,1

Хмельницька 9,7 9,9 26,9 16,1

Рівненська 15,4 10,9 18,9 20,0

Вінницька 17,4 12,3 9,3 –

Луганська 7,7 9,3 4,7 –

По Україні 11,6 12,5 20,8 19,1

Прим і т к а . Хмелегосподарства в Київській області ліквідовано наприкінці 2006 р. Джерело: розраховано
за даними Мінагрополітики та продовольства України.

Динамі а виплат державної підтрим и на до ляд за насадженнями в хмелярсь их ре іонах
У раїни, 2007–2010 рр.

Державна підтримка у розрахунку на 1 га (тис. грн) за роками

2007 2008 2009 2010
Область

Наразі вітчизняним хмелевиробникам у
зв’язку зі скороченням фінансування дове-
деться використовувати передусім власні ви-
робничі та фінансові можливості, створюва-
ти умови для внутрішнього й зовнішнього
інвестування, докладати зусиль для закріп-
лення власних позицій на вітчизняному й
міжнародному ринках. Державна підтримка
при цьому повинна мати лише підтримуваль-
ний та мотиваційний характер, а основною
концепцією має залишатися самофінансуван-

Висновки

ня підприємств. В умовах лібералізації імпор-
ту для уникнення ризиків спаду виробництва
і втрати внутрішнього ринку ця підтримка
також має вдало поєднуватися з протекціо-
ністськими бар’єрами. Усе це дасть мож-
ливість зміцнити позиції вітчизняних хмеле-
виробників на внутрішньому ринку, значно
підвищити якість та конкурентоспро-
можність продукції, стимулювати експорт,
зміцнити економічний стан підприємств та
нівелювати наявні кризові процеси.
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боти;
список наукових праць і винаходів або реферат з обраної спеціальності;
посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності);
медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-У;
ксерокопію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Для бажаючих вступити до аспірантури з інших міністерств і відомств — навчання

за контрактом.
Вступники складають іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.
Прийом документів до 10 вересня 2012 року за адресою:
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Необхідність підвищення ефективності ме-
ханізму управління витратами виробництва
спричинена сучасними ринковими умовами. За
наявності великої кількості схожої за якістю та
призначенням продукції відповідно до закону
попиту та пропозиції під час визначення цін
реалізації конкурентні переваги досягаються
переважно за рахунок раціонального управлін-
ня витратами виробництва.
Мета досліджень — обґрунтування мето-

дичного підходу до оцінки ефективності управ-
ління витратами на підприємствах бурякоцук-
рового підкомплексу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми управління витратами підприємств
досліджують В.Г. Андрійчук, О.М. Варченко,
Є.В. Імас, Н.Г. Карачина, Г.М. Колісник,
О.В. Крушельницька, О.О. Литвин, Г.О. Партин
[1–9] та ін. вчені. Однак окремі питання підви-
щення ефективності управління витратами під-
приємства ще вивчені недостатньо.
Результати досліджень. Принципово нові

підходи до управління витратами у виробництві
цукрових буряків були зумовлені розвитком ви-
робничих сил, які потребували нової системи
відносин у бурякоцукровому виробництві.
Найбільшого розвитку управління виробниц-

твом набуло в добу масового впровадження
досягнень науково-технічного прогресу, коли
з’явилися принципово нові засоби праці, які по-
требували відповідного рівня розвитку механі-
зму взаємовідносин між учасниками виробни-
чого циклу.
Нині виробництво цукрових буряків здійс-

нюється переважно інтенсивним способом без
затрат ручної праці. Водночас більшість агропід-
приємств мають низьку ефективність вироб-
ництва цукрових буряків. При цьому важлива
роль належить системі партнерських взаємо-
відносин як внутрігосподарських між окремими
структурними підрозділами, так і між бурякосій-
ними господарствами та цукровими заводами.
Ефективність виробництва цукрових буряків

у країнах ЄС визначається системою взаємо-
відносин між фермерами та цукровими завода-
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ми через контракт на сировину та встановлен-
ням квот і мінімальних цін на цукрові буряки [2].
Метою встановлення квот на цукрові буряки та
цукор є обмеження виробництва цукру в межах
внутрішньої потреби, ресурсів для експорту та
створення необхідних запасів.
Ефективність управління витратами в буря-

коцукровому виробництві США багато в чому
визначається порядком ціноутворення, яке, у
свою чергу, зумовлене формами агропромисло-
вої інтеграції між товаровиробниками цукрових
буряків і переробними підприємствами, чинними
стандартами на продукцію, політикою ціноут-
ворення на агропродукцію. Контракти між това-
ровиробниками сировини та цукровими завода-
ми, крім визначення порядку збуту і приймання
вирощених цукрових буряків, встановлюють
також обов’язки обох сторін щодо організації
вирощування й перевезення буряків, реалізації
побічної продукції бурякоцукрового виробниц-
тва, матеріально-технічного постачання.
Зарубіжний досвід доводить, що ефектив-

ність управління витратами бурякоцукрового
виробництва у провідних країнах і США зале-
жить від факторів як внутрішнього, так і зовніш-
нього середовища. Вирішальна роль у форму-
ванні ефективності системи управління буряко-
цукровим виробництвом відводиться системі
державного регулювання взаємовідносин учас-
ників [3, 4].
У вітчизняній практиці ефективність управ-

ління витратами виробництва прийнято оціню-
вати через принципи організації системи управ-
ління виробництвом. Оскільки ефективність ді-
яльності підприємства загалом визначається
ефективністю управління витратами виробниц-
тва, отже, система управління витратами буря-
коцукрового виробництва повинна базуватися
на реалізації загальних принципів управління:
науковості; плановості; правильного добору та
розстановки кадрів; відповідальності; демокра-
тичного централізму; матеріального і мораль-
ного стимулювання праці; економічності та
ефективності; ієрархічності; поєднання галузе-
вого і територіального управління.
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Узагальнюючи зарубіжний та вітчизняний
досвід зниження витрат виробництва, можна
виокремити основні принципи, які належать
безпосередньо до системи управління витра-
тами виробництва: єдність підходів на різних
рівнях управління — планування, обліку, каль-
кулювання, оцінки та аналізу; управління ви-
тратами на різних стадіях життєвого циклу то-
вару; органічне поєднання зниження витрат із
досягненням високої якості; недопущення по-
яви надлишкових витрат; широке впроваджен-
ня найефективніших методів зниження витрат;
орієнтація системи планування, обліку та каль-
кулювання на зниження витрат, удосконален-
ня інформаційного забезпечення; підвищен-
ня заінтересованості працівників у зниженні ви-
трат.
Дотримання цих принципів управління дає

змогу забезпечити конкурентні переваги про-
дукції за рахунок зниження витрат на її вироб-
ництво.
У побудові системи управління витратами в

бурякоцукровому виробництві з метою забезпе-
чення її ефективності треба враховувати вплив
як зовнішніх, так і внутрішніх факторів, а також
ряд специфічних особливостей, характерних
для виробництва цукрових буряків.
По-перше, цукрові буряки, на відміну від ін-

ших культур, унаслідок своїх біологічних особ-
ливостей мають високі вимоги до ґрунтово-
кліматичних умов, що визначає необхідність
більш докладного і повного контролю за вико-
нанням усіх технологічних операцій з метою
зниження впливу цих факторів.
По-друге, бурякоцукрова сировина не може

зберігатися тривалий час, що зумовлює не-
обхідність організації оптимальних сировинних
зон цукрових заводів, які дають змогу забезпе-
чити переробку цукрових буряків в оптимальні
терміни.
По-третє, ефективність управління витра-

тами виробництва цукрових буряків залежить
від рівня товарності. Бурякосійні господарства
можуть здійснювати переробку сировини на
давальницьких умовах, унаслідок чого переда-
вати цукровим заводам за послуги переробки
частину виробленого цукру, друга частина ре-
алізується ними самостійно. Це ускладнює про-
цес управління бурякоцукровим виробництвом,
оскільки рентабельність як кінцевий підсумко-
вий показник ефективності залежить від рівня
дигестії та цін на сировину.
По-четверте, низька цукристість сировини

зумовлює необхідність виробництва значних
обсягів цукрових буряків.
Ефективність управлінської діяльності являє

собою результативність конкретної управлін-
ської системи, яка відображається в різних
показниках (з кількісними та якісними характе-
ристиками) об’єкта управління та управлінської
діяльності [1]. Її можна розглядати як соціаль-
но-економічну категорію, що розкриває взає-
мозв’язок між результатами управлінської ді-
яльності, вираженими техніко-економічним і
соціальним ефектом, а також затратами живої
та уречевленої управлінської праці на досяг-
нення ефективності цих результатів.
Вважаємо, що при цьому треба дотримува-

тися таких принципів в агровиробництві: в до-
сягненні ефективності управління слід керува-

Показники оцінки ефективності
управління витратами у бурякоцукровому виробництві

По азни и оцін и ефе тивності правління витратами б ря оц ровом виробництві

Загальні результативні показники:
Урожайність, ц/га;
Дигестія бурякової сировини, %;
Собівартість:
- 1 т цукрових буряків;
- 1 т цукру
Валовий дохід у розрахунку:
- на 100 га ріллі;
- на 100 га посівної площі;
- на 1 т цукру
Прибуток у виробництві цукрових буряків
у розрахунку:
- на 100 га ріллі;
- на 100 га посівної площі;
- на 1 т цукру
Рентабельність виробництва

Показники економічності апарату
управління:
Частка затрат на управління в загальній сумі
виробничих витрат, %;
Частка заробітної плати працівників
управління у річному фонді оплати праці
працівників підприємства, %;
Частка окремих статей витрат
у загальній сумі витрат на утримання
апарату управління, %

Показники продуктивності управлінської праці:
Вироблено цукрових буряків у заліковій вазі на 1 працівника апарату управління;
Вартість реалізованого цукру на 1 працівника апарату управління;
Прибуток на 1 працівника апарату управління;
Прибуток на 1 людинодень, витрачений на управління.
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тися загальноприйнятими методиками з оцінки
ефективності виробництва; специфіка управ-
лінської праці полягає в тому, що вона є пра-
цею продуктивною, яка характеризується ре-
зультатами праці всього колективу. Тому вона
має оцінюватися за впливом на результати
роботи всього колективу; визначати ефек-
тивність системи управління потрібно з ураху-
ванням часового розриву між вкладенням
коштів та результатами; оцінюючи систему уп-
равління, необхідно враховувати специфіку аг-
ровиробництва, оскільки вона значною мі-
рою впливає на ефективність виробництва;
будь-яка оцінка потребує порівняння вихідних
даних.
Можна виокремити 3 групи показників оцін-

ки ефективності управлінської системи: загаль-
ні результативні показники; показники еконо-
мічності апарату управління; показники продук-
тивності управлінської праці.
Враховуючи особливості бурякоцукрового

виробництва, а також сформованої системи
оцінки ефективності управління виробництвом,
вважаємо, що оцінку ефективності управління
витратами бурякоцукрового виробництва по-

трібно здійснювати на основі такої системи по-
казників (рисунок).
Такий підхід дає змогу адекватно оцінити

ефективність як окремо взятих працівників,
структурних підрозділів, так і систему управлін-
ня витратами у бурякоцукровому виробництві
загалом.
Отже, наявні підходи в дослідженні питань

витрат виробництва зводяться до того, що ці
витрати розглядаються як економічна катего-
рія, яка відображає величину затрат живої та
уречевленої праці, виражену у грошовій формі,
і яка характеризує суспільну вартість виробле-
ної продукції.
Управління витратами виробництва —

складний процес, який потребує вміння обґрун-
тувати класифікацію витрат з метою чіткого
визначення планових і додаткових затрат, не-
обхідних для підтримки конкурентоспромож-
ності виробленої продукції. При цьому необхід-
но враховувати, що головною метою виробни-
чої діяльності у ринкових умовах є одержання
максимуму прибутку на одиницю витрат. Ця
обставина набуває актуальності в нинішніх
умовах господарювання.

Висновки

Управління витратами в бурякоцукровому
виробництві являє собою цілеспрямовану ді-
яльність апарату управління з планування
затрат, організації економного витрачання
коштів на всіх стадіях виробничого процесу,
контролю за виконанням виробничого плану
всіма структурними підрозділами підприєм-

ства. Механізм управління витратами вироб-
ництва — це сукупність взаємовідносин, які
виникають між управлінськими підсистемами
і дають змогу управляти процесами плану-
вання, організації, витрачання, контролю,
аналізу та обліку затрат на виробництво
товарів, виконання робіт та послуг.
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У Львівському національному університеті
імені Івана Франка видано підручник «Ґрунто-
знавство і географія ґрунтів» (Львів: ЛНЦ
імені Івана Франка. В 2-х ч. — 2010 р. — Ч. 1. —
269 с.; Ч. 2. — 285 с.). Його автор — відомий
учений, доктор сільськогосподарських наук,
професор С.П. Позняк. У першій частині видан-
ня йдеться про ґенез, властивості, родючість,
класифікацію та еволюцію ґрунтів, у другій —
описано ґрунти основних природних зон, їх гру-
пування, структуру ґрунтового покриву, подано
інформацію щодо оцінки, картографування та
охорони ґрунтів.
У підручнику обстоюється думка про ґрунто-

знавство як фундаментальну та прикладну дис-
ципліну, значення якої в сучасних умовах за-
гострення продовольчої та екологічної проблем
зростає. Тому вивчення ґрунтів, закономірнос-
тей їхнього походження, раціонального вико-
ристання та збереження набуває надактуаль-
ного значення.
У виданні викладено історію розвитку ґрун-

тознавства в світі від стародавніх цивілізацій до
наших днів, а також в Україні – від трипільсь-
кої культури до ХХІ ст., відзначено внесок май-
же всіх видатних учених СРСР, України та Росії
в розвиток ґрунтознавства. Стисло подано су-
часну інформацію про основні розділи ґрунто-
знавства – чинники, закономірності ґрунтоутво-
рення, морфологію, ґенез, склад і властивості
мінеральної та органічної частин, хімічні, фізи-
ко-хімічні, фізичні й фізико-механічні власти-
вості, елементи живлення рослин, родючість
ґрунтів.
Разом з традиційними розділами про клімат,

породи і рельєф як чинники ґрунтоутворення
наведено інформацію про елементарні проце-
си та їхній поділ на акумулятивні, елювіальні —
ілювіальні, метаморфічні, педотурбаційні, дес-
труктивні та інші процеси, стадії, типи і напря-
ми еволюції ґрунтоутворення.
Цікаво описано розділ про морфологію ґрун-

тів із залученням матеріалу про типи профілів,
горизонтів, здійснено порівняння різних систем
їхньої індексації, наведено розрахунок ступеня
диференціації профілю, шкалу забарвлення
ґрунтів за Манселлом.
У першій частині висвітлено інформацію про

гірські породи, особливості їхнього грануломет-

НОВИЙ ПІДРУЧНИК
З ҐРУНТОЗНАВСТВА І ГЕОГРАФІЇ ҐРУНТІВ

РЕЦЕНЗІЇ

ричного, мінералогічного та хімічного складу,
процеси вивітрювання та їхній вплив на фор-
мування ґрунтів. У розділі про органічну части-
ну ґрунту приділено увагу географічним зако-
номірностям гумусоутворення та якісній оцінці
показників гумусного стану, що має перспекти-
ви для більш широкого використання. Кислот-
но-лужні властивості ґрунтів подано з урахуван-
ням їхнього екологічного значення та опти-
мальних параметрів для різних рослин.
Характерною ознакою розділу про водно-

фізичні властивості, як і більшості інших, є ви-
користання порівняльної оцінки якості вмісту
вологи в ґрунті, а також реакції рослин на пев-
ний рівень зволоження.
Кваліфіковано написано й інші розділи —

про водні режими, баланси, водопроникність,
категорії вологи щодо рухомості й доступності
рослинам, повітряні властивості, питомий опір
як чинник енергетичних витрат на проведення
механічного обробітку та його якості.
У розділі про родючість ґрунту привертають

увагу систематизація чинників, що лімітують
родючість, і перелік відповідних заходів з кори-
гування ситуації.
Друга частина містить інформацію про ґрун-

ти різних природних зон світу та України. Важ-
ливо, що поряд з українськими назвами ґрунтів
наведено їхні міжнародні аналоги, це має спро-
стити підготовку проектів українських учених на
здобуття міжнародних грантів.
Потрібними є матеріали розділів про струк-

туру ґрунтового покриву, агровиробничі групу-
вання, бонітети, грошову оцінку, картогра-
фування, різні види деградації, тут також наве-
дено діагностичні критерії для визначення
ступеня деградації ґрунтів.
Разом з тим у підручнику мало посилань на

дослідження українських учених. Варто було б
приділити більше уваги застосуванню геоін-
форматики в ґрунтознавстві, базам даних, дис-
танційним засобам діагностики та іншим но-
вітнім підходам у вивченні, використанні й охо-
роні ґрунтів.
Підручник призначений для широкого кола

фахівців природничих спеціальностей аграрних
та педагогічних вишів, студентів і аспірантів, які
вивчають ґрунтознавство та географію ґрунтів,
може зацікавити також спеціалістів інших галузей.

 В.В. Медведєв,
академік НААН
ННЦ «Інститут

ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»
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Вожегова Р.А. Научно-практические основы эффек-
тивного ведения орошаемого земледелия//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 3. — С. 5–8.
Освещены современные проблемы орошаемого
земледелия в Украине и определены пути их реше-
ния. Доказана высокая эффективность орошения, а
также других элементов интенсификации земледе-
лия, используемых на научной основе.

Быкин А.В., Зинченко Н.М. Влияние водораствори-
мых комплексных удобрений на продуктивность рап-
са озимого в условиях Левобережной Лесостепи
Украины//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 3. — С. 9–12.
Изложены результаты исследований влияния вне-
корневых подкормок комплексным водораствори-
мым удобрением Folicare на производительность
рапса озимого на темно-серой оподзолистой почве.

Волкогон В.В., Токмакова Л.Н., Трепач А.А. Под-
вижность фосфатов в корневой зоне пшеницы ози-
мой при действии бактерий Rhizobium radiobacter//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 3. — С. 13–16.
При выращивании пшеницы озимой на лугово-чер-
ноземной почве под воздействием бактеризации
семян Rhizobium radiobacter повышается степень
подвижности фосфатов в корневой зоне растений и
увеличивается вынос фосфора с урожаем, что по-
ложительно влияет на продуктивность культуры.

Cтороженко В.А., Бацманова Л.М., Макаренко В.И.,
Коваленко Р.В., Каленская С.М. Влияние комплек-
сных удобрений на биопродуктивность и функцио-
нальное состояние фотосинтетического аппарата у
высокоинтенсивных сортов пшеницы озимой//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 3. — С. 17–20.
Исследовано влияние комплексных удобрений на
биологическую продуктивность и функциональное
состояние фотосинтетического аппарата у высоко-
интенсивных сортов пшеницы озимой украинской
селекции. Выявлена взаимосвязь между биологи-
ческой продуктивностью и функциональным состо-
янием фотосинтетического аппарата у растений ис-
следуемых сортов, в частности сильная прямая кор-
реляция между урожайностью и площадью листовой
поверхности флагового листа.

Улич Л.И., Грынив С.Н., Каражбей Г.Н., Ма-
тус В.М., Улич А.Л. Исследование свойств черники
щитковой при ее акклиматизации в Украине//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 3. — С. 21–24.
Освещены результаты исследований сортового со-
става, морфологических и агробиологических при-
знаков и свойств сортов нового для Украины вида
растений черники щитковой при ее интродукции и
акклиматизации в центральной Лесостепи.

Глебова Е.В. Диагностика микоплазмозов сельско-
хозяйственных животных и птицы//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 3. — С. 25–27.
Разработана полнокомпонентная питательная сре-
да на основе триптического гидролизата сердца
крупного рогатого скота с сывороточным альбуми-
ном крови, которая является универсальной для
проведения диагностических исследований по инди-
кации возбудителя микоплазмоза в биологическом
материале от животных и позволяет накопить бак-

териальную массу эталонных музейных штаммов
микоплазм.

Полупан Ю.П., Иляшенко Г.Д. Анализ кривых и по-
стоянности лактации у коров украинских красной и
черно-пестрой молочных пород//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 3. — С. 28–30.
В научно-хозяйственном опыте на коровах-перво-
телках украинских красной и черно-пестрой молоч-
ных пород установлено преимущество последних по
разовым надоям на 2–7-м мес. лактации, которое
практически нивелируется по надою за 305 дней
лактации ввиду меньшей устойчивости лактации по
сравнению с животными украинской красной молоч-
ной породы. Индекс Брууна наиболее удачно харак-
теризует феномен устойчивости лактации и пред-
ставляет более высокую практическую селекцион-
ную ценность.

Горлова А.Д., Яковчук В.С. Влияние интенсивно-
го откорма и выпаса на качественные показатели
жировой ткани молодняка овец//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 3. — С. 31–34.
Приведены результаты экспериментальных иссле-
дований влияния интенсивного откорма и выпаса на
количественные и качественные показатели жиро-
вой ткани молодняка овец. Установлено, что исполь-
зование интенсивного откорма ягнят обеспечило
повышение количества внутримышечного жира в
длиннейшей мышце спины и увеличение содержа-
ния ненасыщенных жирных кислот в подкожной жи-
ровой ткани.

Ибатуллин И.И., Отченашко В.В. Переваримость
питательных веществ у перепелят при разных уров-
нях витаминного питания//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 3. — С. 35–37.
Исследовано влияние скармливания комбикормов с
разными уровнями витамина А и рибофлавина на
переваримость питательных веществ кормов. Уста-
новлено наличие заметной связи между содержани-
ем витамина А и рибофлавина и переваримость
протеина.

Бурденюк-Тарасевич Л.А., Дубова О.А., Лысико-
ва В.М. Адаптивная система селекции сортов пше-
ницы мягкой озимой//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 3. — С. 38–41.
Обобщен опыт работы Белоцерковской опытно-се-
лекционной станции Института биоэнергетических
культур и сахарной свеклы НААН по созданию сор-
тов пшеницы мягкой озимой с повышенной адаптив-
ностью к стрессовым биотическим и абиотическим
факторам внешней среды. Приведены основные па-
раметры урожайности, качества, экологической пла-
стичности и стабильности сортов: Ясочка, Лыбидь,
Царивна, Лисова писня, Романтика и Видрада, за-
несенных в Реестр сортов растений Украины в
2006–2010 гг.

Гузев И.В. Новая методика определения текущего
статуса (категории) риска для породной популяции
разных видов племенных ресурсов животноводства
Украины//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 3. —
С. 42–48.
На основе предложенной оценочной схемы и ана-
лиза международного опыта ФАО разработана для
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использования в Украине модифицированная и уни-
фицированная методика идентификации и класси-
фикации уровней опасности (по категориям угроз
или статусам риска), которые угрожают нормально-
му существованию породных популяций сельскохо-
зяйственных животных разного репродуктивного по-
тенциала.

Булгаков В.М., Борис А.М. Потери сахароносной
массы и остатки ботвы при комбинированном ее
срезе//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 3. —
С. 49–52.
Определены потери сахароносной массы при вы-
полнении рабочего процесса удаления ботвы ком-
бинированным срезом для различных агрофизи-
ческих характеристик посевов и технологических
параметров рабочего органа. В результате теоре-
тических расчетов обнаружена возможность умень-
шения диапазона копирного среза.

Божок А.М. Автоматическая сигнализация аварий-
ного давления в шинах колес мобильно-энергети-
ческого средства//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 3. — С. 53–55.
Приведена принципиальная схема и описана рабо-
та системы автоматической сигнализации аварийно-
го давления в шинах колес мобильно-энергетичес-
кого средства, а также представлены результаты ее
исследования.

Козерецкая И.А., Демидов С.В., Мариненко Т.В.,
Корсун С.Г. Способ определения рекомбиногенно-
сти почвы, природных вод и растительной продук-
ции в агроландшафтах//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 3. — С. 56–58.
Предложен способ определения рекомбиногеннос-
ти почвы, природных вод и растительной продукции
в агроландшафтах, который состоит во внесении в
питательную среду Drosophila melanogaster иссле-
дуемых образцов почвы, воды, растительной про-
дукции и выращивании на ней гетерозиготных по ис-
следуемым мутациям самок. В их потомстве рассчи-
тывают частоту кроссоверных особей, по которой,
в свою очередь, устанавливают факт увеличения/
уменьшения (или нет) частоты рекомбинации по
сравнению с контролем.

Белолипский В.А., Носовская Т.А., Михай-
лов В.В. Эрозионно-гидрологические индикаторы в
структуре водосбора//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 3. — С. 59–62.
Представлены параметры эрозионно-гидрологичес-
ких процессов с учетом метеорологических, эрози-
онных и агрофизических свойств почв. Выявлена
пространственная дифференциация показателей
накопления влаги в почве в структурной организа-
ции водосбора.

Пашук Е.В., Насырова Г.Ф., Кигель Н.Ф. Развитие
лактобактерий в сырных продуктах с растительны-
ми компонентами//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 3. — С. 63–65.

Исследована динамика изменения численности лак-
тобактерий в сырных продуктах с растительными
компонентами на разных этапах технологического
процесса. Установлено, что замена 30% молочного
жира его заменителями обуславливала угнетение
развития лактобактерий при вызревании сырных
продуктов, тогда как внесение изолята соевого белка
положительно влияло на развитие лактобактерий
заквашивального препарата.

Сычевский Н.П., Марченко В.Н. Структуризация
собственности в агропродовольственном секторе
экономики Украины//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 3. — С. 66–69.
Освещены этапы структуризации собственности в
агропродовольственном секторе Украины, вопросы
диверсификации деятельности профильных аграр-
ных компаний.

Тарарико Ю.А., Козаченко О.А. Межотраслевая
оптимизация сельскохозяйственного предприятия
в зоне орошения//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 3. — С. 70–74.
Проведен анализ перспективных моделей развития
аграрного производства на мелиорированных зем-
лях юга Украины. Показано, что восстановление
системы орошения является высокоэффективным в
составе единого биоэнергетического комплекса с
животноводством, переработкой, хранением продук-
ции и генерацией биоэнергии.

Алещенко О.А. Генетическая характеристика гене-
алогических линий рысистых пород лошадей//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 3. — С. 75–77.
Характерной особенностью новых линий лошадей
является уменьшение концентрации аллеля Dbcm в
созданных линиях Приказа и Запада и увеличение
генных частот: аллеля Dde среди потомков линии
Приказа и аллеля Dcgm линии Запада. У линии Реп-
риза сохранился аллель Dceg от линии Воломайта,
но в меньшем количестве (генная частота Dceg умень-
шилась на 0,012 ед.), а среди лошадей линии Стар’с
Прайда нет ни одного носителя этого аллеля.

Ситникова Т.Ю. Проблемы государственного
финансирования отрасли хмелеводства//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 3. — С. 78–80.
Обоснована целесообразность финансирования и
государственного регулирования отрасли хмелевод-
ства, проанализированы основные проблемы бюд-
жетного финансирования, предложены мероприятия
для усовершенствования бюджетных отношений.

Кисиленко Т.А. К оценке эффективности управле-
ния расходами на предприятиях свеклосахарного
производства//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 3. — С. 81–83.
Обобщен зарубежный опыт управления расходами
свеклосахарного производства. Обоснован методи-
ческий подход к оценке эффективности управления
расходами на предприятиях свеклосахарного под-
комплекса Украины.
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Vozhegova R. Fundamentals of efficient manage-
ment in irrigation farming//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 3. — P. 5–8.
Modern problems of irrigation farming in Ukraine and
ways of their solution are described. The high per-
formance of irrigation, and also other elements of
intensification of farming agriculture, used on scien-
tific basis is proved.

Bykin A., Zinchenko N. Influence of water-soluble
combined fertilizers on productivity of winter rape in
conditions of Left-bank Forest-Steppe of Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 3. —
P. 9–12.
Effect of foliar top dressings by complex water-solub-
le fertilizer “Folicare” on delivery capacity of winter
rape is studied on dark grey podzolized soil.

Volkogon V., Tokmakova L., Trepach A. Mobility of
phosphates in root zone of winter wheat winter at
action of bacteria Rhizobium radiobacter//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 3. — P. 13–16.
The level of mobility of phosphates in root zone of
plants is increased and the removal of phosphorus
with crop is enlarged at growing of winter wheat on
alkaline-chernozem soil under the influence of bac-
terization of seeds by Rhizobium radiobacter. That
has positive influence on cropping capacity.

Storozhenko V., Batsmanova L., Makarenko V.,
Kovalenko R., Kalenskaya S. Influence of combined
fertilizers on bioproductivity and functional state of the
photosynthetic apparatus at high-intensive grades of
winter wheat//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 3. — P. 17–20.
Effect of combined fertilizers on biological efficiency
and functional state of the photosynthetic apparatus
at high-intensive grades of winter wheat of Ukrainian
selection is probed. The correlation between bio-
logical efficiency and functional state of the pho-
tosynthetic apparatus at plants of probed grades, in
particular strong direct correlation between produc-
tivity and square of flag leaf area, is determined.

Ulich L., Gryniv S., Karazhbey G., Matus V., Ulich A.
Study of properties of marsh bilberry at its acclima-
tization in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2012. — № 3. — P. 21–24.
Results of probes of varietal content, morphological
and agrobiological attributes and properties of grades
of marsh bilberry are shown at its introduction and
acclimatization in the central Forest-Steppe.

Glebova Ye. Diagnostics of mycoplasmoses of agri-
cultural animals and birds//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 3. — P. 25–27.
Means of diagnostics of mycoplasmoses of animals
are developed. The nutrient medium is developed on
the basis of tryptic hydrolyzate of heart of cattle with
serum albumin of blood which is universal for diag-
nostic researches in indication of the causal organism
of mycoplasmosis in biological stuff from animals. It
allows to accumulate bacterial mass of benchmark
museum strains of mycoplasmas.

Polupan Yu., Iliashenko G. Analysis of curves and
constancy of lactation at cows of Ukrainian Red and
Black-motley dairy breeds//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 3. — P. 28–30.
In scientific and economic experience on cows-first
heifers of Ukrainian Red and Black-motley dairy bre-
eds the advantage of the last one is determined for
single milk yields on 2-7-th month of lactation, which
is practically run a level on milk yield for 305 days of
lactation in view of smaller constancy of lactation in
comparison with animals of Ukrainian Red dairy bre-
ed. Bruun index characterizes successfully the phe-
nomenon of constancy of lactation and has higher
practical selection worth.

Gorlova A., Yakovchuk V. Influence of intensive
fattening on qualitative indexes of fatty tissue of
young animals of sheep//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 3. — P. 31–34.
Results of experimental researches in influence of
intensive fattening on quantitative and qualitative
indexes of fatty tissue of young animals of sheep are
brought. It is determined that use of intensive fat-
tening of lambs has ensured rising amount of in-
tramuscular fat in the longest muscle of a back and
augmentation of the content of unsaturated fatty acids
in hypodermic fatty tissue.

Ibatullin I., Otchenashko V. Digestibility of nutrients
at young quail at different levels of vitaminic feed//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 3. —
P. 35–37.
Effect of feeding with different levels of vitamin A and
Riboflavinum on digestibility of nutrients of feedstuffs
is studied. The availability of noticeable link between
the content of vitamin A and Riboflavinum and
digestibility of protein is determined.

Burdeniuk-Tarasevich L., Dubova O., Lysikova V.
Adaptive system of selection of grades of winter soft
wheat//News of agrarian sciences. — 2012. — № 3.
— P. 38–41.
Operational experience is generalized of Bilotser-
kovska breeding station of the Institute of biopower
crops and sugar-beet of NAAS on creating grades of
winter soft wheat with the heightened adaptability to
stressful biotic and abiotic factors of hazardous envi-
ronment. Critical parameters are resulted of produc-
tivity, quality, ecological pliability and stability of the
following grades: Yasochka, Lybid, Tsarivna, Lisova
pisnia, Romantica and Vidrada, included into the
Catalogue of grades of plants of Ukraine in 2006–2010.

Guzev I. New procedure of determination of the class
of risk for pedigree population of different kinds of
pedigree resources of animal husbandry of Ukraine
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 3. —
P. 42–48.
On the basis of the offered estimate scheme and
analysis of international experience of FAO the
inoculated and unified procedure of identification and
classification of levels of hazard (on classes of
threats or statuses of risk) which threaten normal
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existence of pedigree populations of agricultural
animals of different breeding potential is developed
for Ukraine.

Bulgakov V., Boris A. Losses of sugar-bearing mass
and residues of haulm at its combined cutting//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 3. — P. 49–52.
Losses of sugar-bearing mass are determined at the
process of excision of haulm by combined cutting for
different agrophysical characteristics of sowings and
technological parameters of end-effector. As a result
of theoretical calculations the possibility of decrease
of a range of copying cutting is found out.

Bozhok A. Automatic signaling of abnormal pressure
in splints of wheels of mobile-power agent//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 3. — P. 53–55.
The principal diagram is given and operation of
system of automatic signaling of abnormal pressure
in splints of wheels of mobile-power agent is
developed, and also results of its investigation is
presented.

Kozeretska I., Demidov S., Marinenko T., Korsun S.
Method of determination of recombinogenic features
of soils, natural waters and vegetable products in
agricultural landscapes//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 3. — P. 56–58.
The offered method consists in importation of probed
samples of soil, water, vegetable products  into nut-
rient medium of Drosophila melanogaster and grow-
ing on it female flies heterozygous on probed muta-
tions. In their brooding we calculate frequency of
cross-over flies on which, in turn, determine the fact
of augmentation/reduction (or not) of frequency of
recombination in comparison with monitoring.

Belolipskiy V., Nosovska T., Mikhailov V. Erosion
and hydrological indicators in structure of drainage
area//News of agrarian sciences. — 2012. — № 3.
— P. 59–62.
Parameters of erosion and hydrological processes in
view of meteorological, erosive and agrophysical
properties of soils are given. The space differentiation
of indexes of water accumulation in soil in structural
architecture of drainage area is determined.

Pashuk Ye., Nasyrova G., Kighel N. Development
of lactic acid bacteria in cheese products with ve-
getable ingredients//News of agrarian sciences. —
2012. — № 3. — P. 63–65.
It is studied a time history of numerosity of lactic acid
bacteria in cheese products with vegetable ingre-
dients at different stages of process. It is determined
that substitution of 30% of milk butter with its
replacers caused depressing development of lactic
acid bacteria at maturing of cheese products whereas

importation of isolate of soya protein cause positive
influence on development of lactic acid bacteria of
starter.

Sуchevsky N., Marchenko V. Stages of structuri-
zation of the property in agricultural sector of eco-
nomy of Ukraine//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 3. — P. 66–69.
Stages of structurization of the property in agricultural
sector of Ukraine, as well as problems of diversifi-
cation of manufacture of the profile agrarian com-
panies are covered.

Tarariko Yu., Kozachenko O. Optimization of branch
structure of agrarian production in zone of irrigations/
/News of agrarian sciences. — 2012. — № 3. — P.
70–74.
Analysis of perspective models of development of
agrarian production on reclaimed lands of the South
of Ukraine is carried out. It is shown that restoration
of irrigation system is highly effective in the structure
of uniform biopower complex with animal husbandry,
processing, storage of products and generating of
biopower.

Aleshchenko O. Genetic characteristics of genealo-
gical lines of race breeds//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 3. — P. 75–77.
The main feature of new lines is the decrease of
density of allele Dbcm in the created lines of Prikaz
and Zapad and augmentation of genic frequencies of
allele Dde among offsprings of the line of Prikaz and
allele Dcgm among offsprings of the line of Zapad.
Line of Repriz has saved allele Dceg from the line of
Volomait, but in smaller amount (genic frequency of
Dceg was diminished by 0,012 units), and among
horses of the line Stars Pride there is no any carriers
of this allele.

Sytnikova T. Problems of state financing of hop
growing//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 3. — P. 78–80.
The expediency of financing and state regulation of
branch of hop growing is substantiated. The basic
problems of budget financing are analyzed, and
measures for development of budget ratios are
offered.

Kisilenko T. To the assessment of management
efficiency by charges at the enterprises of sugar beet
branch//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 3. — P. 81–83.
Foreign experience of cost management in sugar
beet production is generalized. The methodical ap-
proach to the assessment of management efficiency
by charges at the enterprises of sugar beet
subcomplex of Ukraine is substantiated.




