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СТРАТЕГІЯ ОПТИМІЗАЦІЇ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ
ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ
В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО
СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Подано аналіз ви ористання земельних рес рсів
в а ропромисловом виробництві держави в
онте сті світово о стабільно о розвит .
Наведено причини по іршення стан ґр нтово о
по рив , зниження рівня родючості ґр нтів, втрат
запас міцності сільсь о о осподарства на
с часном етапі. Роз рито на ові основи
оптимізації а роландшафтів і стабілізації
земле орист вання та пріоритетні напрями
розвит а рарно о се тор , зо рема ал зі
зерново о осподарства я основи продовольчої
безпе и держави.

Проблема оптимізації використання земель-
них ресурсів не нова і має планетарний харак-
тер, глобальність її поширюється високими
темпами попри запобіжні заходи, запроваджу-
вані країнами світу.
На початку ХХ ст. у світі проживало

1,62 млрд осіб, у 2010 р. чисельність людства
досягла показника 6,8 млрд осіб. За оцінками
експертів ООН, приріст населення за останні 25
років становив 1,6% у рік і продовжуватиме
зростати в межах 1,03% ще досить тривалий
період. При цьому 2 млрд осіб страждають від
нестачі чистої питної води, 1,2 млрд осіб —
хронічно голодують, з яких 13 млн осіб, зокре-
ма 5 млн дітей, щороку помирають.
Установлено, що зі збільшенням приросту

населення на 1,8% за рік матеріально-технічні
і продовольчі ресурси до 2038 р. (через 24
роки) потрібно буде збільшити на 51%.
Для забезпечення такого приросту населен-

ня та високих темпів розвитку промисловості,
транспорту, інших сфер життєдіяльності по-
трібно докласти максимум зусиль, оскільки за

Ключові слова: земельні ресурси, землекористування, розораність, сільськогосподарські угіддя,
рілля, лісонасадження, кормові угіддя, зернове господарство.

останні 50 років людство знищило 90% усіх
світових запасів риби, 70% — площ світових
лісів, а 30%, які залишилися на землі, — роз-
дрібнені на частини і деградують. Вирубки в них
здійснюються зі швидкістю 50 миль2 за рік, зни-
щено також понад 45 тис. озер.
Щороку хімічна промисловість викидає по-

над 100 млн т (70 000 різних видів) органічних
сполук і щороку до цього асортименту додаєть-
ся близько 1000 нових речовин. Переважна
більшість із них ґрунтовно не перевірені, насам-
перед на шкідливість для людини і навколиш-
нього середовища.
Окрім того, у світовому вимірі втрати продук-

тивних і пасовищних земель сягають 13 млн га
на рік, втрати гумусу — 24 млрд т/рік. Пло-
щі пустель збільшуються на 60 тис. км2 за рік
(6 млн га). Загалом використано вже 30% усіх
відомих ресурсів планети.
Величезні простори України ще в минулому

зумовили екстенсивне використання землі. Це
призвело до її виснаження, екологічного наван-
таження на довкілля, розвитку небувалих еро-
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зійних процесів. Щороку втрати ґрунту станов-
лять близько 600 млн т, води — 16 млрд м3.
Площа деградованих ґрунтів рік у рік зростає
на 90 тис. га. Майже кожний третій гектар
(30,7%) еродований, а другий — дефляційно
небезпечний. Площі еродованих земель у Лу-
ганській, Донецькій, Кіровоградській і Черні-
вецькій областях сягають 50–65% від землі в
обробітку.
На підтримання родючості еродованих ґрун-

тів в Україні витрачалося 30% поставок азот-
них і фосфорних добрив, а поставки калійних
були в 7 разів нижчими від потреби для ком-
пенсації їх утрати внаслідок ерозії. При цьому
втрата врожаю на слабозмитих ґрунтах стано-
вить 20%, середньозмитих — 40 і сильнозми-
тих — 60%. Понад 15 млрд грн сягають сумарні
щорічні втрати чистого прибутку від ерозії.
В Україні кожний четвертий гектар землі з

кислими ґрунтами, а в зонах Лісостепу і Поліс-
ся — майже кожний другий. Особливо великі
площі (52,1–65,0%) кислих ґрунтів у Вінницькій,
Черкаській, Тернопільській і Хмельницькій об-
ластях. Втрати енергії, яка міститься в орга-
нічній речовині ґрунту й елементах живлення,
у 5 разів перевищують її відновлення унесен-
ням органічних і мінеральних добрив.
Усе це призвело до нестійкого стану галузі

землеробства, втрати запасу міцності сільсько-
го господарства України, особливо в роки з
погодними катаклізмами, які виявляються де-
далі частіше й жорстокіше. Слід констатувати,
що ми шукаємо напрями подолання їхніх на-
слідків замість того, щоб запобігти їх виявам.
Саме такі наслідки кон’юнктурно-ринкового
землекористування у світі. На жаль, вони не
стали винятком для України.
Стабільне землекористування — ключ до

майбутнього сільськогосподарського виробниц-
тва світу. Однак в Україні через розораність і
деградацію ґрунтів на значних площах сільсь-
когосподарських угідь та допущені помилки в
здійсненні земельної реформи неможливо ре-
алізувати нові програми сільськогосподарсько-
го виробництва в умовах його реформування.
Особливістю стабільного розвитку, за

Н.Ф. Реймерсом [9], є здатність системи роз-
виватися, зберігаючи свою структуру і функціо-
нальні особливості за різних впливів зовніш-
нього середовища.
Науковим підґрунтям для розроблення ос-

нов стабільного використання земельних ре-
сурсів в агропромисловому виробництві, вва-
жаємо, стануть теоретично вивірені, правильні
технічні, технологічні та економічні дії для за-
безпечення їх функціонування.

Стратегія оптимізації використання земельних
ресурсів в агропромисловому виробництві України
в контексті світового стабільного розвитку

В Україні екстенсивні напрями використан-
ня землі вичерпані, і резерви землі для обро-
бітку відсутні. У світі резерви землекористуван-
ня прийнято визначати показниками можливо-
го розширення землі в обробітку до наявних
площ ріллі. У США, Канаді, Австралії, Бразилії
вони сягають 100%, тоді як в Україні, за вис-
новками експертів ООН, — 0%. До того ж ро-
зорано схили, водоохоронні зони та ґрунти, на
яких економічно невигідно вирощувати товар-
ну продукцію сільськогосподарських культур.
Остаточний висновок експертів ООН щодо

причини деградації ґрунтів — це опустелюван-
ня земель, непомірне їх розорювання, зрошен-
ня та знеліснення територій.
Розораність сільськогосподарських угідь в

Україні сягнула за 81%, у Вінницькій, Терно-
пільській, Кіровоградській областях — понад
90%, а в окремих районах цей показник ще
вищий — 96% (таблиця).
Такого рівня розораності угідь ніколи не ма-

ли розвинуті країни світу й жодна з республік
колишнього Радянського Союзу. Скажімо, у
ФРН розорано 32%, Великій Британії — 18,5,
США — 20% сільгоспугідь. За даними науково-
дослідних установ, в Україні слід зменшити
площу ріллі мінімум на 10 млн га і перевести
її в природні кормові угіддя та під заліснення.
При цьому буде дещо відновлено поруше-

не нами співвідношення між природними комп-
лексами — площами луків, лісу, води, посівів,
і стабілізовано екологічну рівновагу в агроланд-
шафтах. Саме переведення ріллі в природні
кормові угіддя і заліснення забезпечить їх охо-
рону й збереження для майбутніх поколінь.
Критичними параметрами розораності сіль-

ськогосподарських угідь є 50% сівозмінного
масиву. Це гранично можлива суцільна розо-
раність, перевищення якої загрожує розвитком
дефляції, водної ерозії, ослабленням впливу
кореневої фауни, ентомофагів тощо.
Передусім потрібно перевести в природні

кормові угіддя і заліснення ріллю, розміщену на
схилах з ухилом 3° і більше градусів, — май-
же 4,5 млн га. Це зменшує врожайність пше-
ниці на 1,1 т/га, кукурудзи — 3,7 т/га порівняно
з вирівняною поверхнею.
Наступна категорія ріллі для переведення в

природні кормові угіддя — малопродуктивні
землі, на яких економічно невигідно вирощува-
ти сільськогосподарські культури. Так, кожен
третій гектар ріллі практично не містить доступ-
них рослинам сполук фосфору і калію. Баланс
гумусу негативний, і його дефіцит щороку ста-
новить 110 кг/га. Потреба в поживних речови-
нах забезпечується мінеральними добривами
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на 10%, органічними — 20%, унаслідок чого
чорноземи випрацювані, деградовані зі змен-
шеним умістом гумусу та погіршеною якістю. У
Степу на окремих площах виявляється опусте-
лювання, у Лісостепу — омертвіння ґрунтів.
У природні кормові угіддя і заліснення також

потрібно перевести категорію ріллі — розорані
землі гідрографічного фонду (2 млн га), з яких
412 тис. га — заплавні, 135 тис. га — заболо-
чені. Потребують виведення з ріллі засолені
ґрунти, яких понад 450 тис. га та ділянки, за-
бруднені радіонуклідами і важкими металами.

Після оптимізації земельних ресурсів в Украї-
ні залишиться в обробітку 24,2 млн га землі, а
розораність сільськогосподарських угідь стано-
витиме 57,8% і залишатиметься найвищою в
Європі та світі.
Ліси і луки — це кліматостабілізувальні фак-

тори, які пом’якшують шкідливий вплив погод-
них аномалій.
Нині в Україні площа лісонасаджень стано-

вить 16% усієї території, або є найменшою в
Європі, у зоні Степу — лише 6,6%. Особливо
низьке заліснення в Запорізькій і Миколаївській

Зона Степу

АР Крим 2694,5 1829,3 1195,2 65,3

Дніпропетровська 3192,3 2535,4 2161,5 85,3

Донецька 2651,6 2055,2 1690,0 82,2

Запорізька 2718,5 2261,9 1993,5 88,1

Кіровоградська 2458,8 2057,9 1851,1 90,0

Луганська 2668,5 1914,5 1467,6 76,7

Миколаївська 2472,7 2075,9 1753,8 84,5

Одеська 3331,3 2572,5 2096,8 81,5

Херсонська 2831,7 1978,8 1750,8 88,7

Усього по зоні 25019,9 19276,4 15960,3 81,0

Зона Лісостепу

Вінницька 2651,4 2051,5 1858,2 90,6

Київська 2893,6 1782,7 1492,1 83,7

Полтавська 2874,5 2202,0 1862,0 84,6

Сумська 2383,9 1749,1 1415,7 80,9

Тернопільська 1382,4 1065,1 980,8 90,2

Харківська 3140,7 2428,1 1997,3 82,3

Хмельницька 2062,9 1579,9 1394,6 88,3

Черкаська 2092,1 1463,8 1314,6 89,8

Чернівецька 809,6 479,4 344,4 71,8

Усього по зоні 20291,1 14801,6 12639,7 85,4

Зона Полісся

Волинська 2014,4 1085,9 696,7 64,2

Житомирська 2980,8 1700,9 1325,1 77,9

Закарпатська 1275,3 486,2 194,3 40,0

Івано-Франківська 1392,7 633,4 422,6 66,7

Львівська 2183,1 1294,8 864,5 66,8

Рівненська 2005,2 947,1 669,0 70,6

Чернігівська 3192,5 2175,7 1570,1 72,2

Усього по зоні 15044,0 8324,0 5742,3 69,0

Усього по Україні 60355,0 42402,0 34342,3 81,0

Сільсь о осподарсь е ви ористання земельно о фонд У раїни, тис. а

Зона, область

Показник

усього землі розораність, %з них ріллі
у т.ч. сільськогосподарські

угіддя
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областях — 4%, Херсонській — 4,7, Дніпропет-
ровській — 5,2%. Європейським Союзом уста-
новлено норму заліснення на рівні 30%. В Ук-
раїні, навіть у Чернігівській області, розташо-
ваній у зоні Полісся, не вистачає близько
300 тис. га до оптимального заліснення. За роз-
рахунками, в Україні слід посадити 5,9 млн га
лісонасаджень або збільшити площу в 1,8 ра-
за, щоб вийти на рівень, близький до встанов-
леного ЄС. Тоді землі, вкриті лісовою рослин-
ністю, становитимуть 15,5 млн га, або 25,7%.
У світі площа луків удвічі перевищує площу

ріллі, в Україні, навпаки, площа ріллі у 5 разів
більша за площу лукопасовищних угідь. На
душу населення їх припадає в 6 разів менше
від середнього показника у світі. За даними
вчених, в Україні слід збільшити площу луків
мінімум у 2,7 раза. Найважливішим при цьому
буде різке збільшення в структурі кормів част-
ки пасовищних, які становлять 5%, або у 8–
10 разів менше, ніж в економічно розвинутих
країнах.
Наскільки зменшується площа землі в обро-

бітку (ріллі), настільки знижується екологічне
навантаження на навколишнє середовище.
На переведених у природні кормові угіддя

ґрунтах можливо за 3–4 роки відновити бага-
товидову, господарсько цінну рослинність, гли-
боко адаптовану до місцевих умов і здатну са-
мовідновлюватися. Це забезпечить за 5–6 міс.
на пасовищних кормах (за економії 5–6 млн т
зерна) виробництво як мінімум 4 млн т м’яса
чи 15 млн т молока.
Унесення азотних добрив сприяє підвищен-

ню темпів поновлення господарсько цінного
компонента в травостої. Найвища окупність
цього елемента живлення на косовицях і пасо-
вищах. Створені природні кормові угіддя поліп-
шують не докорінним чи поверхневим спосо-
бом, а розкидним унесенням добрив і підсіван-
ням насіння конюшини або люцерни раз у 3–
5 років.
Отже, у нинішніх умовах, а не в далекій пер-

спективі, немає іншого виходу, як на основі ком-
плексного підходу до сільськогосподарського
виробництва із системно-організаційних по-
зицій на базі досягнень науки і технічного про-
гресу з урахуванням політичних, соціальних,
економічних, енергетичних, матеріально-техніч-
них та екологічних умов здійснити оптимізацію
використання земельних ресурсів в агропро-
мисловому виробництві України під державним
керівництвом природокористування, оскільки
абсолютна власність на землю мусить бути
державною.
Територія України має 4 ґрунтово-кліматичні

зони, 9 ґрунтово-кліматичних підзон, 23 номен-
клатури ґрунтів і 1147 їхніх видів. Якщо до про-
ведення аграрної реформи, в основі якої була
земельна, колгоспи і радгоспи мали 98% зем-
лі в обробітку (у середньому 3 тис. га), то нині
із сільськогосподарського обороту практично
вилучається 15,3 млн га землі, що перебуває
в користуванні громадян (у середньому по
0,6 га на землевласника) і на якій виростити то-
варну продукцію практично неможливо. Фер-
мерські господарства мають 3,8 млн га землі
(у середньому 76,2 га на господарство), але
ефективно її використати частина фермерів не
може.
Зі здійсненням оптимізації використання зе-

мельних ресурсів в агропромисловому вироб-
ництві орієнтуватися потрібно на великі госпо-
дарства, які стануть основними виробниками
товарної продукції, оскільки за ринкової еконо-
міки через жорстку конкуренцію передусім бан-
крутують малі ферми.
В Україні виникла потреба в об’єднанні зем-

левласників у кооперацію, бо лише вона спро-
можна підвищити ринкову силу господарств різ-
них форм власності.
За проведення оптимізації землекористуван-

ня важливо забезпечити збереження і створен-
ня нових робочих місць, цілісність земельних
комплексів, використання землі за призначен-
ням, підвищення конкурентоспроможності зем-
лекористування, інтеграційну діяльність, охоро-
ну навколишнього середовища.
Передусім потрібно освоїти сівозміни, які є

«становим хребтом» системи землеробства.
Аналіз результатів багаторічних досліджень
свідчить про те, що на частку освоєної сівозмі-
ни припадає 1,0–1,4 т/га приросту врожайності
зерна озимої пшениці і понад 1,0 т/га кукуруд-
зи. Доведено, що лише в освоєній сівозміні
найефективніше виявляється система удоб-
рення, обробітку ґрунту, захисту від шкідників і
хвороб.
Нині в землеробстві України відбуваються

катастрофічні втрати енергії. Загальна кількість
азоту, вилученого з кругообігу становить 4 млн т,
або 139 кг з 1 га землі в обробітку, що еквіва-
лентно 12 млн т аміачної селітри.
Одним з основних критеріїв оцінки родючості

ґрунтів залишається гумус. З огляду на винят-
ково велике його значення не можна погоди-
тися з думкою, що родючість ґрунтів і врожай-
ність сільськогосподарських культур зумовлю-
ються лише запасами гумусу, а недостатній
його рівень є причиною низьких урожаїв.
Для забезпечення бездефіцитного балансу

гумусу потрібно передусім запобігти його втра-
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там і оптимізувати режим органічної речовини
та гумусного стану ґрунтів України, що зали-
шаться в обробітку. В умовах інтенсифікації
використання землі насичення ґрунтів органіч-
ною речовиною є одним із важливих джерел
поповнення запасів поживних речовин, потуж-
ним фактором підвищення біологічної актив-
ності ґрунтів, поліпшення їхніх гідрофізичних
параметрів, оскільки водоутримувальна здат-
ність органічної речовини у 5–10 разів є біль-
шою, ніж мінеральної фракції ґрунту. Від умісту
гумусу в ґрунті залежить енергоємність земле-
робства. Тому, концентруючи енергію на зем-
лі, що залишиться в обробітку, є можливість вно-
сити по 10–20 т/га органіки залежно від ґрун-
тово-кліматичної зони за значного зменшення,
а в багатьох господарствах і за відсутності вироб-
ництва гною. Для цього слід переважну части-
ну, а то й усю побічну продукцію використову-
вати як органічні добрива. При цьому найефек-
тивнішим є заорювання подрібненої соломи.
Приорані солома і стебла кукурудзи в 2–

3 рази за ефективністю перевищують унесен-
ня гною. Скажімо, 3–4 т соломи рівнозначні 9 т
гною на 1 га. Найбільше гумусу може утворю-
ватися із заорюванням побічної продукції куку-
рудзи на зерно та пшениці озимої після горо-
ху, а гичка кормових буряків, залишена в полі,
формує приріст урожаю ячменю 9 ц/га.
Великі втрати органічної речовини в чорно-

земних ґрунтах відбуваються на чорних парах.
Мінералізація гумусу на них у 1,5–2 рази відбу-
вається інтенсивніше, ніж на зернових полях,
а його втрати сягають 2 т/га в рік. Тому значну
частину парових площ доцільно замінити «су-
хим поливом» — унесенням підвищених доз
мінеральних добрив.
В Україні потрібно застосовувати сидеральні

добрива, які збагачують ґрунт не лише органіч-
ною речовиною, елементами живлення рослин,
а й сприяють фітосанітарному оздоровленню
ґрунту. Ґрунт має перебувати якомога довше
під рослинним покривом.
Не можна ігнорувати посіви зернобобових

культур і трав, оскільки багаторічні бобові тра-
ви утворюють 500–700 кг/га гумусу, що еквіва-
лентно 20–30 т гною на 1 га, і створюють значні
запаси азоту в ґрунті. Так, у США кожний третій
гектар посіву займають бобові культури, а під
люцерною перебуває 32,7% її світової площі.
Доцільно навести розрахунки економічної

ефективності використання побічної продукції,
здійснені в ННЦ «Інститут землеробства НААН».
Вони свідчать про те, що вартість одиниці дію-
чої речовини NPK підстилкового гною, унесе-
ного в ґрунт, становить 5,5 грн, стебел кукуруд-

зи — 2, гички буряків цукрових — 0,5, соломи
озимих і ярих культур — 3,75 грн.
У контексті глобальних вимог стійкого роз-

витку землеробства ще актуальнішими стають
роботи з хімічної меліорації ґрунтів в Україні,
оскільки тенденція розширення площ кислих
ґрунтів зростає. Витрачена на вапнування ґрун-
тів 1 грн забезпечує 2–3 грн чистого прибутку.
Без унесення кальцію не підвищиться біологіч-
на активність ґрунтів та окупність добрив.
Викликає стурбованість також стан ефектив-

ного використання землі, яка перебуває у ма-
лоземельних господарствах. Проведений ана-
ліз свідчить про те, що майже половина таких
землевласників отримують низькі врожаї. У цих
господарствах має місце поширення альтерна-
тивного землеробства, насамперед домінує
органічне, яке забезпечуватиме органічне ви-
робництво сільськогосподарської продукції.
У великотоварних господарствах однознач-

но здійснюватиметься інтенсивне землероб-
ство за диференційованого обробітку ґрунту,
інтегрованої системи захисту рослин, унесен-
ня добрив з урахуванням наслідків біологічно-
го контролю за розвитком елементів продуктив-
ності рослин для максимальної реалізації гене-
тичного потенціалу сортів кожної культури і
природної вологозабезпеченості.
Слід зазначити, що в Україні діє лише один

із нерегульованих факторів, який лімітує вро-
жайність, — волога, особливо в зонах Степу і
Східного Лісостепу. На підставі закону мініму-
му вологозабезпеченість зумовлює екологічну
межу (стелю) урожайності в конкретних умовах.
Для формування цього рівня врожайності по-
трібно задіяти інші необхідні ресурси.
Останнє 30-річчя характеризується нарос-

танням рівня вологозабезпеченості. Середньо-
річна сума опадів повсюди підвищилася на
110–120 мм (18–20%).
Земля в обробітку, на якій середньорічна

сума опадів 500–600 мм, становить 20 млн га,
або 55% загальної площі ріллі. Земля в обро-
бітку із середньорічною нормою опадів 620–
1000 мм — 30% загальної площі ріллі, зокре-
ма площа ріллі, де випадає понад 700 мм за
рік, збільшилася втричі. Площа землі в обробіт-
ку з найнижчою середньорічною сумою опа-
дів — 473–462 мм становить 11,2% (Одеська і
Херсонська області).
З урахуванням вологозабезпеченості як го-

ловного нерегульованого фактора слід визна-
ти великі невикористані можливості. Середньо-
річний показник використання води для форму-
вання врожаю сільськогосподарських культур
перебуває на рівні 35–45%. Адже земля без
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

води нічого не варта, на ній немає життя. Тому
оптимізація земельних ресурсів — це ключ до
стабільного землекористування нинішнього і
майбутнього сільськогосподарського виробниц-
тва України.
Оскільки продовольча безпека в усіх країнах

світу визначається перехідними запасами зер-
на, пріоритетом для України нині і в майбутньо-
му залишається зернове господарство. Захо-
ди щодо виробництва зерна мають бути вклю-
чені в програму дій Уряду.
На підставі опосередкованих витрат воло-

ги на формування врожаю зернових нами роз-
раховано мінімальний валовий збір зерна, се-
редній, максимальний і максимально мож-
ливий. Розрахунки свідчать про те, що в Украї-
ні в посушливі роки річна сума опадів
забезпечує формування валового збору зерна
не менше 50 млн т за середньої врожайності
3,28 т/га.
Середньорічний валовий збір зерна за

11 років забезпечується вологою на рівні май-
же 67 млн т за врожайності 4,4 т/га, а серед-
ньорічний валовий збір найбільш вологозабез-
печених 7-ми років може формуватися в межах
76 млн т за середньої врожайності 5 т/га, і
лише 1–2 роки з 11-ти валовий збір зерна може

Стратегія оптимізації використання земельних
ресурсів в агропромисловому виробництві України
в контексті світового стабільного розвитку

формуватися понад 80 млн т за середньої вро-
жайності 5,45 т/га. Такими є реальні можливості
отримання валових зборів зерна в Україні за-
лежно від головного нерегульованого факто-
ра — вологозабезпеченості.
Збільшення виробництва продукції рослин-

ництва здійснюватиметься завдяки інтенсифі-
кації технологій вирощування сільськогоспо-
дарських культур. Вартість виробленої про-
дукції з 1 га в Україні в 3,8 раза нижча, ніж у
Великобританії, у 20 разів — ніж у Нідерлан-
дах, у 25 разів — ніж у Швейцарії. За такої
ефективності використання землі нам потрібно
мати в обробітку максимум 8,7; 1,7; 1,3 млн га,
а не 32 млн га як нині.
Для формування потрібних обсягів конкурен-

тоспроможної продукції рослинництва застосу-
вання мінеральних добрив слід довести до 8–
9 млн т поживних речовин, або 270–330 кг/га
посіву. Також потрібно довести до міжнародних
стандартів надійність, довговічність та енерге-
тичну ефективність вітчизняного парку сіль-
ськогосподарських машин і механізмів, оскіль-
ки втрати лише зерна від недостатньої кількості
технічних засобів і їх невідповідного міжна-
родним стандартам рівня становлять близько
8 млн т щороку.

Аналіз розвитку галузі землеробства
свідчить про те, що з підвищенням урожай-
ності у 2–3 рази витрати енергії на одиницю
продукції зростають у 10–50 разів. Саме
тому розв’язання проблеми енергозабезпе-

Висновки

чення дасть можливість освоїти сучасні
новітні, високопродуктивні, високоточні тех-
нології і підвищити продуктивність галузі
сільськогосподарського виробництва вдвічі, а
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ДІАГНОСТИКА, ПАРАМЕТРИ
І ГЕОГРАФІЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ
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Визначено морфоло ічні, водно-фізичні, хімічні
і фізи о-хімічні параметри цінних ґр нтів, їх
ео рафічне розміщення та орієнтовні площі.
Запроновано інте ральний по азни для виявлення
особливо цінних ґр нтів за допомо ою розрах н
потенціал а ре ації. Обґр нтовано пропозиції
щодо впровадження в У раїні особливої страте ії
збереження цінних ґр нтів, що містить значний
перелі профіла тичних і поліпш вальних заходів.
Головний їхній зміст — повна заборона
а ротехноло ій, я і ш одять ґр нт , і жорст ий
державний та с спільний систематичний онтроль
за їхнім поточним станом.

Згідно зі ст. 150 Земельного кодексу [3] до
особливо цінних земель належать чорноземи
нееродовані несолонцюваті на лесових поро-
дах; лучно-чорноземні незасолені несолонцю-
ваті суглинкові ґрунти; темно-сірі опідзолені
ґрунти та чорноземи опідзолені на лесах і гле-
юваті; бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні
глибокі і середньоглибокі; дерново-підзолисті
суглинкові ґрунти; торфовища з глибиною за-
лягання торфу понад 1 м і осушені незалежно
від глибини; коричневі ґрунти Південного бере-
га Криму; дернові глибокі ґрунти Закарпаття;
землі дослідних полів науково-дослідних уста-
нов і навчальних закладів; землі природно-за-
повідного фонду; землі історико-культурного
призначення. У цьому переліку домінують ґрун-
ти з кращими агрономічними властивостями з
урахуванням їхнього зонального розміщення та
ґрунти особливого призначення. Основна мета
виокремлення таких земель — обмежити й ус-
кладнити порядок їхнього вилучення або вику-
пу для будівництва та іншого несільськогоспо-
дарського використання. На жаль, виконувати
цю статтю, орієнтуючись лише не назву ґрун-
ту, дуже важко. Потрібні уточнення передусім
стосовно їхніх параметрів. Адже серед зазна-

Ключові слова: особливо цінні ґрунти, критерії, параметри, заходи з охорони.

чених ґрунтів, що давно розорюються в умовах
незбалансованого і неякісного землеробства,
чимало ґрунтів деградовано, знеструктурено,
переущільнено, забруднено, через що вважа-
ти їх і надалі цінними було б помилкою.
Мета досліджень — запропонувати перелік

показників та їхніх оптимальних параметрів для
діагностики особливо цінних ґрунтів.
Методи та об’єкти досліджень. Цінними

ґрунтами слід вважати ґрунти з оптимальними
або наближеними до них параметрами морфо-
логічних, фізичних, хімічних, фізико-хімічних і
технологічних ознак, що дають змогу реалізу-
вати потенціал клімату, рослин і технологій.
Відповідні параметри було взято з власних і
літературних джерел, узагальнених у роботах
[5, 6, 8]. Перелік показників, за якими оцінюва-
ли особливо цінні ґрунти, та їхні параметри,
придатні для оцінювання суглинкових ґрунтів,
розміщених у Лісостепу і Степу, наведено в
табл. 1. Для слабогумусованих супіщаних і пі-
щаних ґрунтів Полісся, що мають надвисокі па-
раметри щільності будови і майже не мають
макроструктури, оцінювати цінність ґрунтів слід
за рН, кількістю рухомих поживних елементів,
глибиною шару, доступного для безперешкод-
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ного розвитку коренів, і відсутністю оглеєння
або лише слабкого його вияву.
Географічне розташування і площі цінних

ґрунтів визначено в результаті обробки карто-
графічних матеріалів, побудованих на основі
бази даних «Властивості ґрунтів України» [1],
яка містить інформацію про морфологію та ос-
новні властивості понад 2000 розрізів ґрунтів.
Синтезування інформації про особливо цінні
ґрунти здійснено окремо для Полісся і разом
для Лісостепу і Степу за опрацьованим раніше
методом [7]. Його суть полягає в попередньо-
му кодуванні інформації щодо обраних кри-
теріїв від 1 (оптимальний рівень) до 5 (найгір-
ший рівень) і занесенні кодів у кожний контур
дигіталізованої ґрунтової карти масштабу
1:1500000. Завершальний етап обробки інфор-
мації містив поєднання контурів з кодом 1 і об-
числення їх площ за допомогою програмного
забезпечення Mapinfo. Було отримано інфор-
мацію про орієнтовні площі ґрунтів зі сприят-
ливими морфологічними, хімічними, фізико-хі-
мічними показниками. Це і є площа орних
ґрунтів країни, яку можна вважати особливо
цінною. Зазначимо, що остання являє собою
цифру, яка відображає реальну площу контурів
з винятково наближеними до оптимальних па-
раметрами властивостей ґрунтів. Це поперед-
ня оцінка, яка має бути уточнена в результаті
агрохімічної паспортизації та ґрунтового моні-
торингу й використана для опрацювання дер-
жавної стратегії збереження особливо цінних
ґрунтів.

Діагностика, параметри
і географія особливо цінних ґрунтів в Україні

Результати досліджень. Оптимальні пара-
метри, що характеризують цінні ґрунти, мають
забезпечити безперешкодний розвиток коренів
культур у глиб ґрунту. Саме там, глибше орно-
го шару, майже завжди є доступна волога і
створюються умови для адаптації рослин до її
нестачі в орному шарі. Вважають, що для цьо-
го достатньо 65 см гумусованого шару (горизон-
ти Н+h), тобто шару, де функціонує переваж-
на частка коренів рослин [12, 14]. В Україні пе-
реважають ґрунти зі значною глибиною шару,
доступного для коренів. Тому ґрунти, які за цим
критерієм потенційно можна вважати цінними,
займають великі площі — близько 13 млн га.
Показниками фізичних властивостей цінних

ґрунтів є рівноважна щільність будови, уміст аг-
рономічно корисних агрегатів, їх водостійкість,
загальна пористість і співвідношення міжагре-
гатних і внутрішньоагрегатних пор. За опти-
мальних фізичних параметрів забезпечується
найефективніше використання атмосферної
вологи, елементів живлення з ґрунту і добрив,
максимальний коефіцієнт продуктивності ко-
ренів, можливість широкого застосування су-
часних (мінімальних) агротехнологій. Особли-
вого значення набуває співвідношення пор.
Якщо воно близьке до 1, досягається повне
вбирання атмосферної вологи без утворення
ерозії, поступове її перетікання в агрегати, де
здійснюється водно-мінеральне живлення рос-
лин.
Площа суглинкових, достатньо гумусованих

земель в Україні, які потенційно можуть нале-

Глибина шару, доступна для коренів, см >65 13,0
Рівноважна щільність будови, г/см3 1,10–1,35 16,9
Уміст агрономічно корисних агрегатів розміром 10–0,25 мм, % 60–80 17,2
Водостійкість макроагрегатів >0,25 мм, % 55–70 9,6
Загальна пористість, % 50–60 13,5
Співвідношення між- і внутрішньоагрегатних пор 0,8–1,2 5,6
Орієнтовна площа ґрунтів зі сприятливими фізичними властивостями 5,5
Уміст загального гумусу, % >3,5 16,0
Уміст рухомого фосфору, мг/100 г грунту ≥8 17,3
Уміст рухомого калію, мг/100 г грунту ≥8 17,3
рН 6,0–6,8 15,9
Орієнтовна площа ґрунтів зі сприятливими хімічними і фізико-хімічними
властивостями 10,3
Резерв нейтралізації забруднювачів (за коефіцієнтом стійкості) >1,0 10,4
Орієнтовна площа цінних орних ґрунтів Лісостепу і Степу 2,8

1. Діа ностичні по азни и і параметри особливо цінних ґр нтів Лісостеп і Степ

Показники
Орієнтовні
площі, млн гаПараметри
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жати до цінних, становить близько 19 млн га.
Однак через погіршені інші якісні характерис-
тики площа цінних ґрунтів зі сприятливими фі-
зичними властивостями в Україні набагато мен-
ша — лише 5,5 млн га (див. табл.1).
Показниками хімічних і фізико-хімічних вла-

стивостей цінних ґрунтів є уміст загального гу-
мусу, рухомих поживних макроелементів і рН.
Унаслідок того, що середній уміст загального
гумусу в ґрунтах України (3,2%) [11] наближе-
ний до умовної оптимальної величини 3,5% [2],
площа потенційно цінних ґрунтів за цим кри-
терієм є значною. Проте досить велика частка
ґрунтів з рН менше 5 — середньо-, сильно- і
дуже сильнокислі ґрунти (близько 3,6 млн га)
та ґрунти із середнім і низьким умістом рухо-
мого фосфору — менше 10 мг/100 г ґрунту
(16 млн га) — істотно зменшують ці площі, які
становлять 10,3 млн га (див. табл. 1).
Важливою характеристикою цінного ґрунту є

його здатність до сорбції (зв’язування) хімічних
речовин-забруднювачів і водночас перешко-
джання їх проникненню в глибокі шари, що за-
безпечується наявністю в ґрунті дрібнодис-
персних часточок і полівалентних катіонів. Пе-
ревага в ґрунті піщаних часток сприяє проти-
лежним процесам — десорбції і фільтрації.
Порівняння 2-х протилежних процесів може
стати основою простої моделі, за допомогою
якої можна оцінити й прогнозувати стійкість
(або нестійкість) ґрунтів стосовно забрудню-
вачів. Стійким варто вважати ґрунт, здатний
зв’язувати забруднювачі в нерозчинні форми й
перешкоджати їх проникненню в глиб ґрунту
або до коренів рослин. Це означає, що ґрунти,
збагачені дрібнодисперсними частками, орга-
нічною речовиною і полівалентними катіонами,
будуть стійкішими, ніж ґрунти, в яких перелічені
параметри менші. У цьому разі модель має
описувати екологічну стійкість як прямо пропор-
ційну залежність від зазначених параметрів. З
іншого боку, чим краща фільтраційна здатність
ґрунту, тим вищим є ризик забруднення суміж-
них із ґрунтом середовищ і порушення рівно-
ваги в природі. Тобто екологічна стійкість має
перебувати в обернено пропорційній залеж-
ності від фільтраційної здатності ґрунтів. Тому
стійкість ґрунтів до впливу забруднювача мож-
на описати таким рівнянням:

Ку1 = Smax/Kf, (1)

де Ку1 — коефіцієнт стійкості; Smax — сорб-
ційна ємність ґрунтів стосовно забруднювачів;
Kf — коефіцієнт фільтрації.

У розрахунках максимальні величини сорб-
ційної ємності й фільтрації приймали за 1. Спів-
відношення будь-якого меншого за значенням
показника до максимального дало змогу одер-
жати безрозмірні величини сорбції й фільтрації.
Отримані величини підставляють у формулу й
обчислюють відносні коефіцієнти стійкості ґрун-
тів. Більшому значенню коефіцієнта відповідає
найстійкіший до впливу хімічного елемента ґрунт.
За виконаними модельними експеримента-

ми установлено, що ґрунт з умістом органічної
речовини близько 4–5% і мулу — понад 20%
можна вважати таким, що максимально здат-
ний зменшити ризик забруднення [9, 10]. Орієн-
товна площа таких ґрунтів у Лісостепу і Степу
становить 10,4 млн га.
Використання зазначених критеріїв як індиві-

дуальних показників дало змогу визначити від-
носно великі площі цінних ґрунтів в Україні. Ра-
зом з тим інтегрування інформації водночас за
всіма критеріями, тобто віднайдення контурів
з винятково оптимальною оцінкою, істотно
зменшило площу цінних ґрунтів. Вона станови-
ла всього 3,9 млн га за умови, якщо скласти
площу цінних ґрунтів Лісостепу й Степу з такою
самою площею на Поліссі (табл. 2). Зазначимо,
що це площа найцінніших ґрунтів, які потребу-
ють ретельного спостереження і збереження.
З використанням скороченого переліку кри-

теріїв і виконавши такі самі розрахункові й кар-
тографічні роботи, нами визначено площу цін-
них ґрунтів на Поліссі. Тут так само було від-
найдено контури, в яких відповідні критерії
мали код 1 (за рН, кількістю рухомих поживних
елементів, глибиною шару, доступного для без-
перешкодного розвитку коренів, і відсутністю
оглеєння або лише слабкого його вияву).
Результати картографо-розрахункових робіт

показано на рис. 1.
На жаль, зазначені критерії не дають змоги

оцінити всі позитивні властивості цінних ґрунтів.
Зокрема, поза увагою залишився технологіч-
ний клас земельної ділянки. Лише земельна
ділянка з довжиною гонів понад 200 м і відсут-
ністю ухилів більше 3

о забезпечує ефективні
економічні та організаційні умови для виконан-
ня механізованих операцій [4]. Більшість орних
полів у Лісостепу і Степу належать до 1-го тех-
нологічного класу і відповідають цим вимогам.
Гірша ситуація на Поліссі, де внаслідок земель-
ної реформи і парцелізації (подрібнення) полів
клас земельної ділянки змінився. Бажано, щоб
нове технологічне обстеження полів (там, де в
цьому є потреба) було виконано повторно, чи
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хоча б стало обов’язковим компонентом зем-
левпорядкування. Клас земельної ділянки є
необхідним за визначення її бонітету, справед-
ливої ціни, розміру оподаткування, інвестицій-
ної привабливості та в інших аспектах упрова-
дження ринкових відносин в агросфері.
Дуже важливо, щоб на цінних ґрунтах до

мінімуму було зменшено ризик появи брил за
передпосівного обробітку, що значно погіршує
якість посівного шару і сівби, кірки, яка гальмує
проростання рослин, або тріщин, що сприяють
непродуктивним втратам вологи. Загалом че-
рез нестачу даних про фізичні і фізико-меха-
нічні властивості ґрунтів їх оцінювання з важ-

ливих агрономічних та екологічних аспектів не
можна вважати достатнім.
Замість прямої оцінки сприятливості фізич-

них і фізико-механічних властивостей можна
оцінити потенціал їхньої агрегації. Такі власти-
вості формуються лише в ґрунтах, що мають
агрономічно корисну структуру, тобто структу-
ру певного розміру, форми, будови пор, воло-
го- і механічно міцну. У літературі вичерпно
описано фактори утворення агрономічно корис-
ної структури. Потрібно поєднання в ґрунтах
достатньої гумусованості, дрібнодисперсної
мінеральної частини й полівалентних катіонів.
За взаємодії між собою ці компоненти ґрунту

Глибина шару, доступна для коренів, см >30 4,6

Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту 5–8 1,6

Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту 5–8 2,1

рН 5,5–6,5 2,7

Темно- і ясно-сірі, дерново-підзолисті, дерново-карбонатні
суглинкові, супіщані і глинисто-піщані неоглеєні та глеюваті – 3,6

Орієнтовна площа цінних орних ґрунтів Полісся 1,1

2. Діа ностичні по азни и і параметри особливо цінних ґр нтів Полісся

Рис. 1. Інте ральна арта цінних ґр нтів Лісостеп , Степ і Полісся

Показники Орієнтовні площі, млн гаПараметри
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утворюють органо-мінеральні комплекси, що є
основою для наступного формування структу-
ри, яка має зазначені вище властивості. Саме
така структура гарантує сприятливі водно-по-
вітряний і тепловий режими, ефективне вико-
ристання внесених добрив, ощадливу витрату
вологи атмосферних опадів, комфортний роз-
виток коріння рослин.
Для порівняльної оцінки орних ґрунтів Украї-

ни відносно потенціалу оптимізації їхніх фізич-
них властивостей було використано таку ін-
формацію: гранулометричний склад, точніше
вміст у ньому фізичної глини, фактор дисперс-
ності, що оцінює потенційні можливості утво-
рення мікро- і до певної міри макроструктури,
уміст агрономічно корисної макроструктури.
Крім того, враховано рівноважну щільність бу-
дови й вологість у момент обробітку. На нашу
думку, доцільно включити в розрахунки час
перебування ґрунту в стані фізичної спілості:
чим він більший, тим більше можливостей
сформувати в оброблюваному шарі потрібну
структуру за наявності необхідних для цього
передумов. Методику цієї роботи викладено в
книзі В.В. Медведєва та ін. [7].
Найкращим визнано ґрунт середньосуглин-

кового гранулометричного складу, який має

фактор дисперсності нижче 3, уміст агрономіч-
но корисної макроструктури понад 70%, рівно-
важну щільність будови в оброблюваному шарі
не вище 1,25 г/см3, вологість, що відповідає
оптимальному кришенню, і найбільший період
перебування ґрунту в стані фізичної спілості —
більше 20-ти днів. З погіршенням зазначених
показників потенціал оптимізації поступово зни-
жувався.
Як і слід було сподіватися, за таких жорст-

ких вимог максимальний потенціал оптимізації
було встановлено для порівняно невеликої те-
риторії, що відповідає чорноземам типовим
частини Лісостепу. Їх площа ледь сягала 10%
ріллі країни, близько 2,8 млн га (табл. 3). Як-
що ж додати і ґрунти з явно вираженим потенці-
алом, то їх площа зросте ще майже на 10 млн га
(див. рис. 2). Саме тут є найкращі умови для
оптимізації кореневмісного шару й максимізації
врожаю культур. Однак є чимало інших площ
у Лісостепу й Степу, де можна підтримувати
сприятливі агрофізичні й тісно пов’язані інші
властивості та одержувати вищі результати,
ніж отримані нині.
Слід відзначити, що площа цінних ґрунтів у

Лісостепу і Степу, установлена за параметра-
ми табл. 1, точно збігається з площею ґрунтів,

Діагностика, параметри
і географія особливо цінних ґрунтів в Україні

Рис. 2. Ґр нти з ма симальним та явно вираженим потенціалом а ре ації
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установленою за максимально вираженим по-
тенціалом агрегації, — 2,8 млн га. Загальна
площа, визначена нами, істотно менша за пло-
щу, визначену лише за назвами ґрунтів без
урахування їхніх сучасних параметрів [13]. Вва-
жаємо таку розбіжність цілком об’єктивною, а
параметри, на основі яких визначено площу
цінних ґрунтів, обґрунтованими. Адже їх вели-
чини відповідають потребам культур, що гаран-
тують максимальну ефективність їх вирощу-
вання в країні.
Отже, з використанням зазначених вище

критеріїв та їх оптимальних або наближених до
оптимальних параметрів ми уточнили геогра-
фічне розміщення і площі цінних ґрунтів. Зали-
шилося лише  визначити перелік особливих
заходів, спрямованих на охорону таких ґрунтів.
Для цього скористаємося досвідом, накопиче-
ним у світі з цього питання. Слід наголосити,
що цінні ґрунти ще не стали об’єктом особли-
вої охорони. Наявні закони, директиви, різного
роду хартії спрямовано на охорону всіх без
винятку ґрунтів. Більше того, деградованим,
виснаженим і малопродуктивним ґрунтам при-
діляється набагато більше уваги. Навіть за ре-
зультатами моніторингу ґрунтів, здійснюваному
в розвинених країнах світу, насамперед вияв-
ляють погіршені ґрунти — hot spots — «гарячі
плями» — для того, щоб саме на них здійсню-
вати першочергові заходи. Зокрема, така стра-
тегія реалізується в більшості західно-євро-
пейських країн і, особливо в скандинавських
країнах. Однак зародки дбайливішого ставлен-

ня до цінних ґрунтів поступово стають популяр-
ними. Слід звернути увагу на: створення Чер-
воної книги ґрунтів, що поступово охоплює різні
регіони Росії та інших країн (у Червоній книзі
цінні ґрунти набувають спеціального статусу
щодо охорони і використання); уведення пас-
порта цінного ґрунту, в якому зафіксовано його
параметри, бонітет, визначено доцільну кате-
горію використання і перераховано всі техно-
логічні заходи та технічні знаряддя, заборонені
для використання на цьому ґрунті, зокрема за-
значається максимально припустиме механіч-
не і хімічне навантаження; уведення режиму за-
повідання для цінних ґрунтів, що перебувають
у природних умовах і не використовуються, на
категоричну заборону їх розорювання; персо-
нальну адміністративну і карну відповідальність
за порушення особливого режиму використан-
ня та охорони цінних ґрунтів.
Особливого значення набуває використан-

ня бонітету як об’єктивного оцінного критерію
цінного ґрунту для диференціації способів його
використання. Скажімо, необмеженого викори-
стання на цінних ґрунтах бути не може, обме-
жене — передбачає  стримувальні заходи що-
до сівозміни, удобрення, обробітку або заборо-
ну будь-якого використання ґрунтів. Паспорт
особливо цінного ґрунту має стати документом,
який визначає спосіб використання і зміст при-
пустимих і неприпустимих агротехнологій.
За умови доопрацювання й ухвалення ново-

го варіанта Земельного кодексу слід передба-
чити додаткову статтю про особливо цінні ґрун-
ти в такій редакції. Кабінет Міністрів України
має затвердити методику виявлення, зональні
нормативи, паспорт і перелік заходів щодо
особливо цінних ґрунтів. Для особливо цінних
ґрунтів, що перебувають у природних умовах,
потрібно ввести режим заповідання і включи-
ти їх до Червоної книги. Для особливо цінних
ґрунтів, які розорюють, заборонити застосуван-
ня всіх заходів, що шкодять цим ґрунтам. На
особливо цінних ґрунтах обов’язково здійсню-
вати фоновий (еталонний) і виробничий моні-
торинги за широкою програмою індикаторних
показників.

Максимальний 9,5 2,8

Явно виражений 32,7 9,8

Помірно виражений 24,2 7,3

Слабо виражений 9,8 3,0

Відсутній 9,6 2,9

3. Площі ґр нтів із різним потенціалом а ре-
ації

Потенціал
агрегації ґрунтів

Площа ріллі

млн га%

Запропоновано параметри морфологічних,
фізичних, хімічних і фізико-хімічних властиво-
стей ґрунтів, що є найсприятливішими для
вирощування сільськогосподарських культур

Висновки

і які можна використати для діагностики
особливо цінних ґрунтів.
Підраховано площі ґрунтів зі сприятливи-

ми властивостями за кожним критерієм ок-
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ремо та сумарну площу контурів із найспри-
ятливішими критеріями, що і є особливо цін-
ними ґрунтами.
Для орієнтовного оцінювання площі і гео-

графічного розміщення цінних ґрунтів обґрун-
товано методику та їх розрахунок за потен-
ціалом агрегації, що об’єктивно узагальнює
найбільш сприятливі властивості ґрунтів.
Для збереження особливо цінних ґрунтів

потрібно впровадити відповідну стратегію,

яка передбачає створення Червоної книги
ґрунтів, режим їх заповідання (для природних
ґрунтів) і спеціальний паспорт із переліком па-
раметрів та припустимих заходів, що гаран-
туватимуть їх збереження, а в разі необхід-
ності й поліпшення (для використовуваних
ґрунтів). Обґрунтовано додаткову статтю
до Земельного кодексу, яка конкретизує уяв-
лення про особливі цінні ґрунти і сприятиме
їх збереженню.
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СОРТОВІ РЕСУРСИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЯГІДНИХ
КУЛЬТУР В УКРАЇНІ
Висвітлено стан вирощ вання та за ладання
розсадни ів я ідних льт р в У раїні. Надано
історичн довід з випроб вання сортів я ідних
льт р і вино рад . Описано біоло ічні

особливості сортів рослин я ідних льт р та
впровадження їх виробництво. Проаналізовано
Державний реєстр сортів рослин, придатних до
поширення в У раїні на 2013 рі , частині
я ідних льт р і вино рад . По азано рез льтати
вітчизняної та зар біжної селе цій я ідних
льт р і вино рад .

Постановка проблеми. Нині в Україні виро-
щуванням садивного матеріалу ягідних культур
займаються понад 170 господарств, зокрема
10 наукових і 53 спеціалізовані установи [6].
Щороку розсадницькі господарства України

збільшують обсяги вирощування ягідників, ос-
кільки ягідні культури легко і швидко розмножу-
ються, рано розпочинають плодоносити і кож-
ного року дають урожай. Так, суниця дає пер-
ший урожай через рік, смородина, порічки,
малина, аґрус — через 2–3 роки після садіння.
Продуктивність плодоносіння в смородини, по-
річок, малини зростає до 6 років, а в аґрусу —
до 8–10 років [1, 7].
Населення має велику потребу в такій про-

дукції, оскільки ягоди багаті вітамінами, корис-
ними мінеральними солями, цукрами та орга-
нічними кислотами. Усі ці речовини життєво не-
обхідні для організму людини.
Серед значної кількості сортів ягідних куль-

тур, які різняться за смаковими якостями, роз-
мірами і забарвленням плодів, строками дос-
тигання, виробники мають можливість вибира-
ти садивний матеріал на будь-який смак. Проте
цього недостатньо для розширення та плано-
мірного відтворення ягідників. У виробництві на
досить великих площах трапляються старі ма-
лопродуктивні сорти.

Ключові слова: ягідні культури, експертиза, сорти, перелік видів, продуктивність,
вирощування.

Мета досліджень — висвітлити стан та пер-
спективи розвитку вітчизняної та іноземної се-
лекцій ягідних культур.
Завдання досліджень — проаналізувати

Державний реєстр сортів рослин, придатних до
поширення в Україні на 2014 рік, визначити
асортимент сортів основних ягідних культур у
виробництві.
Результати досліджень. Основний напрям

досліджень вітчизняних наукових установ —
нові агротехнічні способи вирощування садив-
ного матеріалу та вивчення наявних сорто-
зразків із подальшим їх удосконаленням.
До 2005 р. сортовипробування ягідних куль-

тур було обов’язковим. З 2003 р. ухвалено рішен-
ня щодо реєстрації сортів багатьох культур, зок-
рема плодових, ягідних, овочевих та інших лише
за даними заявника [5]. Експертизу всіх виро-
щуваних в Україні культур здійснюють на від-
мінність, однорідність і стабільність (ВОС-тест).
Нині сорти плодово-ягідних, горіхоплідних

культур і винограду випробовують на полях
заявника, тобто в державній реєстрації викори-
стовують його дані. У цій ситуації головним зав-
данням експертного органу є забезпечення,
утримання та зберігання офіційного зразка ба-
гаторічних видів рослин у встановленому уста-
новою порядку.
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Велике значення має впровадження нових
сортів із високими господарськими показника-
ми. На жаль, інформацію про те, що подає Ук-
раїнський інститут експертизи сортів рослин в
Каталозі сортів, придатних до поширення в Ук-
раїні, у польових умовах не перевіряють. Чи
можна назвати її на 100% достовірною, невідо-
мо, оскільки сорти заносять до Реєстру за да-
ними заявника [4].
За висловами самих виробників, нові сорти,

які перебувають у Державному реєстрі сортів
рослин, придатних для поширення в Україні, на
полі часто мають такі характеристики, які опи-
сано в каталозі. Інститут має довіряти тим да-
ним, які подає заявник, і він їм довіряє. Проте
практика свідчить про те, що часто селекціо-
нер виявляє суб’єктивізм під час опису сорту.
Тому виробники не поспішають розлучатися зі
старим сортовим асортиментом, перевіреним
роками.
Така ситуація з описом сортів не є систем-

ною. Більшість заявників подають достовірні
дані про новий сорт. Проте винятки можуть
формувати суспільну негативну думку.
Про активність розвитку вітчизняної селекції

ягідних культур свідчить те, що до Державно-
го реєстру сортів рослин, придатних для поши-
рення в Україні на 2014 рік, занесено 269 сортів
і гібридів ягідних культур [2].

Найважливіше місце в Реєстрі цих культур
займають суниця і смородина. Якщо сморо-
дина представлена лише 28-ма сортами віт-
чизняної селекції (з них 24 сорти селекції нау-
ково-дослідних установ НААН), то з 41 сорту
суниці — 28 сортів вітчизняної селекції (20 —
селекції науково-дослідних установ НААН, 8 —
приватних), 13 сортів іноземної.
Зі 109 сортів винограду в Реєстрі на 2014 рік

значне місце посідають сорти вітчизняної се-
лекції — 75 (з них 64 — селекції науково-дослід-
них установ НААН), 3 сорти іноземної селекції.
Накопичений досвід, сучасні технічні і техно-

логічні розробки дають змогу вирощувати ягідні
культури на індустріальній основі, що забезпе-
чує повнішу реалізацію їх біологічного та гене-
тичного потенціалу. У нових виробничих умо-
вах потрібні сорти з відповідними морфологіч-
ними і фізіологічними ознаками. За взаємодії
з біотичними та абіотичними чинниками зони
вирощування сорт може забезпечити істотний
приріст урожаю, поліпшити його якість, змен-
шити екологічне навантаження на довкілля,
знизити витрати на одиницю виробленої про-
дукції [3].
Сучасні новостворені сорти ягідних культур

мають характеризуватися передусім адаптив-
ністю до умов вирощування, високою стабіль-
ною продуктивністю та якостями плодів, імуні-

Сортові ресурси та
перспективи ягідних культур в Україні

Ягідні культури
Аґрус відхилений 17 17 15 –
Актинідія 14 12 – 2
Жимолость 5 5 5 –
Калина звичайна 3 3 3 –
Лимонник китайський 1 1 – –
Малина 21 19 8 1
Обліпиха крушиновидна 1 1 1 –
Порічки червоні 13 13 11 –
Смородина 28 28 24 –
Суниця 41 28 20 13
Актинідія пурпурова × актинідія гостра 3 3 – –
Чорниця (лохина) 8 – – 8
Чорниця канадська 3 3 – –
Ожина звичайна 2 2 – –

Виноград
Виноград 109 75 64 3

Сорти я ідних льт р і вино рад Державном реєстрі сортів рослин, придатних для по-
ширення в У раїні на 2014 рі

Культура

Сорти селекції

іноземної
усього

в Реєстрі сортів вітчизняної
у т. ч. науково-
дослідних
установ НААН
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Сортові ресурси та
перспективи ягідних культур в Україні

Для отримання науково аргументованої
рекомендації з вирощування сортів ягідних
культур для виробників і переробної галузі не-
обхідно відновити повноцінне сортовипробу-
вання в польових і лабораторних умовах, за
результатами якого будуть надані достовір-
ні характеристики господарсько цінних і які-
сних ознак новостворених сортів. За даними
цих досліджень слід сформувати оптималь-
ний сортовий асортимент найпоширеніших
ягідних культур в Україні: смородини чорної,
аґрусу, жимолості, калини, лимоннику, малини,

Висновки

обліпихи, порічок, суниці, чорниці, ожини та ін.
Для кращої орієнтації виробників у наявному
асортименті сортів ягідних культур слід ви-
окремити сорти для інтенсивної технології
розмноження. Це дає змогу отримувати 100–
350 тис. відсадків з 1 га, оскільки у виробництві
ще є великі площі розсадників, зайнятих відо-
мими сортами, які занесено до Реєстру в 60-х
роках минулого століття.Такі заходи дадуть
можливість підвищити рівень вирощування
культур та забезпечити населення повно-
цінною ягідною продукцією на порядок вище.
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тетом до основних хвороб і шкідників. Одна з
головних вимог до сорту — максимально мож-
лива механізація технологічних процесів. В ос-
нові індустріальної технології лежить агротех-
ніка обробітку високопродуктивних сортів ягід-
них культур з напіврозлогими кущами, гнучкими
гілками, здатними витримувати механічний
вплив ягодозбиральних машин без погіршення
стану рослин. Вона має обов’язково забезпе-
чувати стабільну врожайність упродовж 5–6-ти
років експлуатації насаджень. Оцінка нових
сортів смородини, аґрусу, жимолості та інших
ягідних культур за лімітувальними показника-
ми, які надає заявник, має підтвердити, що се-
лекціонери створили сорти, придатні для про-
мислового використання в усіх зонах України.
Проте, щоб сформувати оптимальний сорти-
мент для індустріальної технології обробітку,

що забезпечує врожайність 60–133 ц/га, доб-
ру якість продукції (70–92% стандарту), високу
повноту знімання за мінімальних витрат праці
(близько 50 чол.-год/т ягід), потрібно всебічно
вивчати сорти саме в незалежному сортовипро-
буванні в польових і лабораторних умовах, як
це було за державного сортовипробування до
2005 р. В Україні навіть немає переліку куль-
тур і сортів, науково обґрунтованих для отри-
мання високоякісної продукції відповідно до
норм дитячого та дієтичного харчування. А від
цього залежить здоров’я нації та її майбутнє.
Реєстр сортів рослин рік у рік розширюється

за рахунок нових видів, зокрема ягідних куль-
тур, про які ще донедавна ми не чули. Проте
вони лишаються не вивченими, також немає
рекомендацій сортовипробувачів щодо умов їх
вирощування.
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СТІЙКІСТЬ ДО ОСНОВНИХ
ШКІДНИКІВ І ПРОДУКТИВНІСТЬ
НОВИХ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ СОРТІВ
ЧЕРЕШНІ В УКРАЇНІ

Досліджено, що в мовах північної частини
Лісостеп серед 13-ти протестованих нових
сортів черешні вітчизняної селе ції омпле сн
помірн стій ість до Rhagoletis cerasi L. і Myzus
cerasi F. виявили сорти Василіса та Анонс. У
Степ серед 10-ти обстежених сортів відносно
стій ими до зазначених ш ідни ів і до Archips
rosana L. є сорти Катюша та Кр пноплідна.
Визначено част и абіотичних чинни ів, сорт та
їх взаємодії на рівень ш ідливості і заселеності
фітофа ами черешні.

Ключові слова: черешня, сорт, шкідники, урожайність.

Селекція садових культур, спрямована на
збільшення продуктивності та якості плодів, без
одночасного посилення бар’єрів, які є складо-
вими імунної системи рослин, зумовлює висо-
ку генетичну вразливість нових сортів. Стійкі до
шкідників сорти сільськогосподарських культур
відіграють важливу роль в інтегрованих систе-
мах захисту, але спеціалісти-ентомологи та
агрономи із захисту рослин недооцінюють цьо-
го. Упровадження стійких сортів у виробницт-
во сприяє зниженню втрат урожаю, різкому ско-
роченню використання інсектицидів та акти-
візації діяльності корисних комах. Такі сорти
впливають на погіршення фізіологічного стану
та зниження щільності популяції шкідників і
стримують розширення їх ареалів.
У працях А.Ф. Колесникової [1], М.І. Туров-

цева та ін. [4] і Є. Чебан [7] описано госпо-
дарсько-біологічні особливості районованих і
перспективних сортів черешні в Росії, Україні
та Молдові, у яких відзначено лише їх чутли-
вість до збудників плямистостей і моніліального
опіку.
За вивчення стійкості яблуні до попелиць у

світовому масштабі встановлено, що в умовах
Німеччини сорти Reanda, Rebella і Renora у по-
льових і регульованих умовах виявили дуже
високу стійкість до Aphis pomi [11]. Серед сортів
Голден делішес, Ред делішес, Ренет канадсь-
кий, Голден ласа, Флоріна querina і Голден
орендж 2 останні є толерантними, а решта —
сприйнятливими кормовими рослинами до Dy-
saphis plantaginea [9]. У Болгарії серед вивче-
них 19-ти гібридних потомств відібрано гібри-

ди Старкримсон × Прима, Молліс делішес ×
Флоріна, Молліс делішес × Прима, Глостер ×
Прима, Вінтер Рамбор × Прісцилла, стійкі до
Aphis pomi та Dysaphis plantaginea. Комбінова-
ну стійкість до обох видів відзначено в комбі-
нації сорту Ліберті, а сорт Флоріна є донором
стійкості до цих попелиць [10].
У Росії виділено сорти груші Бере жовта,

Осіння мєчта та 2П-76-24-116, які мають імуні-
тет до ураження білою плямистістю і медяни-
цею [6].
Вивчення стійкості нових сортів черешні віт-

чизняної селекції проти домінантних фітофагів
є актуальним для побудови ефективної систе-
ми інтегрованого захисту. У сучасній ентомо-
логічній літературі немає даних щодо стійкості
новітнього сортименту черешні до домінантних
шкідників або вони носять фрагментарний ха-
рактер.
Мета досліджень — вивчення чутливості

плодів і вегетативних органів перспективних
сортів черешні до домінантних фітофагів  Rha-
goletis cerasi L., Myzus cerasi F. і Archips rosana L.
Методика досліджень. Стійкість нових і

перспективних сортів черешні вітчизняної се-
лекції до головних шкідників оцінювали в ста-
ціонарних багаторічних польових дослідах Ін-
ституту садівництва (ІС) та Артемівської до-
слідної станції розсадництва (АДСР) ІС НААН,
розміщених у зонах Північного Лісостепу та
Степу. Дослідження здійснювали у 2006–
2012 рр. Насадження черешні не обприскува-
ли хімічними інсектицидами. Повторність варі-
антів — 4-разова [2].
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Для визначення відсотка ушкоджених плодів
вишневою мухою відбирали проби по 100 пло-
дів з облікового дерева, які в лабораторії ана-
лізували на наявність личинок мухи.
У літній період обліковували заселеність

листя вишневою попелицею. Для цього відби-
рали по 8 пагонів на дерево з 4-х боків крони.
Чисельність попелиць визначали за 4-бальною
шкалою.
Заселеність черешні розановою листокрут-

кою визначали наявністю гусениць на 100 квіт-
кових розеток на дерево і записували їх кіль-
кість у робочий журнал.
Результати досліджень обробляли метода-

ми варіаційної статистики.
Результати досліджень. За даними табл. 1,

в умовах Північного Лісостепу за аналізу рівня
заселення черешні попелицею на сортах Ва-
силіса та Анонс налічували 50,4 і 21,8 лич./100
листків. Низьку чисельність шкідників — 76
лич./100 листків порівняно з іншими сортами
спостерігали на сорті Тайна.
На листках черешні інших сортів щільність

популяції вишневої попелиці збільшувалася
до 204–610 лич./100 листків. За рівнем засе-
лення черешні попелицею можна констатува-
ти, що перші зазначені 3 сорти виявляють то-
лерантність, решта є сприйнятливими до
шкідників.
П.П. Савковський [7] зазначав, що в різних

зонах України вишнева муха здатна ушкодити
до 90% плодів черешні середніх і пізніх строків
достигання. За нашими спостереженнями, ран-
ні сорти в північній частині Лісостепу не ушко-
джуються зовсім (Джерело) або ушкоджують-
ся слабо — 0,8% (Присадибна). Сорти ранньо-
го строку достигання уникають ушкоджень
плодів вишневою мухою через пізніше відро-
дження личинок (початок відродження відбу-
вається в кінці І декади червня), а плоди зніма-
ють на початку місяця, про що свідчать літера-
турні дані [3]. Збирання плодів середньої та
середньопізньої груп достигання припадає на
ІІ та ІІІ декади червня. Серед середніх сортів
слабкий ступінь ушкодження відзначено в сор-
тів Василіса — 10,9%, більший у сортів Люба-
ва — 23,6 і Тайна — 26,3% (табл. 1). За роки
досліджень вишнева муха незначно ушкоджу-
вала середньопізні сорти Анонс (10,3%) і Ан-
нушка (15,9%), інтенсивніше — сорт Етика
(23,5%). Пізньостиглу черешню сортів Рекорд
і Амазонка збирають у 1-й половині липня, а
дуже пізні сорти Студентка, Сестрьонка — в
кінці цього місяця. Слабке ушкодження пло-
дів — 12,9 та 15,3%, виявлено в сортів Рекорд
та Сестрьонка, що більше порівняно із сортом-
еталоном Дрогана жовта (11%). Максимальний
показник відзначено в сорту Студентка —
27,1%. Вишнева муха найбільше ушкодила
сорт Валерія — 31,5%. У новому сортименті

Василіса Середній 50,4 10,9

Валерія Середньоранній 204 31,5

Любава Середній 260 23,6

Тайна » 76 26,3

Етика Середньопізній 386 23,5

Аннушка » 418 15,9

Анонс » 21,8 10,3

Дончанка (еталон) » 452 19,1

Дрогана жовта (еталон) Пізній 498 11,0

Рекорд » 610 12,9

Студентка » 362 27,1

Сестрьонка » 546 15,3

Амазонка » 544 23,4

1. Ш ідливість і чисельність домінантних фітофа ів на нових і перспе тивних сортах черешні
( оле ційний сад ІС НААН, середні дані за 2006–2010 рр.)

Ушкодження плодів
вишневою мухою, %Сорт Строк достигання

Кількість личинок
попелиці, екз./100 листків
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черешні 2 сорти Василіса та Анонс виявили
комплексну толерантність до економічно зна-
чущих шкідників — вишневої мухи та вишневої
попелиці.
У результаті досліджень установлено, що

високу врожайність плодів черешні, яка досяг-
ла 24,5 і 22,9 кг/дерево, отримано у сортів се-
редньої групи Любава та Етика, що на 3,7 та
2,1 кг/дерево вище за врожайність сорту Дон-
чанка (еталон).
Серед сортів пізнього строку достигання

найурожайнішими виявилися сорти Амазонка
та Рекорд — 20,3–25,3 кг/дерево, що в 1,2–1,4
раза більше, ніж у сорту Дончанка.
Великі плоди (середня маса 7,9–10,8 г) спо-

стерігалися в сортів Любава, Етика, Дончанка,
Аннушка, Василіса, максимальною маса пло-
ду була в сорту Василіса — 14,2 г.
За смаком плодів вирізнялися сорти Вале-

рія, Етика, Василіса, Тайна, Аннушка з дегус-
таційною оцінкою 4,8 – 4,9 бала.
У степовій зоні виявлено сорти черешні,

найбільше заселені вишневою попелицею —
Крупноплідна та Отрада (у середньому 1173 і
1219 екз./100 квіткових розеток), що в 2,2 та 2,3
раза менше, ніж у сорту-еталона Дрогана жов-
та (2769 екз./100 квіткових розеток) (табл. 2).
Вишнева попелиця в 7 і 19 разів менше по-
рівняно із сортом-еталоном колонізувала сор-
ти Катюша та Аеліта.
Вишнева муха ушкоджувала плоди у 2007,

2009 рр. (3,1%), найбільше — у 2008, 2011 рр.

(30,2%). Фітофаги значно ушкоджували сор-
ти Отрада та Донецька красуня — 21,7 і 24,2%.
Середній ступінь ушкодження виявляли на
сортах Аеліта та Донецький угольок — 17,4 і
19,0%. Найнижчим цей показник був на сортах
Крупноплідна та Катюша — 12,9 і 14,3% відпо-
відно.
Розанова листокрутка на Донеччині є філо-

та карпофагом. Окрім об’їдання листя, гусениці
старшого віку ушкоджують плоди черешні, що
погіршує їхній зовнішній вигляд та впливає на
величину врожаю. В 1,7 раза вища щільність
популяції шкідника спостерігалася на нових
сортах Аеліта та Донецький угольок (за еконо-
мічного порогу чисельності 6 екз./100 квіткових
розеток), на сорті-еталоні цей показник збіль-
шився в 3,1 раза за ЕПЧ (див. табл. 2). На сор-
тах Отрада та Донецька красуня заселеність
шкідниками збільшувалася незначно, а на сор-
тах Крупноплідна та Катюша зменшувалася в
1,5 і 2,1 раза порівняно з пороговою.
Результати досліджень свідчать про те, що

щільність та шкідливість фітофагів на оновле-
ному сортименті черешні істотно відрізняють-
ся в різних зонах. Заселеність листя чорною
вишневою попелицею в Північному Лісостепу
становила в середньому 523,3±25,1, Степу —
797,4±108,7 екз./100 листків. Найменші по-
казники фіксували відповідно 65,0±15,6 та
120,0±45,7 екз./100 листків. Високу чисельність
попелиці спостерігали в Степу — 1778,0±
220,9, за максимуму 3000, Північному Лісосте-

Катюша Середньопізній 140 4,1 14,3

Аеліта » 382 10,2 17,4

Отрада » 1219 6,1 21,7

Донецька красуня Середній 635 6,6 24,2

Дончанка Середньопізній 488 6,5 17,4

Амазонка Пізній 343 4,5 18,9

Крупноплідна » 1173 2,8 12,9

Етика Середньопізній 306 8,7 15,1

Донецький угольок Пізній 516 10,7 19,0

Дрогана жовта (еталон) » 2769 18,6 22,3

2. Чисельність і ш ідливість домінантних фітофа ів на нових і перспе тивних сортах черешні
( оле ційний сад Артемівсь ої ДСР ІС НААН, 2007–2012 рр.)

Ушкодження
плодів вишневою
мухою, %

Сорт
Строк

достигання

Кількість
личинок
попелиці,

екз./100 листків

Кількість гусениць
розанової листокрутки,
екз./100 квіткових

розеток

Стійкість до основних шкідників і продуктивність
нових та перспективних сортів черешні в Україні
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Рис. 1. Част и фа торів, я і впливають на
заселеність черешні чорною вишневою попе-
лицею в різних зонах У раїни: — по одні
фа тори; — сорт; — взаємодія по одних
фа торів і сорт ; — інші фа тори

пу — 718,3±57,6 за максимуму 790 екз./100
листків.
Ушкодження плодів вишневою мухою неза-

лежно від зон у середньому становило 13,3–
16,2%. Найменше червивих плодів виявлено в
зоні Степу — 1,5±0,4, у Північному Лісостепу
цей показник збільшився до 3,9±1,1%. Найви-
щий відсоток урожаю, ушкодженого цим видом,
відзначено в степовій зоні — 36,1±1,3, у Пів-
нічному Лісостепу він зменшився до 26,3±2,8%.
Максимальні показники ушкодження плодів не-
залежно від зон були в межах 39,2–41,0%.
Щільність популяції розанової листокрутки,

одного з основних шкідників черешні в Степу,
становила в середньому 12,6±0,9 екз./100 лист-
кових розеток. Найменша чисельність за роки
досліджень була на рівні 3,7±1,2, найбіль-
ша — 27,8±3,9 за максимуму 37 екз./100 лист-
кових розеток.
Оцінено вплив погодних умов і сортового

складу черешні на рівень заселення листково-
го апарату чорною вишневою попелицею та
ушкодження плодів вишневою мухою в різних
зонах. За основу взято по 2 середньопізніх сор-
ти Дончанка та Етика і пізніх — Амазонка і Дро-
гана жовта, вирощуваних у пунктах досліджень.
Результати дисперсійного аналізу свідчать

про те, що в комплексі досліджуваних факторів,
які впливають на заселеність черешні попели-
цею, частка погодних умов для Північного Лісо-
степу становить 74,1, Степу — 40,4% (рис. 1).
Так, у 1-й зоні в 2008–2009 рр. була найбіль-
ша чисельність личинок — 602,5–760,0, у
2010 р. — найменша — 30–100 екз./100 лист-
ків. У 2-й зоні висока щільність популяції спо-
стерігалася у 2008, 2010 рр. — 600–3000, низь-
ка — у 2007 і 2009 рр. у межах 152,5–388,7 екз./
100 листків. Вплив сорту залежно від зони ви-
рощування становив 5,6 та 27,2%. У північній
частині Лісостепу заселеність попелицею дос-
ліджуваних сортів черешні в середньому була

на рівні 489,5±11,4, найбільше шкідників було
на сорті Амазонка — 544±130,87 екз./100 лист-
ків. У Степу попелиця масово концентрувала-
ся на сорті Дрогана жовта — у середньому
1453,8±330,2, на решті сортів цей показник
у середньому становив 561,7±189,2 екз./100
листків.
Частки взаємодії погодних факторів і сорту

за зонами становили 8,6–22,5%. Установлено,
що на сорті Етика незалежно від зони попели-
ця агрегувалася слабо, у межах 0–386 екз./100
листків. Частка інших факторів дорівнювала
11,7 та 9,9%.
З урахуванням абіотичних чинників періоду

досліджень і сортів для визначення впливу на
рівень ушкодження плодів вишневою мухою
здійснювали багатофакторний дисперсійний
аналіз, який дав змогу визначити їх частки.
З’ясовано, що погодні умови незалежно від

зони, визначають шкідливість фітофагів у ме-
жах 61,9 і 70,0% (рис. 2). У Північному Лісо-
степу в 2007 р. спостерігався найменший відсо-
ток ушкодження плодів — 0,4±0,2%, у 2008,
2010 рр. — найбільший — 24,6±3,4 за макси-
муму 41%. У зоні Степу в 2007 р. ушкодження
черешні вишневою мухою було найменшим —
1,1±0,4%, у 2008, 2010 рр. — зросло до
29,1±3,8 за максимуму 39,2%.
Частки впливу сортів у різних зонах станов-

лять 10,4 та 9,8%. У Північному Лісостепу під
час збирання врожаю черешні обліковували в
середньому 10,1–15,5% червивих плодів у
сортів Дрогана жовта, Дончанка і Амазонка,
лише в сорту Етика цей показник збільшився
до 24,2%.
На Донбасі ушкодження сортів Етика і Дон-

чанка було найменшим — 9,5–13,7%, ушко-
дження сортів Амазонка і Дрогана жовта ста-
новило 19,3–21,6%. Взаємодія чинників погоди

Рис. 2. Част и фа торів, я і впливають на
ш одження плодів черешні вишневою м хою
в різних зонах У раїни: — по одні фа то-
ри; — сорт; — взаємодія по одних фа -
торів і сорт ; — інші фа тори
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та сорту за зонами — відповідно 20,6 та 14,4%.
Частки інших факторів впливу на ушкодження
плодів вишневою мухою — 7,1 та 5,8%.
Установлено, що заселеність черешні роза-

новою листокруткою в Степу на 37,1% зале-
жить від абіотичних чинників, на 56% — від
сортів. Щільність популяції в середньому ста-
новила 12,6±1,3 екз./100 листкових розеток.
Найменшу кількість гусениць у насадженнях
спостерігали в 2009 р. — 2,8±1,0%, найбіль-

Дослідженнями доведено, що в умовах пів-
нічної частини Лісостепу новим сортам че-
решні Анонс та Василіса властива комплекс-
на помірна стійкість до економічно значущих
фітофагів. У Північному Лісостепу ушкоджен-
ня плодів вишневою мухою на 61,9% визнача-
ють погодні умови, 10,4% — сорт, 20,6% —
їх взаємодія і на 7,1% — інші фактори. У зоні
Північного Лісостепу високоврожайними є сор-

Висновки

ти Любава та Амазонка. У Степу комплекс-
ну помірну стійкість до ушкоджень фітофа-
гами виявили сорти Катюша і Крупноплідна.
Ушкодження плодів вишневою мухою в сте-

повій зоні на 70% залежить від абіотичних
чинників, 9,8% — від сорту, 14,4% — від їх
взаємодії та на 5,8% — від інших факторів.
Частки щільності популяції вишневої попелиці
становлять відповідно 40,4; 27,2; 22,5 та 9,9%.
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шу — у 2007 і  2010 рр. — 18,7±3,7, за макси-
муму 37 екз./100 листкових розеток. Заселе-
ність розановою листокруткою черешні сортів
Амазонка становила 5,8±2,5, Дрогана жовта —
23,4±5,6 екз./100 листкових розеток.
Упровадження у виробництво нових сортів,

які незначно ушкоджуються фітофагами, для
закладання насаджень черешні дає можливість
зменшити кількість обприскувань, що економіч-
но та екологічно доцільно [8].
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ВПЛИВ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ НА
ВРОЖАЙНІСТЬ КОРМОВИХ КУЛЬТУР
І НАКОПИЧЕННЯ У ЗЕЛЕНІЙ МАСІ
137Cs ТА 90Sr

Наведено рез льтати лабораторно-польових
досліджень за 2010–2012 рр. із визначення
вплив мі родобрив (Сu, Co, Zn та Mn) в мовах
2-ї зони радіоа тивно о забр днення (10–
15 Кі/ м2) на врожайність ормових льт р:
люпин жовто о, ви и ярої, онюшини червоної
та на опичення зеленій масі цих льт р 137Cs
i 90Sr. Поза ореневе внесення мі родобрив
підвищило врожайність онюшини червоної на
16,4% (23,8 ц/ а) та водночас достовірно
знизило питом а тивність зеленої маси за 137Cs
на 11,4–37,2% та за 90Sr — на 12,2–53,6%.

Полісся Житомирщини, особливо її північний
регіон, належить до біогеохімічної провінції з
надто низьким вмістом у ґрунті, рослинних і
кормових продуктах життєво важливих мікро-
елементів [3]. Через нестачу останніх у рослин-
них і тваринних організмах з’являються різні
захворювання, відомі під назвою мікроелемен-
този [1]. У рослин змінюється форма листкової
поверхні, забарвлення листків через нестачу
хлорофілу, зменшуються розміри рослин, мо-
жуть утворюватися плоди малої величини [5].
У тваринних організмів спостерігаються відхи-
лення в стані здоров’я, відставання у рості, зни-
ження продуктивності, погіршення якості отри-
муваної продукції [4].
Відомо, що мікроелементи у житті рослин

відіграють важливу роль, оскільки входять до
складу їх фітогормонів, ферментів і через них
впливають на обмін речовин, накопичення ме-
таболітів. Внесення мікроелементів у ґрунт або
поверхневе обприскування ними рослин сприяє
поліпшенню обміну речовин, збільшенню нако-
пичення метаболітів, а отже, підвищенню вро-
жайності. Мікроелементи у зоні радіаційного
забруднення за їх використання у рослинництві
та тваринництві можуть виконувати роль радіо-
блокаторів 137Cs і 90Sr, зменшувати надхо-
дження радіонуклідів до рослин та тварин [2].
Мета досліджень — вивчення впливу мік-

роелементів: Cu, Co, Zn та Mn на питому радіо-
активність і врожайність кормових культур, ви-
рощених в умовах зони радіаційного забруд-
нення.

Ключові слова: мікроелементи, кормові культури, врожайність, радіоактивне забруднення.

 Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проводили у різні за метеорологічними
умовами 2010–2012 рр. на полях с. Селець
ТОВ «Еліта-Агро» Народицького району Жи-
томирської області на дерново-підзолистому ґрун-
ті з умістом Р2О5 — 65 мг/кг, К2О — 81 мг/кг,
рН ґрунту — 5,5, де щільність забруднення за
137Cs становила 622,7 кБк/м2 (друга зона радіа-
ційного забруднення).
Схема досліду: 1. Контроль — без мікро-

добрив. 2. Позакореневе внесення мікродоб-
рив: Сu — 300 г/га; Со — 300; Zn — 250 і
Mn — 300 г/га.
У досліді вирощували: люпин вузьколистий

жовтий — сорт Індустріальний,  вику яру —
сорт Багатоплідна та конюшину червону —
сорт Рожева. Дослід закладали у 4-разовому
повторенні, площа одного повторення — 60 м2,
загальна — 240 м2 на одну культуру.
Обприскування рослин розчином мікроеле-

ментів проводили за їх висоти 4–6 см ранце-
вим обприскувачем, витрата розчину — 200 л/га.
Визначення врожайності культур і відбір

проб рослинницької продукції проводили у фазі
бутонізації, для чого на кожній ділянці скошу-
вали по 10 м2 площі у 2-х місцях, зелену масу
зважували на технічних вагах, визначали се-
редній показник.
Для визначення забруднення зеленої маси

радіонуклідами з кожної ділянки у 4-х місцях по
діагоналі відбирали проби, із яких формували
середню пробу масою не менше 2 кг. Уміст
137Cs визначали спектрофотометричним мето-



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

27Вісник аграрної наукиберезень 2014 р.

дом на приладі CEГ-05, 90Sr — на РИ-БГ. Ста-
тистичну обробку отриманих результатів про-
водили методом варіаційної статистики.
Результати досліджень. Облік урожайності

зеленої маси кормових культур свідчить, що за
позакореневого підживлення мікроелементами
врожайність зеленої маси люпину підвищила-
ся всього на 2,4% (10,7 ц/га), що неістотно
(табл. 1).
Те саме стосується і прибавки врожайності

Вплив мікроелементів на врожайність кормових
культур і накопичення у зеленій масі 137Cs та 90Sr

зеленої маси вики ярої, яка становила всього
3% (5 ц/га) за достовірності 6,5 ц/га.
За вирощування конюшини червоної поза-

кореневе підживлення мікроелементами забез-
печило достовірну прибавку врожайності
23,8 ц/га, що становить 16,4%.
Отже, використання мікроелементів Сu, Со,

Zn і Mn під час вирощування кормових культур
сприяло активізації обмінних процесів у них і,
відповідно, збільшенню урожаю їх зеленої ма-

Люпин жовтий

Контроль (без добрив) 429,3 – 100

Підживлення
мікроелементами 440,0 10,7 102,4

НІР0,5 18,9

Вика яра

Контроль (без добрив) 166,0 – 100

Підживлення
мікроелементами 171,0 5,0 103,0

НІР0,5 6,5

Конюшина червона

Контроль (без добрив) 144,5 – 100

Підживлення
мікроелементами 168,3 23,8 116,4

НІР0,5 6,1

1. Вплив поза оренево о підживлення мі роелементами на врожайність зеленої маси ор-
мових льт р

Варіант досліду % до контролюПриріст урожайності, ц/гаУрожайність культури, ц/га

Люпин жовтий

Контроль (без добрив) 316,3±27,7 100 99,7±10,1 100

Підживлення
мікроелементами
Сu, Со, Zn і Mn 280,4±29,2 88,6 86,9±16,2 87,1

Вика яра

Контроль (без добрив) 185,5±21,0 100 84,1±15,6 100

Підживлення
мікроелементами
Сu, Со, Zn і Mn 183,4±12,5 98,8 65,4±12,1 77,8

Конюшина червона

Контроль (без добрив) 28,0±5,60 100 53,7±8,10 100

Підживлення
мікроелементами
Сu, Со, Zn і Mn 17,6±0,85 62,8 26,6±0,85 46,4

2. Вплив поза оренево о підживлення мі роелементами на вміст 137Cs і 90Sr зеленій масі
ормових льт р, Б /

Варіант досліду % до контролю
Питома

радіоактивність 90Sr
Питома

радіоактивність 137Cs % до контролю
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Вплив мікроелементів на врожайність кормових
культур і накопичення у зеленій масі 137Cs та 90Sr

си. Тенденція більших приростів зеленої маси
спостерігалася на конюшині червоній, що, вва-
жаємо, пов’язано із обприскуванням її в пері-
од, коли площа листкової поверхні була біль-
шою, ніж у інших рослин, а товщина кутикуляр-
ного шару листка — меншою.
Результатами визначення питомої радіо-

активності зеленої маси кормових культур
підтверджено, що позакореневе підживлення
цих культур у зоні з високим рівнем радіацій-
ного забруднення знижує вміст радіонуклідів
137Cs і 90Sr у зеленій масі люпину жовтого, вики
ярої та конюшини червоної (табл. 2).
Із даних табл. 2 видно, що найбільшу пито-

му радіоактивність за 137Cs мав люпин жов-
тий — 280,4–316,3 Бк/кг. Обприскування куль-
тури розчином мікроелементів знизило вміст
137Cs у зеленій масі люпину на 11,4%, 90Sr —
на 12,9%.

Обробка кормових культур, що вегетують
у зоні радіаційного забруднення, розчином мік-
роелементів: Cu — 300 г/га, Co — 300, Zn —
250 і Mn — 300 г/га практично не підвищува-
ла врожайності люпину та вики, де незначне
її збільшення на 2,4 і 3 ц/га за результатами
математичної обробки є недостовірним. Вод-
ночас обробка мікроелементами достовірно
підвищувала врожайність конюшини червоної

Висновки

на 16,4% (23,8 ц/га). Обприскування кормових
культур розчином мікроелементів достовір-
но зменшує питому активність зеленої ма-
си за 137Cs: люпину кормового — з 316,3 до
280,4 Бк/кг (на 11,4%), конюшини червоної —
з 28 до 17,6 Бк/кг (на 37,2%), за 90Sr: люпину
жовтого — з 99,7 до 86,9 Бк/кг (на 12,9%), вики
ярої — з 84,1 до 65,4 Бк/кг (на 12,2%) і конюши-
ни червоної — з 57,3 до 26,6 Бк/кг (на 53,6%).
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Питома радіоактивність вики ярої за 137Cs
після обприскування розчином мікроелементів
практично не зменшилася, за 90Sr зниження
питомої радіоактивності зеленої маси культу-
ри становило 18,7 Бк/кг, або 22,2%.
Уміст 137Cs у зеленій масі конюшини чер-

воної був невисоким і максимально становив
28 Бк/кг. Проведення обробки культури мікро-
елементами сприяло зниженню її активності до
17,6 Бк/кг, або на 37,2%. Питома радіоак-
тивність конюшини червоної за 90Sr у резуль-
таті її обробки мікроелементами зменшилась
у 2,2 раза.
Отже, дані питомої активності кормових

культур свідчать, що у результаті обприскуван-
ня їх розчином мікроелементів спостерігала-
ся тенденція зниження питомої активності зе-
леної маси за 137Cs на 11–37,2%, 90Sr — на
12,9–46,4%.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
БЕЗПЕЧНОСТІ МОЛОКА В УКРАЇНІ

Наведено рез льтати моніторин відповідності
я ості моло а оров’ячо о сиро о незбирано о
вимо ам національних і міжнародних
нормативних до ментів за за альним
ба теріальним обсіменінням та наявністю
залиш ів протимі робних препаратів.
Установлено, що до 63% досліджених зраз ів
моло а, вироблено о осподарствах різних
форм власності, не відповідають вимо ам ДСТУ
3662. Проаналізовано відповідні ризи и.

Для людини (як біологічного виду, так і кон-
кретного споживача) важлива не тільки кіль-
кість, а й якість і безпечність продуктів харчу-
вання. Показники безпечності продуктів харчу-
вання визначають за науково обґрунтованими
максимально допустимими рівнями вмісту
шкідливих для здоров’я і життя людини компо-
нентів чи речовин хімічного, біологічного, радіа-
ційного та будь-якого іншого походження, не-
дотримання яких призводить до негативного
впливу на здоров’я людини.
Молоко і молочні продукти — одні з голов-

них видів продуктів харчування. Вони здатні
забезпечити потреби організму людини в
енергії, пластичному матеріалі та біологічно
активних речовинах і легко перетравлюються,
завдяки чому їх включено до категорії дитячих
та дієтичних продуктів.
Виробництво якісних молочних продуктів

можливе лише за наявності безпечної сирови-
ни. В Україні вимоги до молока коров’ячого не-
збираного сирого, призначеного для перероб-
ки на молочні продукти, регламентує ДСТУ
3662 [3]. Згідно з ним молоко не повинно місти-
ти інгібіторів, зокрема, залишкові кількості ан-
тибіотиків (тетрациклінової групи, пеніциліну,
стрептоміцину) не мають перевищувати чинні
максимально допустимі рівні, а загальне бак-
теріальне обсіменіння молока не повинно пе-
ревищувати 3 млн (3,0·106) мікроорганізмів в

Ключові слова: молоко, моніторинг, бактеріальне обсіменіння, скринінг, господарства.

1 см3. Регламентована періодичність контро-
лювання молока під час приймання на моло-
копереробних підприємствах (МПП) за загаль-
ним бактеріальним обсіменінням та наявністю
інгібіторів становить 1 раз на декаду від кож-
ного виробника і додатково — за домовленістю
сторін. Отримані значення цих показників по-
ширюються на молоко, одержане в період між
випробуваннями. У додатку 1 до п. 4.3 «Пра-
вил ветеринарно-санітарної експертизи моло-
ка і молочних продуктів та вимог щодо їх реа-
лізації» [10] рекомендовано контролювати мік-
робіологічні показники молока, призначеного
для виготовлення продуктів дитячого харчуван-
ня та загального вжитку, — відповідно щоміся-
ця і щокварталу, щодо антибіотиків — відповід-
но щокварталу й 1 раз на півроку.
Директива 96/23 ЄЕС [2], крім зазначених

вище показників, регламентує визначення у
молоці протимікробних сполук згідно з додат-
ком ІV Постанови Ради ЄЕС 2377/90 [9]: хло-
рамфеніколу, нітрофуранів, хлорпромазину,
антибактеріальних субстанцій (енрофлоксаци-
ну, сульфаніламідів, аміноглікозидів, макро-
лідів). Відповідно до встановлених ЄС вимог у
2009 р. прийнято Закон України «Про Загаль-
нодержавну цільову економічну програму про-
ведення моніторингу залишків ветеринарних
препаратів та забруднюючих речовин у живих
тваринах, продуктах тваринного походження і
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кормах, а також у харчових продуктах, підконт-
рольних ветеринарній службі, на 2010–2015 ро-
ки» [5]. Згідно з цією програмою Державна ве-
теринарна та фітосанітарна служба затверджує
щорічні плани державного моніторингу залиш-
ків ветеринарних препаратів і забруднювачів у
продуктах тваринного походження, зокрема
кількість зразків продуктів, що підлягають ви-
пробовуванню, та методи контролювання. Од-
нак цим дослідженням, переважно, підлягає си-
ровина, призначена для виробництва експорт-
ної продукції.
Мета досліджень — моніторинг відповід-

ності молока вимогам чинних нормативних до-
кументів за загальним бактеріальним обсіме-
нінням і залишковими кількостями інгібіторів
антибіотичного походження.
Матеріали та методи досліджень. Об’єкт

досліджень — молоко збірне, що надходило на
молокопереробні підприємства Харківської об-
ласті й ринки м. Харкова, та молоко питне пас-
теризоване з торговельної мережі м. Харкова
за період з 2006 по 2013 р. Загальне бакте-
ріальне обсіменіння молока (кількість мезо-
фільних аеробних і факультативно анаеробних
мікроорганізмів — МАФАнМ) визначали ме-
тодом безпосереднього посіву на агаризова-
не поживне середовище згідно з ГОСТ 9225 [1]
і ДСТУ IDF 100В [4]; наявність інгібіторів анти-
біотичного походження — скринінговими мето-
дами за допомогою зареєстрованих в Україні
тест-систем.
Результати досліджень. За кількістю МА-

ФАнМ з досліджених у 2006–2010 рр. зразків
молока до неґатункового зараховано 63%, ви-

Актуальні питання
безпечності молока в Україні

робленого у господарствах різних форм влас-
ності, і 66,6%, виробленого у підсобних госпо-
дарствах населення Харківської обл. (табл. 1).
Сумарна кількість високоякісного молока (екст-
ра, вищого та І ґатунків) становила в 1-му ви-
падку 16, у 2-му — 6,7%. У 2011–2013 рр. част-
ка неґатункового молока істотно зменшилась і
становила 39,1%, а екстра та вищого ґатун-
ків — 13,1%.
Аналогічні результати одержано щодо об-

сіменіння мікроорганізмами молока, виробле-
ного в інших областях України, — до 74,5% з
обсіменінням більше ніж 3 млн/см3 [7]. За між-
народними нормами кількість МАФАнМ у мо-
лоці не має перевищувати 100 тис./см3 [8]. От-
же, більше ніж 90% досліджених нами зразків
молока цій вимозі не відповідають.
Залишкові кількості протимікробних препа-

ратів (табл. 2) були наявні в 75% зразків мо-
лока, виробленого у 12 господарствах різних
форм власності Харківської обл.: в усіх зраз-
ках, досліджених на наявність антибіотиків (пе-
ніцилінів, цефалоспоринів, тетрациклінів, мак-
ролідів, аміноглікозидів, лінкоміцину), сульфа-
ніламідів і хлорамфеніколу із застосуванням
БРТ-тесту, а також у 40% зразків, досліджених
на наявність β-лактамів (тест-система Beta-
Star). β-лактами було виявлено і у 23,5%
зразків молока питного пастеризованого різних
партій.
Втім, за результатами вхідного контролю ви-

робничих лабораторій, на МПП Харківської обл.
надходить молоко переважно І ґатунку за за-
гальним бактеріальним обсіменінням, в якому
відсутні інгібітори антибіотичного походження.

2006–2010 рр.

Господарства різних
форм власності 81 4,9/4 6,2/5 4,9/4 21,0/17 63,0/51

Особисті підсобні
господарства населення 15 – – 6,7/1 26,7/4 66,6/10

2011–2013 рр.

Господарства
різних форм власності 23 8,7/2 4,4/1 – 47,8/11 39,1/9

* Колонієутворювальних одиниць мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МА-
ФАнМ); «–» — відсутні зразки молока цього ґатунку.

1. За альне ба теріальне обсіменіння моло а, вироблено о в Хар івсь ій обл.

Виробник Досліджено
зразків

Ґатунок згідно з ДСТУ 3662, тис. мікроорганізмів*/см3

%/кількість зразків

неґатункове,
>3000

екстра,
≤100

вищий,
≤300 І, 301–500 ІІ, 501–3000
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Ступінь обсіменіння молока мікроорганізма-
ми та наявність у ньому залишкових кількостей
протимікробних препаратів безпосередньо за-
лежать від дотримання виробниками відповід-
них чинних ветеринарних і санітарно-гігієнічних
вимог.
За обсіменіння молока МАФАнМ більше ніж

1·106/см3 ефективність пастеризації знижуєть-
ся, тому потрібно застосовувати жорсткіший
режим. Треба брати до уваги й те, що кількість
мікроорганізмів у досліджуваному об’єкті, як
правило, значно більша, ніж та, яку можна ви-
явити мікробіологічними методами. Водночас
майже усі відомі мікроорганізми й продукти їх
життєдіяльності можуть виявляти алергенні
властивості різного ступеня, зокрема, полісаха-
риди збудників маститу (пневмококів, стафіло-
коків, стрептококів, ентерококів, кишкової та
синьогнійної паличок та ін.), а деякі, наприклад
коагулазопозитивні стафілококи, продукують
токсини, які не знешкоджуються під час пасте-
ризації.
Протимікробні препарати майже не знешко-

джуються під час проведення технологічних
операцій: під час стерилізації руйнується до 8%

вихідної кількості антибіотиків, під час кип’ятін-
ня та зброджування — до 10%, за короткочас-
ної та миттєвої пастеризації — до 12% [6]. Най-
більше зниження вмісту антибіотиків забезпе-
чує довготривала пастеризація — до 26%.
З метою отримання якісного й безпечного

молока доцільніше впроваджувати системи
управління ризиками на рівні виробників сиро-
вини, ніж усувати небажані наслідки і ставити
під загрозу здоров’я споживачів. Враховуючи
результати наших досліджень і багаторічний
досвід роботи, вважаємо за необхідне внести
зміни до нормативних документів щодо контро-
лювання кожної партії молока, яке надходить
на переробку, на наявність залишкових кілько-
стей протимікробних препаратів скринінгови-
ми методами, а за позитивного результату —
підтверджувальними. Потрібно розширити мо-
ніторингові дослідження з визначення ризиків
дії інших факторів, які впливають на без-
печність молока: важких металів, пестицидів,
афлатоксинів тощо, й за результатами цих дос-
ліджень визначати необхідність і періодичність
контролювання відповідних ризиків на рівні ви-
робників.

2006–2009 рр. (молоко сире)

Господарства різних

форм власності1 10 БРТ-тест 100/10

Господарства 4 » 100/4

різних форм власності2 6 BetaStar 40,0/4

4 Charm Rosa MRL 0,0/–

Усього 24 75,0/18

Особисті підсобні

господарства населення3 7 БРТ-тест 100/7

Особисті підсобні

господарства населення4 12 » 83,3/10

Усього 19 89,5/10

2010 р. (молоко питне пастеризоване з торговельної мережі м. Харкова)

Молокопереробні
підприємства
Харківської обл. 17 Charm Rosa MRL 23,5/4

Прим і т к и: 1 — молоко сире, що надійшло на молокопереробні підприємства з 8 господарств Харківсь-
кої обл.; 2 — молоко сире, вироблене в 4-х господарствах Харківської обл.; 3 — молоко сире збірне, що
надійшло на молокопереробні підприємства Харківської області з 7-ми населених пунктів Харківської,
Полтавської та Чернігівської обл.; 4 — молоко сире з 12-ти особистих підсобних господарств 7-ми насе-
лених пунктів Харківської обл., яке реалізували на ринках м. Харкова.

2. Наявність залиш ових іль остей протимі робних препаратів молоці

Наявні залишки
протимікробних препаратів,

%/кількість зразків
Виробник Досліджено зразків Застосовано тест-систему
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Актуальні питання
безпечності молока в Україні

За загальним бактеріальним обсіменінням
до 63% досліджених зразків молока коров’ячо-
го незбираного сирого, виробленого у госпо-
дарствах різних форм власності, не відпові-
дають вимогам ДСТУ 3662.
Залишкові кількості протимікробних препа-

ратів скринінговими методами виявлено у
75% випробуваних зразків молока коров’ячого
незбираного сирого, виробленого у господар-
ствах різних форм власності, і в 23,5% зразків

Висновки

молока питного пастеризованого з торго-
вельної мережі.
Потрібно впровадити систему постійного

моніторингу якості та безпечності молока
коров’ячого сирого на рівні виробників, а та-
кож системи аналізу та управління ризика-
ми (НАССР або аналогічні) та принципи на-
лежної виробничої практики (GMP) у госпо-
дарствах різних форм власності та типо-
розмірів.

1. ГОСТ 9225–84. Молоко и молочные продукты.
Методы микробиологического анализа, 1984. —
16 с.

2. Директива Ради 96/23 ЄЕС. Щодо заходів
контролю окремих речовин та їх залишкового вмісту
в живій худобі та продуктах тваринного походжен-
ня. — 1996. — С. 10.

3. ДСТУ 3662:97. Молоко коров’яче незбиране.
Вимоги при закупівлі (зі змінами). — 13 с.

4. ДСТУ IDF 100В:2003. Молоко і молочні продук-
ти. Визначання кількості мікроорганізмів. Метод
підраховування колоній за температури 30оС. —
10 с.

5. Закон України «Про Загальнодержавну цільо-
ву економічну програму проведення моніторингу за-
лишків ветеринарних препаратів та забруднюючих
речовин у живих тваринах, продуктах тваринного
походження і кормах, а також у харчових продуктах,
підконтрольних ветеринарній службі, на 2010–
2015 роки» (Затверджено 4 червня 2009 р. № 1446–
VI). — 3 с.

6. Кальницкая О.И. Ветеринарно-санитарный кон-
троль остаточных количеств антибиотиков в сырье

Бібліографія

и продуктах животного происхождения: автореф.
дис. на соиск. науч. степ. д-ра вет. наук: 16.00.06. —
M., 2008. — 35 с.

7. Полтавченко Т.В. Удосконалення ветеринар-
но-санітарного контролю загальної кількості бактерій
в молоці відповідно до сучасних вимог: автореф.
дис. на здоб. наук. ступ. канд. вет. наук. — Львів,
2006. — 20 с.

8. Постанова (ЄС) № 853/2004 Європейського
Парламенту та Ради від 29 квітня 2004 року, якою
встановлюються специфічні гігієнічні правила щодо
гігієни харчової продукції.

9. Постанова Ради (ЄЕС) 2377/90, що встанов-
лює загальні процедури Співтовариства для визна-
чення максимально допустимих рівнів залишкових
кількостей дозволених речовин (ветеринарних пре-
паратів тощо) у харчових продуктах тваринного по-
ходження від 26 червня 1990 року.

10. Правила ветеринарно-санітарної експерти-
зи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх
реалізації. Затверджені: наказ Держ. департамен-
ту вет. медицини України №49 від 20.04.2004 р. —
2 с.

Надійшла 21.01.2014.



33Вісник аграрної наукиберезень 2014 р.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

УДК 636.4.082.453.52
© 2014

Т.А. Стрижак,
кандидат сільсько-
господарських наук

І.М. Мартинюк
Інститут
тваринництва НААН

О.С. Мірошникова,
кандидат
ветеринарних наук
Харківська державна
зооветеринарна академія
Мінагрополітики України

ВІДТВОРНА ЗДАТНІСТЬ КНУРІВ
ПОРОДИ ЛАНДРАС ВІТЧИЗНЯНОЇ ТА
ЗАРУБІЖНОЇ СЕЛЕКЦІЙ

Проаналізовано чинни и, від я их залежить
рівень відтворної здатності та я ість
спермопрод ції н рів. Наведено рез льтати
роботи племінно о осподарства з вирощ вання
свиней породи ландрас с часних енотипів
вітчизняної й зар біжної селе цій. Установлено,
що за оцін и спермопрод тивності піддослідних
тварин сперм висо ої я ості отримали від
дорослих н рів породи ландрас франц зь ої
селе ції. Одна за по азни ом виход приплод
ращими виявились вітчизняні н ри-плідни и.

Важливим елементом, що забезпечує ефек-
тивну роботу галузі свинарства з отриманням
рентабельної продукції, є відтворення свиней.
Прогресивним методом відтворення свинопо-
голів’я є штучне осіменіння свиней, що дає змо-
гу завдяки інтенсивному максимальному вико-
ристанню кнурів-поліпшувачів дуже швидко і в
короткі строки масово поліпшити продуктивні
властивості свиней. При цьому в кілька разів
збільшився вплив кнурів-поліпшувачів на за-
гальну продуктивність стада, тому важливо
чітко дотримуватись високих вимог під час до-
бору кнурів-плідників після їх оцінки, як голов-
ного селекційного потенціалу стада загалом та
у роботі з ремонтним поголів’ям у майбутньо-
му [1, 3, 5, 6].
За останні десятиріччя теорія та практика

штучного осіменіння і технологія відтворення
свиней активно розвивались. Змінився генетич-
ний потенціал продуктивності тварин, підходи
до їх отримання та вирощування.
Отже, нині продуктивність свиней значною

мірою залежить від рівня селекційно-племінної
роботи зі стадом, тобто систематичного вико-
нання комплексу зоотехнічних заходів щодо
якісного поліпшення тварин. Успіх відтворення
свинопоголів’я залежить від багатьох чинників:
забезпечення багатоплідності свиноматок, ін-
тенсивності їх використання, ефективної під-
готовки до осіменіння, своєчасної вибраков-
ки малоплідних і непридатних до відтворення,
застосування для осіменіння сперми високої
якості [2, 7, 9].

Ключові слова: кнури, порода ландрас, спермопродукція, запліднювальна здатність,
багатоплідність, племінне господарство, пункт штучного осіменіння свиней, сучасні генотипи

свиней, зарубіжна і вітчизняна селекції.

Мета роботи — вивчення спермопродуктив-
ності кнурів різних генотипів.
Матеріали та методи досліджень. У пле-

мінному репродукторі ТОВ «Агросервіс ЛТД»
обладнано пункт-лабораторію штучного осіме-
ніння свиноматок, працює лабораторія з оцін-
ки якісних показників спермопродукції пере-
вірюваних та основних кнурів-плідників. Після
застосування у племінному репродукторі штуч-
ного осіменіння свиноматок загальна кількість
кнурів скоротилася. Протягом 2013 р. було про-
ведено тестування і моніторинг показників
спермопродукції основних кнурів-плідників по-
роди ландрас вітчизняної (УЛН) та зарубіжної
датської (ДЛН), англійської (АЛН) і французь-
кої (ФЛН) селекцій. Утpимували кнуpів-плід-
ників у спеціальних станках, по одній голові у
кожному, з використанням активного моціону.
Годівлю проводили згідно з наявними норма-
ми для цих тварин. Сперму від кнурів одержу-
вали мануальним методом, з використанням
фантома свині. Еякуляти нативної сперми одер-
жано від 8 гол. основних кнурів-плідників за
помірного режиму їх статевого використання —
один еякулят за 3–4 доби. Згідно із загально-
прийнятими методиками [10] досліджено та-
кі показники: кількість досліджуваних еякуля-
тів, об’єм профільтрованої сперми, концент-
рацію сперміїв, прямолінійно-поступальну рух-
ливість і виживаність сперміїв. Усі результати
опрацьовано методом варіаційної статистики
за М. О. Плохинським [8].
Результати досліджень. За весь період
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тестування були досліджені еякуляти кнурів-
плідників різних генотипів. Усі кнури виділяли
повноцінний еякулят, а якість спермопродукції
відповідала мінімальним вимогам чинної мето-
дики штучного осіменіння свиней (табл. 1) [4].
У результаті проведеного аналізу встановлено
різноякісність еякулятів кнурів-плідників дослі-
джуваних генотипів.
Так, максимальним об’ємом еякуляту харак-

теризувались кнури породи ландрас датської
селекції, мінімальним — кнури вітчизняної се-
лекції, які поступалися першим за цією ознакою
на 37,77 см3; показники інших генотипів займа-
ли проміжне місце. Варіабельність цього показ-
ника у тварин досліджуваних генотипів низька
(3,32–12,78%). За показником концентpацiї
спеpмiїв в еякулятi найвище значення мала
сперма кнурів породи ландрас англійської се-
лекції, переважаючи в 1,3 раза, або на 21,5%
кнурів породи ландрас датської селекції, у яких
досліджуваний показник виявився найменшим.
Інші генотипи кнурів за цим показником займа-
ли проміжне місце. Рухливість сперміїв у на-
тивній спермі кнурів піддослідних генотипів бу-
ла найвищою у тварин французької селекції,

Відтворна здатність кнурів породи
ландрас вітчизняної та зарубіжної селекцій

різниця за цим показником становила 6,5% на
їх користь порівняно з кнурами французької
селекції. Проміжне місце за цим показником
сперми займали кнури датської й англійської
селекцій та в середньому відповідали за ним
фізіологічній нормі. Виживаність спермопро-
дукції кнурів французької селекційної групи
була найліпшою, експозиція тривала 3,46 доби
на синтетичному середовищі BTS виробницт-
ва фірми «Minitube» (Німеччина). Невисоку ви-
живаність сперміїв зареєстровано у кнурів-
плідників вітчизняної селекції (2,69 доби на
тому самому середовищі) для короткочасного
зберігання розрідженої охолодженої сперми
кнурів. Показники виживаності сперми кнурів-
плідників інших генотипів займали проміжне
місце.
Підвищення відтворних ознак є одним із ак-

туальних завдань на сучасному етапі селек-
ційної роботи у свинарстві, оскільки вони зу-
мовлюють обсяги вирощування та відгодівлі
молодняку, а рівень цих ознак свідчить про
ефективність ведення свинарства як галузі у
господарстві. Репродуктивні ознаки успадкову-
ються за неадитивним типом, що ускладнює

Кількість кнурів, гол. 2 2 2 2

Кількість еякулятів, шт. 83 102 96 92

Об’єм профільтрованої сперми, см3 257,77±2,354** 295,54±1,370 285,73±1,306 268,53±1,676*

Концентpацiя спеpмiїв, млн/см3 0,286±0,032 0,237±0,004*** 0,302±0,002 0,295±0,002***

Рухливість сперміїв, % 90,0 93,8 91,8 96,5

Виживаність сперми, год 64,46±0,65 79,43±0,55 68,35±1,043 83,03±0,779

Прим і т к а . УЛН — ландрас вітчизняної селекції; ДЛН — ландрас датської селекції; АЛН — ландрас ан-
глійської селекції; ФЛН — ландрас французької селекції. Достовірність різниці: *Р>0,95; **Р>0,99;
***Р>0,999.

1. Кіль існі та я існі по азни и спермопрод ції н рів (Х–±±±±±sх–)

УЛН  ДЛН  АЛН ФЛН
Досліджувані показники

Генотипи кнурів

УЛН 82 71 86,59 10,8±0,54

ДЛН 94 94 84,04 11,2±0,16

АЛН 120 101 84,17 11,0±0,53

ФЛН 105 90 85,71 11,4±0,42

2. Запліднюваність i ба атоплідність свиномато , осiменених н рами-плідни ами

Одеpжано

запліднювальна
здатність, %

Багатоплідність
маток, гол. (Х

–±sх–)опоpосилось
маток, гол.

Генотипи
кнурів-плідників

Осiменено
маток, гол.
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Відтворна здатність кнурів породи
ландрас вітчизняної та зарубіжної селекцій

оцінку племінної цінності тварин, а саме кнурів-
плідників. Проте за належних умов утримання
та годівлі свиней, контрольованої гомозигот-
ності і гетерозиготності виникає можливість
загального підвищення селекційних можливо-
стей кнурів-плідників завдяки поліпшенню рівня
показника багатоплідності за генотипічною гру-
пою тварин і високого відсотка одержаної за-
пліднювальної здатності від загальної кількості
свиноматок, осіменених кнурами-плідниками
піддослідної селекційної групи свиней (табл. 2).
Установлено, що найвищу запліднювальну

здатність за загальною кількістю осіменених
свиноматок мають кнури породи ландрас віт-

чизняної селекції, найнижчу — кнури породи
ландрас датської селекції. За рівнем показни-
ка багатоплідності маток можна зробити висно-
вок, що середні показники багатоплідності на
один опорос піддослідних кнурів задовільні за
всіма генотипами.
Так, кнури-плідники породи ландрас фран-

цузької і датської селекцій мають на 0,2–
0,4 гол. більший вихід поросят на одну свино-
матку, ніж кнури-плідники породи ландрас віт-
чизняної та англійської селекцій. Кнури поро-
ди ландрас французької селекції мають найви-
щий показник виходу поросят, за якими вони
переважають вітчизняних ровесників на 5,6%.
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ності осіменених свиноматок кнури породи
ландрас французької селекції мають найви-
щий показник виходу поросят на один опорос.

Дослідженнями встановлено, що за оцінки
рівня відтворної здатності та якості спер-
мопродуктивності і показника багатоплід-

Висновки
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ІНДУКОВАНИЙ АНДРОГЕНЕЗ У
СЕЛЕКЦІЇ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО

Розроблено та дос оналено о ремі елементи
біотехноло ії створення вихідно о матеріал для
селе ції трити але озимо о. Отримано новий
селе ційний матеріал трити але та проведено
йо о стабілізацію. Виявлено ефе тивність
запропонованих біотехноло ічних заходів, що дає
змо прис орити селе ційний процес.

Вимоги сучасності потребують інтенсифі-
кації та прискорення процесу створення нових
високопродуктивних сортів, зокрема й тритика-
ле озимого. Одним із способів досягнення цьо-
го є використання гаплоїдних технологій, які
дають змогу значно скоротити процес отриман-
ня константного вихідного матеріалу. Однак їх
широке застосування значною мірою гальму-
ється недостатнім розвитком методів створен-
ня дигаплоїдних ліній (ДГЛ), які могли б спрос-
тити і прискорити селекцію [5, 10] з використан-
ням сучасних можливостей маркерної селекції.

 Гаплоїди тритикале вперше були створені
через культуру пиляків [6, 14], а також з вико-
ристанням гаплопродюсерів, зокрема кукуруд-
зи [10]. Численні зусилля були спрямовані на
визначення оптимальних умов і складу середо-
вищ [2, 5–7, 9, 11, 12, 14]. Технологію отриман-
ня дигаплоїдів з використанням культури ізо-
льованих мікроспор тритикале озимого вперше
описано J. Pauk [9] і розвинуто рядом інших
дослідників [8, 13]. Однак дослідження в цьо-
му напрямі в нашій країні, та й в усьому світі,
досить нечисленні. Актуальним завданням за-
лишається розробка придатних для застосу-
вання в селекційній практиці ефективних і не-
дорогих методів створення константних ДГЛ.
Мета досліджень — розробити просту

ефективну біотехнологію отримання дигаплої-
дів тритикале, оцінити її ефективність і створи-
ти новий вихідний матеріал для селекції три-
тикале озимого.
Матеріали і методи досліджень. Об’єкт

Ключові слова: тритикале, гібридизація, андрогенез, дигаплоїди.

досліджень — сорти тритикале озимого, між-
сортові тритикальні та тритикально-пшеничні
гібриди F1, отримані з них андрогенні культури
та ДГЛ. Рослини — донори пиляків вирощені в
польових умовах. Культуральні процедури ви-
конували згідно з методиками [2]. Середовища
(N6, P-2, Р-4, MS, CHB-2, W14, 190-2, NPB-99),
стерилізовані фільтруванням, зберігали за кім-
натної температури у стерильних умовах. Ан-
дрогенні культури та ДГЛ отримували, як
описано нами раніше [1]. Оцінку ДГЛ проводи-
ли згідно з методикою [3].
Результати досліджень. Протягом останніх

років у відділі біотехнології селекційного про-
цесу Миронівського інституту пшениці імені
В.М. Ремесла НААН (МІП) було розроблено і
вдосконалено технологію застосування андро-
генезу у селекційному процесі тритикале ози-
мого (рисунок).
Залежно від потреб і завдань селекційних

програм можна використовувати культуру пи-
ляків чи культуру ізольованих мікроспор як для
отримання ДГЛ з гібридного матеріалу, так і
для отримання калюсних культур, які можна
використати для добору чи для мутагенезу in
vitro на гаплоїдному рівні. Оскільки гаплоїдні
клітинні лінії, отримані способом селекції, чи
мутанти, отримані in vitro, після диплоїдизації
апріорі стають константними, це скорочує час
на отримання нового селекційного матеріалу.
При цьому саме культура ізольованих мікро-
спор дає змогу застосовувати гаплоїдні техно-
логії у дійсно широких масштабах.
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Основні етапи та ключові моменти удоско-
наленої нами технології наведено у табл. 1.
На основі наших досліджень, порівнюючи

ефективність застосування культури пиляків і
культури ізольованих мікроспор, можна одно-
значно стверджувати про значні переваги ос-
танньої — її ефективність переважає культуру
пиляків принаймні у 10 разів (табл. 2).
Андрогенна відповідь значною мірою зале-

жить від генотипу. При цьому важливо зазна-
чити, що використання технології культивуван-
ня ізольованих мікроспор дає змогу отримува-
ти ДГЛ навіть з некультурабельних у культурі
пиляків генотипів і значно підвищити ефектив-
ність для слабокультурабельних генотипів.
Важливим моментом технології є концентрація
мікроспор на одиницю об’єму, яка за резуль-
татами наших дослідів, повинна становити від
5·104 до 2,5·105 мікроспор/мл.
Крім цього, в культурі ізольованих мікроспор

спостерігали явище спонтанного подвоєння
хромосомного набору, частота якого сягала
25%. Колхіцин традиційно застосовують на мо-
лодих рослинах на стадії 3–4-х пагонів, вико-
ристовуючи техніку інфільтрації чи занурення
[4]. Проте застосування антитубулінових (по-
шкоджувальних веретено поділу) агентів на
етапі 5 (тобто добавка у середовище культи-
вування) давало змогу отримувати до 90% ди-
плоїдизованих ембріоїдів і регенерантів, виклю-
чивши етап 7 (див. табл. 1).

Індукований андрогенез
у селекції тритикале озимого

Наявність таких агентів у культурі мікроспор
помітно не впливала на частоту ембріогенезу
і подальший розвиток ембріоїдів порівняно до
контролю; частка ембріоїдів в індивідуальних
варіантах незначно відрізнялась від контролю.
Середня частка ДГЛ після додавання трифлу-
раліну становила 85,7%, колхіцину — 74,1, орі-
заліну — 66,5%, тоді як рівень спонтанної ди-
плоїдизації не перевищував 25% і в середньо-
му становив 20,1%.
Хоча ембріогенний потенціал виявляють

менше 0,01% мікроспор, завдяки їх значній
кількості можна отримати в середньому більше
10 рослин на один експлантований колос.
Ефективність технології підтверджено під час
вивчення 8 генотипів міжсортових гібридів три-
тикале (табл. 3). Слід зазначити, що гібридні
комбінації різнилися між собою як за кількістю
отриманих зелених регенерантів, так і за кіль-
кістю отриманих дигаплоїдів на колос. Припус-
каємо, що вивчення генетичного контролю анд-
рогенної відповіді в культурі ізольованого пил-
ку та подальше удосконалення технології дасть
змогу поліпшити ці показники і зменшити вплив
генотипу.
Із застосуванням запропонованого методу з

гібридних комбінацій тритикале озимого отри-
мано 907 ДГЛ. За 4 роки ці лінії пройшли всі
етапи селекційного процесу (селекційні та конт-
рольні розсадники, попереднє сортовивчення)
і кращі з них (34 лінії) вже 2-й рік перебувають

Добір
потрібних
генотипів

Техноло ія ви ористання андро енних льт р селе ційном процесі трити але озимо о
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пиляків на
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Індукований андрогенез
у селекції тритикале озимого

Амур 30,2 396,8** 13,12 74,0±5,1 77,7±5,4

Pawo 17,6 214,7** 12,19 92,7±3,0 87,8±4,5

АДМ 11 6,2 113,6** 18,33 72,8±6,4 88,6±3,8

Grenado 3,8 71,6** 18,83 61,5±6,3 49,6±6,8

Адась 0 10,0** – 0 26,2±4,5

Інтерес 0 3,7* – 0 16,2±5,1

Середнє 9,6 135,1 – 50,2 57,6

*, ** — відмінності вірогідні за Р<0,05 та 0,01 відповідно. 

1. Прото ол отримання андро енних льт р з ізольованих мі роспор

1. Збір донорського
матеріалу

Цитологічний контроль стадії розвитку
мікроспор (рання чи середня)

Компетентний матеріал

Дигаплоїдні рослини і їх
насіння

8. Приживлення
регенерантів

Стерильні ґрунтово-піщані суміші з додаван-
ням гідрогелю, підтримання волого-темпера-
турного режиму на початкових етапах
укорінення

7. Подвоєння набору
хромосом

Обробка рослинок колхіцином (чи іншими
антитубулінами) чи додавання їх у андрогенне
середовище; цитологічний контроль і контроль
величини продихів

Дигаплоїдні регенеранти

5. Індукція розвитку
ембріоїдів

Рідке стерилізоване фільтруванням середови-
ще; 9%-ва мальтоза; осмотичність 300–
320 мOsm; фікол; щільність мікроспор від
5·104 до 2,5·105/мл; забезпечення гормо-
нального балансу (2,4-Д, ФОК, кінетин, зеатин,
АБК); кокультивування з незаплідненими
зав’язями; додавання АgNO3; температура
26–28°C; темрява

Зрілі ембріоїди (здатні до
проростання) у великих
кількостях

4. Ізоляція і очистка
мікроспор

Гомогенізація колосся чи пиляків (швидкість і
час) або мацерація ізольованих пиляків,
фільтрування і очистка на градієнті густини
0,3 М манніт/0,6 М мальтоза; цитологічний
контроль життєздатності

Однорідна популяція
ембріогенних мікроспор

3. Стерилізація Поверхнева стерилізація колосся; спирт чи
гіпохлорит натрію; подальша робота в
стерильних умовах

Асептичний вихідний
матеріал

2. Попередня
обробка (підвищення
ембріогенного
потенціалу)

Висока (+33 °C, 3 доби) чи низька (+4 °C, 4–
14 діб) температури, витримування на
«голодному» (за цукрами і азотом) середовищі
з використанням (або без) хімічних індукторів

Життєздатні мікроспори з
підвищеним ембріогенним
потенціалом

6. Регенерація Напівтверде (0,2% агарози) безгормональне
середовище; 0,9%-ва мальтоза чи сахароза;
світло

Зелені регенеранти

Етап роботи РезультатКлючові параметри та дії

2. Порівняння ефе тивності льт ри пиля ів і льт ри ізольованих мі роспор (середнє за
2007–2012 рр.)

Сорт

Кількість зелених рослин на 100
експлантованих пиляків

Частка зелених рослинок-
регенерантів, %

Культура
пиляків (КП)

Культура
мікроспор (КМС) КМС/КП КМСКП
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Індукований андрогенез
у селекції тритикале озимого

у конкурсному сортовипробуванні МІП. Гібри-
ди F1 були отримані 2008 р., ДГЛ — у 2009 р.,
і таким чином процес стабілізації селекційного
матеріалу скорочено принаймні на 3–5 років.
Ще одним важливим аспектом використан-

ня індукованого андрогенезу in vitro в наших
дослідженнях стало створення серій D/R замі-

АДМ 4/Валентин 90 75 380 65 17,1 42,6 73,5 20

Жицень/Амур 76 390 105 26,9 30,5 71,9 23

АДМ 11/Адась 70 222 75 33,8 17,3 84,6 11

Адась/АДМ 11 58 254 70 27,6 27,1 57,9 11

Pawo/Амур 59 145 55 37,9 21,8 41,7 5

Grenado/АДМ 11 60 98 38 38,8 15,8 33,3 2

Grenado/Амур 65 104 51 49,0 23,5 50 6

Руно/АДМ 11 69 158 39 24,7 35,9 64,3 9

Середнє 67 219 62 32,0 26,8 59,7 11

Прим і т к а . ЕПС — ембріоїдоподібні структури.

АДМ11/Смуглянка//АДМ 11 45,9 81 3,7 65 2,3

Валентин 90/Веста//

Валентин 90 35,8 90 4,2 71 2,8

АДМ 4/Калинова//АДМ 4 47,6 105 5,4 94 4,4

АДМ 11/Подяка//АДМ 11 82,4 149 6,8 29 5,1

Жицень/Зірка//Зірка 69,3 151 9,2 103 6,2

Адась/Епоха одеська//

Епоха одеська 90,8 184 12,4 113 9,2

Grenado/Волошкова//

Волошкова 86,3 144 10,2 115 7,8

Середнє для:

  BC1 41,1 74,4 4,5 45,6 2,1

  BC2 71,9 144,8 8,7 76,4 6,3

НІР05 3,3 0,9 0,7

* Курсивом виділено генотипи тритикале.

щених ліній тритикале та пшениці з метою по-
дальшого їх використання як містка для отри-
мання нових пшенично-житніх транслокацій.
Установлено ефективність отримання ДГЛ від
беккросів (табл. 4). Нині за допомогою геном-
них SSR-маркерів уже виділено кілька ліній із
заміщеннями по одній хромосомі.

3. Андро енез і ре енерація ібридів трити але льт рі мі роспор

Ж
ит
тє
зд
ат
ни
х

м
ік
ро
сп
ор

, 
%

Кількість
ЕПС на
колос

Пересаджених
андрогенних зародків
на середовище
для регенерації

Частка
регенерації
від ЕПС

Зелених
ДГ-рослин,
від

регенерантів

кількість %

Дигаплоїдів/
колосГібриди F1

4. Ефе тивність отримання ди аплоїдних ліній з бе росів трити але-пшеничних ібридів
льт рі ізольованих мі роспор

Дигаплоїдів/
колос

Генотип (тритикале/пшениця//
тритикале) ВС1* (тритикале/
пшениця//пшениця) ВС2

Ембріоїдо-
генез, %

Зелених
рослин усього

Зелених
рослин/колос

Дигаплоїдів,
кількість



40 Вісник аграрної науки березень 2014 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Індукований андрогенез
у селекції тритикале озимого

Розроблені методичні підходи культивуван-
ня ізольованих мікроспор тритикале озимого
дають змогу створити удосконалену біотех-
нологію отримання ДПЛ in vitro, яка скорочує
селекційний процес на 3–5 років. Отримано
ряд ДПЛ з гібридних популяцій міжсортових

Висновки

гібридів тритикале озимого та тритикале-
пшеничних гібридів, які становлять інтерес
для практичної селекції.
Перспективою є розробка нових елементів

біотехнології селекційного процесу тритика-
ле озимого.
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ОСОБЛИВОСТІ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЛИСТКОВОГО
АПАРАТУ ДЕРЕВ ВИШНІ

Проведено аналіз вплив мов дов ілля на
фізіоло ічний стан 11 сортів вишні із
застос ванням інд ції фл оресценції хлорофіл .
За допомо ою прилад «Флоратест» визначено
омпле с її параметрів, що дало змо виявити
зміни фотосинтетичної а тивності лист ів і дати
за альн хара теристи адаптованості
дослідж ваних сортів до правобережної підзони
Західно о Лісостеп У раїни. За по азни ами
фотоінд ції фл оресценції, найбільш
пристосованими до нав олишньо о середовища
та потенційно прод тивними є сорти
Бо слав а, Петрова родін а та Хейман.

Запас хімічної енергії в органічних молеку-
лах тканин рослин забезпечує урожай, який у
свою чергу залежить від інтенсивності процесів
фотосинтезу, співвідношення між асиміляцією
та дисиміляцією, ефективності використання
органічних речовин, і від того, на які потреби
вони переважно витрачаються. Розвиток цих
процесів відображається тісним зворотним
зв’язком між інтенсивністю флуоресценції хло-
рофілу та фотосинтетичними реакціями. Це
допомагає вивчити структурно функціональ-
ні характеристики фотосинтетичного апарату
кожного сорту окремо.
Мета досліджень — визначення потенціа-

лу адаптивності до умов існування та особли-
востей функціонування листкового апарату при
формуванні врожаю з використанням методу
індукційних переходів флуоресценції хлорофі-
лу, що має такі переваги: інформативність, екс-
пресність, високу чутливість [1, 2].
Матеріал і методи досліджень. Об’єктами

досліджень були листки сортів вишні Встрєча,
Солідарність, Богуславка, Хейман, Муза, Гріот
Джеллі, Оліве, Волжаночка, Дочь Ярославни,
Петрова родінка, Подбєльська (к). Зразки від-
бирали з центральної та периферійної частин
крони в насадженнях на підщепі дика череш-
ня, висаджених 2000 р. за схемою 5×2,5 м. До-
гляд за садом проводили згідно з методикою
Державного сортовипробування за відсутності
обробки насадження фунгіцидами та інсектици-
дами. Для визначення загального стану дерев

Ключові слова: сорти вишні, індукція флуоресценції хлорофілу, адаптивність,
фотосинтетична активність.

в умовах дії як абіотичних, так і біотичних чин-
ників було застосовано метод індукції флуорес-
ценції, що дало змогу  визначити їх вплив на
окремі фази перебігу фотосинтетичних про-
цесів [1].
Для діагностики загального стану сортів (фо-

тосинтетичного апарату) використовували ці-
лий комплекс параметрів індукції флуоресцен-
ції хлорофілу, яку вимірювали за допомогою
приладу «Флоратест». Основними з показників
були: F0 — початкове значення флуоресценції
після ввімкнення освітлення; FpL — рівень її на
час тимчасового сповільнення зростання її сиг-
налу (плато); Fр1 — максимальне значення
флуоресценції; Fр2 — другий її максимум; Ft —
стаціонарний рівень флуоресценції через 1,5–
3 хв після початку освітлення. Всі показники
індукційної кривої наведено у відносних одини-
цях еталона флуоресценції (світлофільтр ОС-
14) з емісією в тому самому спектральному діа-
пазоні, що й флуоресценція хлорофілу листка.
Інтенсивність збуджувального світла для при-
ладу «Флоратест» становила 50–60 Вт/м2.
Під час визначення ефективності роботи

фотосинтетичного апарату листя використо-
вують коефіцієнти КpL, К1 та К2, які обчислю-
ють за формулами: КpL= (FpL–F0)/(Fp1–F0) —
частка центрів, що не відновлюють первинний
акцептор електронів Qа. Коефіцієнт плато ві-
дображає частку неактивних центрів лише за
насичувальної інтенсивності збуджувального
світла (400–600 Вт/м2).
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Особливості функціонування
листкового апарату дерев вишні

К1 = (Fp1–F0)/Fp1 — коефіцієнт ефектив-
ності електронного транспорту поблизу реак-
ційних центрів фотосистеми 2 (ФС ІІ); К2 =
(Fp2–Ft)/Ft — коефіцієнт ефективності темно-
вих фотохімічних процесів.
Роботу виконано на інструментальній базі

сертифікованої лабораторії фізіології рослин та
мікробіології Інституту садівництва НААН з
2009 по 2012 рр.
Результати досліджень. Для загального

висвітлення отриманих даних за сортами об-
числено середні значення за кожним парамет-
ром флуоресценції. Так, початковий її рівень
(F0), залежить від втрат енергії збудження під
час міграції та вмісту молекул хлорофілу, які
не беруть участі у фотосинтезі. Низький пара-
метр F0 свідчить про достатньо ефективну ор-
ганізацію фотосинтетичних процесів і як на-
слідок — на високоактивний функціональний
стан і ймовірно високу продуктивність сорту. За
даними в різні роки досліджень, цей параметр
був неоднаковий. Загалом найвищий результат
і найбільшу різницю за роками виявлено в сор-
тів Муза (37,12±12,68) і Оліве (34,45±7,51), най-
нижчий показник — у Подбєльської (25,45) (кон-
троль), Гріота Джеллі (26,20±1,93) і Волжаноч-
ки (26,29±0,20). Найменше коливання за ро-
ками спостерігали у Встрєчі (30,99±0,59),
Петрової родінки (29,55±0,56) і Волжаночки
(26,29±0,20) (таблиця).
За даними досліджень фітовірусологів, па-

раметр KpL найдоцільніше використовувати
для діагностики наявності вірусної інфекції за
помірної інтенсивності збуджувального світла
в межах 40–80 Вт/м2. За вищої його інтенсив-
ності значення KpL зменшуватимуться за більш
швидкого насичення енергією неактивних реак-
ційних центрів хлоропластів. Були випробувані
різні параметри збуджувального світла і визна-
чено, що саме для інтенсивностей 40–80 Вт/м2

показники KpL, які перевищують 0,4–0,5, є оз-
накою наявності у рослин вірусної інфекції [2,
3]. У наших експериментах визначено зміни
рівня параметра KpL у межах 0,34–0,22. За
період досліджень найвищий показник був у
Оліве та Подбєльської (по 0,34). Нижчий — у
Музи (0,23), Солідарності (0,23) і Богуславки
(0,22). У сортів вишні коливання за цим показ-
ником були незначні. Отже, в дослідних зраз-
ках вірусної інфекції не виявлено.
Два максимуми індукції флуоресценції Fp1

і Fp2 відображають загальний стан структурно-
функціональної організації фотосинтетичних
процесів і передусім вплив світлового факто-В

ст
рє
ча

30
,9

9±
0,

59
62

,0
8±

8,
37

59
,0

5±
8,

27
22

,0
0±

1,
32

31
,0

9±
8,

96
37

,0
5±

9,
28

0,
26

±
0,

04
0,

50
±

0,
07

1,
60

±
0,

46
В
ол
ж
ан
оч
ка

26
,2

9±
0,

20
57

,6
5±

6,
54

54
,9

5±
7,

08
22

,6
0±

0,
24

31
,3

6±
6,

62
32

,3
5±

6,
94

0,
29

±
0,

05
0,

54
±

0,
05

1,
43

±
0,

30
Д
оч
ь

Я
ро
сл
ав
ни

30
,3

0±
1,

15
69

,1
2±

11
,1

2
66

,1
0±

11
,0

9
27

,3
3±

3,
90

38
,8

1±
10

,1
7

38
,7

7±
7,

66
0,

32
±

0,
07

0,
56

±
0,

07
1,

42
±

0,
15

М
уз
а

37
,1

2±
12

,6
8

85
,5

2±
33

,4
1

81
,6

8±
32

,4
0

37
,3

7±
14

,5
2

48
,3

9±
20

,7
3

44
,3

2±
17

,8
8

0,
23

±
0,

02
0,

57
±

0,
04

1,
19

±
0,

02
О
л
ів
е

34
,4

5±
7,

51
75

,4
7±

16
,6

2
71

,7
8±

16
,5

2
27

,1
5±

4,
98

41
,0

2±
9,

11
44

,6
3±

11
,5

4
0,

34
±

0,
09

0,
54

±
0,

03
1,

60
±

0,
14

П
ет
ро
ва

ро
д
ін
ка

29
,5

5±
0,

56
67

,6
9±

11
,2

1
64

,9
0±

11
,3

5
24

,5
5±

2,
06

38
,1

4±
11

,7
8

40
,3

5±
9,

29
0,

30
±

0,
06

0,
56

±
0,

08
1,

64
±

0,
24

П
од
бє
л
ьс
ьк
а

25
,4

5±
2,

30
63

,9
0±

5,
82

60
,9

0±
6,

27
23

,0
7±

1,
65

38
,4

6±
6,

81
37

,8
4±

5,
95

0,
34

±
0,

09
0,

60
±

0,
07

1,
66

±
0,

33
С
ол
ід
ар
ні
ст
ь

29
,7

3±
3,

37
60

,6
2±

7,
53

58
,6

5±
7,

55
21

,7
7±

0,
51

30
,8

9±
9,

41
36

,8
8±

7,
92

0,
23

±
0,

07
0,

51
±

0,
10

1,
70

±
0,

40
Х
ей
м
ан

30
,0

5±
4,

35
53

,6
9±

4,
95

54
,5

8±
6,

08
22

,1
5±

2,
27

23
,6

4±
9,

30
32

,4
3±

3,
80

0,
27

±
0,

16
0,

44
±

0,
14

1,
46

±
0,

07
Б
ог
ус
л
ав
ка

28
,0

3±
2,

32
64

,6
1±

3,
25

61
,4

6±
3,

65
22

,6
8±

1,
39

36
,5

8±
4,

22
38

,7
8±

3,
58

0,
22

±
0,

01
0,

57
±

0,
04

1,
73

±
0,

21
Гр
іо
т 
Д
ж
ел
л
і

26
,2

0±
1,

93
62

,2
7±

9,
54

58
,7

4±
9,

56
22

,2
9±

1,
54

36
,0

7±
7,

61
36

,4
6±

8,
02

0,
32

±
0,

02
0,

58
±

0,
03

1,
60

±
0,

23

П
р
и
м
іт
к
а

. 
F

0 
—

 п
оч
ат
ко
ве

 з
на
че
нн
я 
ф
л
уо
ре
сц
ен
ці
ї 
пі
сл
я 
вв
ім
кн
ен
ня

 о
св
іт
л
ен
ня

; 
F
р1

 —
 м
ак
си
м
ал
ьн
е 
зн
ач
ен
ня

 ф
л
уо
ре
сц
ен
ці
ї; 

F
р2

 —
 д
ру
ги
й 
її 
м
ак

-
си
м
ум

; 
F

t 
—

 с
та
ці
он
ар
ни
й 
рі
ве
нь

 ф
л
уо
ре
сц
ен
ці
ї 
че
ре
з 

1,
5–

3 
хв

 п
іс
л
я 
по
ча
тк
у 
ос
ві
тл
ен
ня

; 
F

v1
 —

 в
ар
іа
бе
л
ьн
а 
ф
л
уо
ре
сц
ен
ці
я;

 F
v2

 —
 с
па
д

; 
К

pL
, 
К

1 
та

К
2 

—
 к
ое
ф
іц
іє
нт
и.

П
о
а
з
н
и
и
ф
о
то
ін
д

ц
ії
ф
л
о
р
е
с
ц
е
н
ц
ії
л
и
с
т
ів
с
о
р
ті
в
в
и
ш
н
і
(с
е
р
е
д
н
є
з
а
2
0
0
9
–
2
0
1
2
р
р
.)
(І
С
Н
А
А
Н
)

F
p1

K
2=

(F
p2

–F
t)

/F
t

K
1=

F
v1

/F
p1

K
pL

=
Δ

F
pL

/F
v1

F
v2

=
F

p2
–F

t
F

v1
=

F
p1

–F
0

F
t

F
p2

С
ор
т

F
0



43Вісник аграрної наукиберезень 2014 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Особливості функціонування
листкового апарату дерев вишні

ра. Підвищення показників Fp1 і Fp2 може бути
зумовлено грибними захворюваннями, які, по-
трапивши в рослинні судини, зменшують відтік
метаболітів, через що зростає рівень віднов-
лення реакційних центрів хлоропластів. Ре-
зультати, отримані за обома параметрами,
підтвердили дані польових і лабораторних дос-
ліджень в Інституті садівництва НААН щодо
стійкості сортів до хвороб. Особливо це стосу-
валося сорту Муза, показники якого на фоні
інших сортів знизилися до (54,08 і 51,08 відпо-
відно). У Солідарності і Встрєчі в 2011 р. рівень
Fp1 і Fp2 також підвищився, але сорти в цей
період були досить продуктивні, що свідчить
про їх стійкість до біотичних і абіотичних чин-
ників. Це підвищення було пов’язане з над-
мірною кількістю опадів у період достигання
плодів. У сорту Солідарність підвищення Fp1 і
Fp2 цілком пов’язано з погіршенням стану де-
рев унаслідок ураження моніліозом у поперед-
ньому році та різким зниженням температури
через 2 доби після потепління (+9,9°С) до
–29°С у лютому 2011 р. Сорт Встрєча харак-
теризується достатньою чутливістю до підви-
щення температури в зимовий період. Його де-
рева швидко виходять зі стану спокою, особ-
ливо під час  тривалих відлиг. Висока збу-
дженість бруньок узимку призводить до втра-
ти їх життєздатності. Отже, підвищення по-
казників у цього сорту остаточно пов’язано з
послабленням життєво важливих процесів.
Рівень освітлення крони дерев також впли-

ває на їх функціональний стан. Як тестовий
показник такого впливу визначають співвідно-
шення параметрів темнової та світлової фаз
фотосинтезу. Якщо Fp2 нижче Fp1 на 10 —
15 %, то листки дослідних дерев освітлені до-
статньо, коли ж цей показник наближається до

рівня Fp1 і різниця між ними стає менше 5%,
тоді крона є загущеною або затіненою іншими
деревами. За багаторічними спостереженнями,
в усіх дослідних сортів Fp2 становило 1,7–5,7%
від Fp1, що свідчить про недостатність освіт-
лення крони. Особливо це стосується сортів
Хейман і Солідарність (1,7 і 3,3% відповідно),
що характеризуються високим пробудженням
бруньок та пагоноутворювальною здатністю.
Дещо вищі показники за співвідношенням Fp2
та Fp1 були в сортів Встрєча, Оліве, Богуслав-
ка та Гріот Джеллі (4,9–5,7%), що характери-
зує їх крони як достатньо освітлені.
Ефективність темнових процесів характери-

зували також за рівнем зниження інтенсивності
флуоресценції від Fp2 до Ft. Чим нижче Ft, тим
вище ефективність цих процесів. Так, високий
рівень їх, що зумовлює і вищу потенційну про-
дуктивність виявлено у Встрєчі (22), Солідар-
ності (21,77) і Хеймана (22,15), низький — у
Музи (37,37) і Оліве (27,15), незначні коливан-
ня за роками — у Волжаночки (22,60±0,24) і
Солідарності (21,77±0,51), істотні — у Музи
(37,37±14,52).
Підвищення рівня флуоресценції у 2010 р.

зафіксовано в сортів Муза (рисунок) та Оліве,
що характеризувалися сильним послабленням
усіх життєвих процесів. Це значно підвищило
Fp1 і Fp2 (у Музи — 152,34 і 146,48; Оліве —
108,72 і 104,82). В тому році дерева сорту Муза
були ушкоджені моніліозом до 3,5, а Оліве —
кокомікозом до 2 балів. У Дочєрі Ярославни в
2009 і 2011 рр. спостерігалося підвищення прак-
тично за всіма головними показниками, особ-
ливо за Fp1 і Fp2. Сорт зараховано до посухостій-
ких. В нього достатньо розвинуті мікрокапіляри,
що утримують воду. Тому він її накопичує ближ-
че до осені, особливо за дощової погоди, що є
потенційно небезпечним для перезимівлі. Та-
ке явище спостерігалось у 2008 р. у вересні
(143 мм), у 2010 р. — у липні (117,5 мм) та у
2011 р. (червень — 181,6, липень — 140,7 мм).
За параметрами варіабельна флуоресцен-

ція Fv1 і спад Fv2 характеризують ефективність
світлових і темнових процесів відповідно. В
роки досліджень загальний середній показник
Fv1 варіював за сортами від 23,64 до 48,39.
Високе значення його виявлено в Музи
(48,39±20,73) і Оліве (41,02±9,11), найнижче —
у Хеймана (23,64±9,30), низьке — у Солідар-
ності (30,89±9,41), Встрєчі (31,09±8,96) і Вол-
жаночки (31,36±6,62). Істотна варіабельність за
роками спостерігалась у Музи (±20,73), незнач-
на — у Богуславки (36,58±4,22). За парамет-

Інд ція фл оресценції хлорофіл лист ів
сортів вишні, 2010 р.: --- — М за; —— —
Подбєльсь а; –– — Бо слав а
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ром Fv2 високий показник зафіксовано у Музи
(44,32±17,88) і Оліве (44,63±11,54), низький —
у Волжаночки (32,35±6,94) та Хеймана
(32,43±3,80), значні коливання його в Музи та
Оліве, більшу стабільність — у Хеймана і Бо-
гуславки (38,78±3,58).
Високий показник коефіцієнта ефективності

електронного транспорту поблизу реакційних
центрів фотосистеми (Kp1) у період досліджень
був у сорту Подбєльська (0,60±0,07), тому що
у 2011 р. спостерігалося підвищення Kp1 до
0,70 одиниці. Низький — у Хеймана та Солідар-
ності (0,44±0,14 і 0,51±0,10 відповідно). За Kp2
високим коефіцієнтом ефективності темнових
фотохімічних процесів вирізнялися сорти Со-
лідарність (1,70±0,40) і Богуславка (1,73±0,21),
найнижчим він був у Музи (1,19±0,02), низьким
— у Дочєрі Ярославни (1,42±0,15), Волжаноч-
ки (1,43±0,30) і Хеймана (1,46±0,07). В інших
сортів цей показник був у межах контролю.
Потенційна продуктивність Солідарності ви-

сока, але через сильну чутливість до моніліо-
зу в епіфітотійні роки урожайність знижується.
У сорту Встрєча також висока потенційна про-
дуктивність. Однак і в нього врожайність зни-

жується внаслідок високої чутливості до пере-
падів температури, короткого періоду спокою
та збудженості бруньок у зимовий і ранньовес-
няний періоди. У Дочєрі Ярославни загалом
висока потенційна продуктивність у районах з
достатньою вологістю знижується через особ-
ливості структури клітин ксилеми. Тому цей
сорт придатніший до поширення в посушливих
зонах країни. Щодо сорту Муза, то проведена
діагностика підтверджує його загальну харак-
теристику. Через чутливість до моніліозу його
неможливо вирощувати без засобів захисту
мідевмісними препаратами в умовах підвищен-
ня вологості. Російський сорт Волжаночка чут-
ливий до кокомікозу (до 3,5 бала), однак, за
нашими даними, досить урожайний в зоні Лісо-
степу, що свідчить про відносну стійкість до
хвороби. В умовах Лісостепу рекомендуємо
вирощувати його на фоні застосування міде-
вмісних препаратів. Сорти французької селекції
Оліве і Гріот Джеллі недостатньо продуктивні
через високу чутливість до перепадів темпе-
ратури. У Подбєльської зниження врожайності
пов’язане з посередньою зимостійкістю в Лісо-
степу.

У результаті проведених нами досліджень
було визначено фізіологічний стан 11 сортів
вишні в умовах Лісостепу. За показниками фо-
тоіндукції флуоресценції, найбільш пристосо-
ваними до навколишнього середовища та по-
тенційно продуктивними є сорти Богуславка,

Висновки

Петрова родінка та Хейман. Сорти Солідар-
ність і Волжаночка зараховують до продук-
тивних, але можливість використовувати їх
у виробництві пов’язана з обов’язковою оброб-
кою мідевмісними препаратами в роки підви-
щення епіфітотій.
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Основний метод створення нового вихідного
матеріалу в усіх сільськогосподарських куль-
тур, зокрема льону олійного і льону-довгунцю, —
внутрішньовидова і міжвидова гібридизація.
Господарсько-корисні ознаки, які потрібно се-
лекціонерові методом гібридизації поєднати в
одному генотипі, розпорошені в різних сортах
та зразках і мають різний ступінь вияву. Для
поєднання різних ознак в одному сорті слід
здійснювати різні типи схрещувань: парні, ре-
ципрокні, насичувальні, поглинальні, конвер-
гентні, або виконувати схрещування за діалель-
ною схемою залежно від завдання селекційної
програми. Чим більше ознак поєднано в одно-
му майбутньому сорті, тим більше зростають
обсяги схрещувань.
З метою підвищення ймовірності одержан-

ня бажаних генотипів у створених гібридних
комбінаціях необхідно встановити характер ус-
падкування ознаки та взаємодії генетичних сис-
тем, які зумовлюють її. Розкриття генетичного
контролю ознаки різко підвищує ефективність
добору вихідних форм із заданими парамет-
рами.

 Для вивчення характеру успадкування оз-
нак і взаємодії генів, що контролюють ознаку,
застосовують найпоширенішу діалельну схему
схрещувань. Взаємодію генів, які детермінують
ознаку, вивчають за методиками Мережка [5]
чи Джікса-Хеймана [9]. За визначення характе-
ру успадкування однієї ознаки в комбінаціях
при схрещуванні лише 5–6-ти сортів за зазна-
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ченими вище методами потрібно в 25–36-ти
комбінаціях здійснити 500–700 штучних схре-
щувань. Зі збільшенням кількості сортів у діа-
лельній схемі кількість гібридних комбінацій
зростає в геометричній прогресії.

 З огляду на це одержання максимальної
кількості гібридного насіння для подальшої се-
лекційної роботи та потреба в об’ємах схрещу-
вань необмежені. З метою одержання необхід-
ної кількості гібридного насіння гібридизацію
льону олійного і льону-довгунцю виконують від
початку і до кінця цвітіння. Успіх в отриманні
потрібної кількості гібридного насіння кожної
комбінації схрещувань залежить переважно від
техніки і часу проведення кастрування квіток
материнських рослин та нанесення пилку бать-
ківських сортів на приймочки маточок кастро-
ваних квіток, а також погодних умов, за яких
здійснюють штучні схрещування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

За літературними даними [1, 3, 7, 8], зав’язу-
вання насіннєвих коробочок і гібридного насіння
в них за штучного запилення (гібридизації) за-
лежить від зазначених вище факторів і стано-
вить 5–90%. Останнє залежить від періоду до-
би, в який проводять кастрацію квіток і нане-
сення пилку, навиків та вміння персоналу.
Є загальноприйнята техніка здійснення гіб-

ридизації всіх сільськогосподарських культур
[6, 2], зокрема льону-довгунцю і льону олійно-
го, суть якої полягає в тому, що бутони напе-
редодні цвітіння з 1600–1700 до 2000–2100 год
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каструють (тобто невеликим пінцетом з буто-
на видаляють 5 пелюсток, складених конусом,
та 5 пиляків). На квіткову ніжку цього бутона
прикріплюють етикетку розміром 1,5×1,5 см зі
щільного паперу, на якій позначають комбіна-
цію схрещування (вихідні сорти А/В). Для запо-
бігання випадкового потрапляння на кастрова-
ну квітку пилку із сусідніх рослин бутон ізолю-
ють тонким шаром вати або марлі [3].
Наступного дня в міру дозрівання пилку і

розтріскування пиляків на рослинах-опилюва-
чах, а це, як правило, з 730 до 900–930 год на-
носять пилок з батьківських рослин на прий-
мочки маточок кастрованих квіток, знявши пе-
ред цим ізолятор.

 Щоб нанести пилок на кастрований бутон,
слід пінцетом обережно розкрити чашолисти-
ки, нанести пилок на приймочку маточки сор-

Удосконалення техніки гібридизації
льону олійного і льону-довгунцю при
створенні нового вихідного матеріалу

ту-опилювача (батьківської рослини) і знову
заізолювати тонким шаром вати чи марлі.
Проте техніка виконання цієї операції має

деякі недоліки, які лімітують (стримують ефек-
тивність гібридизації) зав’язування насіннєвих
коробочок і одержання запланованої кількості
гібридного насіння. По-перше, процес кастрації
невеликих за розміром бутонів, які містяться на
тоненькій тендітній квітковій ніжці, скрупульоз-
ний і потребує витонченого виконання цієї опе-
рації. Потрібно пінцетом розкрити квітколоже,
обірвати по черзі 5 пелюсток квітки, а потім
обережно, розкриваючи пінцетом чашолистики,
видалити 5 пиляків. Під час цієї операції знач-
ною мірою пінцетом травмується стовпчик і
приймочка маточки, що в результаті призво-
дить до значного (навіть до 0) зниження зав’я-
зування насіннєвих коробочок і гібридного на-

Етапи ібридизації льон олійно о і льон -дов нцю: 1 — не астрований б тон напередодні
цвітіння; 2 — б тон з обрізаними чашолисти ами не астрований; 3 — б тон астрований;
4 — ібридна оробоч а з обрізаними чашолисти ами; 5 — оробоч а з необрізаними чашо-
листи ами ( онтроль)

1 2 3 4 5

Айсберг/Блакитно-
помаранчевий 18 6 33,3 16 16 100

Блакитно-
помаранчевий/Айсберг 20 6 30,0 18 17 94,4

Лінія 846/Айсберг 16 3 18,7 15 15 100

Айсберг/Лінія 846 17 7 41,2 14 14 100

Лірина/Оригінал 15 2 13,3 19 17 90,0

Оригінал/Лірина 18 5 27,9 17 17 100

Лінія 871/Оригінал 17 15 88,1 19 17 89,9

Оригінал/Лінія 871 20 6 30,0 20 19 95

1. Ефе тивність ви ористання вдос оналеної методи и ібридизації льон олійно о і льон -
дов нцю (середнє за 2009–2013 рр.)

Комбінації схрещувань здійснено
схрещувань

зав’язалося
коробочок

здійснено
схрещувань

зав’язалося
коробочокзав’язування

коробочок, %
зав’язування
коробочок, %

шт. шт.

За наявною методикою За вдосконаленою методикою
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сіння в них. Другим недоліком техніки гібриди-
зації є те, що через складність кастрації бутонів
і нанесення пилку на кастровані квітки продук-
тивність праці є низькою, що призводить до
зниження ефективності роботи. Третій недолік
цієї операції — значна строкатість (5–90%) за-
в’язування насіннєвих коробочок і гібридного
насіння. У селекційній практиці досвідчені пра-
цівники в кращому разі отримують 50–70%
гібридних коробочок від кількості схрещувань.
З огляду на це подальше вдосконалення тех-
ніки гібридизації льону олійного і льону-довгун-
цю має практичне значення в селекційній ро-
боті.
Тому багатьма дослідниками льону олійного і

льону-довгунцю було вдосконалено техніку
гібридизації цих культур. З цією метою прове-
дено спеціальні дослідження, спрямовані на
максимальне наближення штучного запилення
квіток до природного проходження цього про-
цесу. В основу цих досліджень покладено те,
що квітка льону олійного і льону-довгунцю за-
пилюється лише за один ранок — з 400–5 00 до
900–1000 год залежно від температури та воло-
гості повітря [3, 4].
І.П. Карпець і О.В. Динник [2] удосконалили

техніку гібридизації льону-довгунцю. Суть удос-
коналення полягає в тому, що термін кастрації
бутонів з вечірніх годин 1800–2100 перенесено
на ранкові наступного дня з 430 до 700–730 год.
З 400 до 500–600 год бутони розкриваються,

й утворюється відкрита квітка, а пиляки ще не
розтріскуються. У цей період можна пінцетом
обірвати пелюстки і пиляки, не травмуючи стовп-
чика маточки і приймочки, й нанести пилок на
приймочку маточки, що забезпечує 98–100%
зав’язування гібридного насіння проти 40–80%
за наявною методикою.
Мета досліджень — удосконалити техніку

гібридизації льону олійного і льону-довгунцю,
яка забезпечить одержання 100%-го зав’язу-
вання гібридного насіння, та визначити тип кон-
тролю ознак (висота рослин, кількість насін-
нєвих коробочок на рослині, маса 1000 насінин,
уміст волокна в стеблах) у гібридів 1- та 2-го
поколінь.
Методика досліджень. Застосовують ос-

новні методи досліджень: вимірювально-ваго-
вий — для визначення висоти рослин, урожай-
ності насіння; аналітичний — для визначення
якісних показників, взаємодії генетичних систем
у контролі ознак; статистичний, дисперсійний та
регресійний — для виявлення достовірності
отриманих результатів дослідів. З метою ви-Ч
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значення характеру успадкування і взаємодії
генетичних систем контролю основних госпо-
дарсько корисних ознак у гібридів F1 і F2 та
створення нового вихідного матеріалу з комп-
лексом цінних господарсько корисних ознак
виконували прості й складні внутрішньовидові
та міжвидові схрещування. Дані одержано на
основі польових дослідів у гібридному і селек-
ційному розсадниках, їх статистичного аналізу
та узагальнення матеріалів з використанням
загальноприйнятих методик [3, 4 і 9].
Результати досліджень. Виникла ідея до-

повнити методику деякими новими елемен-
тами. Суть доповнення полягає в тому, що у ве-
чірні години напередодні цвітіння льону олій-
ного і льону-довгунцю з 1800 до 2100 год
ножицями із загостреними кінцями обрізують
чашолистики бутона наполовину або на 2/3 їх
довжини, оголивши до половини конус пелюс-
ток. Потім пінцетом за кінчик конуса видаляють
5 пелюсток і 5 пиляків без травмування прий-
мочки маточки (рисунок). На кастровану квіт-
ку прикріплюють паперову етикетку розміром
1,5×1,5 см із записом комбінації схрещуван-
ня. Наступного дня в міру дозрівання пиляків і
пилку з 800 до 1000 год наносять на кастрова-
ні квіти пилок рослин (сортів) опилювачів. За-

Айсберг Коричневий – – –

Блакитно-
помаранчевий Жовтий – – –

Айсберг/Блакитно-
помаранчевий Коричневий 103:38 105:35 0,3

Блакитно-
помаранчевий/

Айсберг » 97:28 93:31 0,17

Лінія 846 Жовтий – – –

Лінія 846/Айсберг Коричневий 91:32:18 90:36:18 1,84

Айсберг/Лінія 846 » 108:34:21 110:20:30 0,21

Лірина » – – –

Оригінал Жовтий – – –

Лірина/Оригінал Коричневий 92:31 93:31 0,07

Оригінал/Лірина » 72:23 72:24 0,04

Лінія 871 » – – –

Лінія 871/Оригінал » 113:41 117:39 0,24

Оригінал/Лінія 871 » 82:21 78:26 0,95

пилені квіти заізольовують тонким шаром марлі
або вати.
Для досліджень було взято сорти і зразки з

насінням різного кольору, Айсберг, Лірина, Лінія
871 мали коричневе насіння; Блакитно-пома-
ранчевий, Оригінал, Лінія 846 — жовте. За кож-
ною комбінацією схрещувань було виконано
гібридизацію на 15–20-ти квітках за наявною
та вдосконаленою методиками (табл. 1).
Удосконалена методика виконання гібриди-

зації сприяє різкому підвищенню результатив-
ності цієї роботи. За вдосконаленою методикою
рівень зав’язування гібридних коробочок стано-
вив 90–100%, за наявною — 13,3–41,2% і лише
в одній комбінації Лінія 871/Оригінал — 88,1%.
Щоб переконатися, що одержано під час

гібридизації справжні гібриди, а не лжегібриди
чи взагалі не гібриди, було вивчено взаємодію
генетичних систем контролю основних госпо-
дарсько-корисних ознак у гібридів за схре-
щування льону олійного і льону-довгунцю
(табл. 2), а також взаємодію генетичних систем
у контролі кольору оболонок насіння за гібри-
дизації сортів і ліній льону олійного (табл. 3).
За результатами досліджень установлено,

що ознака висоти рослин контролюється домі-
нантно-адитивною системою генів з перевагою

3. Успад вання ольор насіння в ібридів льон

х2

фактичне теоретичне

Розщеплення за кольором
оболонок насіння в другому поколінні F2

Батьківські сорти
та комбінації
схрещувань

Колір оболонок насіння в
першому поколінні F1
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Удосконалено метод гібридизації, який дає
змогу отримати 100%-ве зав’язування гібрид-
ного насіння. Суть удосконалення полягає в
перенесенні часу кастрації квіток з 400–
600 год ранку на 1700–1900 год вечора з попе-
реднім обрізуванням чашолистиків.
За результатами досліджень установлено,

що висота рослин, кількість насіннєвих коро-
бочок на рослині, маса 1000 насінин, уміст

Висновки

волокна в стеблах контролюються адитив-
но-домінантною системою. Це дає підставу
прогнозувати позитивний результат індиві-
дуального добору за цими ознаками в наступ-
них поколіннях. Запропоноване вдосконалення
сприяє визначенню достовірної об’єктивної
оцінки селекційного матеріалу за ознакою
вміст олії в насінні та пришвидшенню ство-
рення нових сортів.
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домінантних ефектів. Тому можна стверджува-
ти, що індивідуальний добір високорослих рослин
із підвищеною кількістю насіннєвих коробочок
у наступних поколіннях буде результативним.
За ознакою вміст волокна в стеблах також

правомірно прогнозувати ефективний індивіду-
альний добір у наступних поколіннях, оскільки
ця ознака контролюється адитивно-домінант-
ною генетичною системою з перевагою домі-
нантних ефектів.
Щодо кількості насіннєвих коробочок на рос-

лині, то у 4-х комбінаціях схрещувань спосте-
рігається проміжне успадкування, 3-х — до-
мінування з підвищеною кількістю коробочок.
Це дає підставу прогнозувати, що в наступних

поколіннях індивідуальний добір буде ефек-
тивним.
Схрещування, виконані за вдосконаленою

методикою, забезпечили одержання гібридно-
го насіння (табл. 1). У всіх комбінаціях схрещу-
вань рослин негібридного походження не вияв-
лено.
У 2-му поколінні гібридів, одержаних під час

схрещування сортів і ліній з різним кольором
насіння, було здійснено гібридологічний аналіз
за цією ознакою. За результатами аналізу, ус-
падкування відбувається за моногібридною
схемою. У всіх комбінаціях схрещувань було
відзначено розщеплення, близьке 1:3, про до-
стовірність якого свідчить показник х2.
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ПЕРЕВІРКА РОЗВ’ЯЗКІВ РІВНЯНЬ
РУХУ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНКИ
ПО ЛОПАТЦІ, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ

Розроблений метод прямої перевір и
правильності розв’яз ів диференційних рівнянь
р х матеріальної частин и вздовж лопат и, що
обертається, я і широ о ви ористов ються
розрах н ах ба атьох механізованих
сільсь о осподарсь их процесів, дає змо
виявити в них помил и я випад ово о, та
і системно о та методично о хара тер . Це дає
можливість відо ремити правильні розв’яз и від
помил ових, обґр нтовано провести їх аналіз та
розробити ре омендації щодо їх придатності для
пра тично о застос вання.

Актуальність проблеми. Рух матеріальної
частинки вздовж лопатки, що обертається, має
місце в багатьох механізованих сільськогоспо-
дарських процесах. Не випадково рівняння та
розв’язки такого руху лежать в основі багатьох
наукових праць [1–12, 14, 15, 18] та інших. Ці
розв’язки аналітично різні, що, однак, супере-
чить теоремі про єдиний розв’язок таких рів-
нянь [13]. Тому розробка методів прямої пере-
вірки цих розв’язків на відповідність вихідному
рівнянню є потрібною та актуальною.
Огляд останніх досліджень і публікацій.

У літературі, на жаль, не знаходимо методів
прямої перевірки правильності розв’язків таких
рівнянь. До того ж в [4] кут θ  нахилу лопатки
до базової площини в цих рівняннях взято
рівним θ=ωt, що не було відзначено в інших
роботах, а в деяких і просто продубльовано. Це
є неприйнятним для нахиленої і горизонталь-
ної осей обертання лопатки [15]. Тому в [15]
уперше було показано, що θ треба брати з ура-
хуванням його початкового значення θП, тобто
θ=θП+ωt. Це робить такі рівняння універсальни-
ми і дає змогу виявити вплив θП на процес руху
частинки.
Мета досліджень — розробити метод пря-

Ключові слова: лопатка, обертання, матеріальна частинка, вихідне рівняння руху,
інтегрування в квадратурах, похідна, пряма перевірка, підстановка, перетворення.

мої перевірки розв’язків рівнянь руху мате-
ріальної частинки по лопатці, що обертається,
на відповідність вихідному рівнянню і проде-
монструвати його на конкретному прикладі.
Результати досліджень. Розв’язки дифе-

ренційних рівнянь полягають в їх інтегруванні
в квадратурах, а пряма перевірка розв’язків —
у їх диференціюванні з отриманням вихідних
рівнянь. Однак розв’язки лінійних неоднорідних
рівнянь другого порядку з постійними коефіці-
єнтами, до яких належать згадані рівняння [15],
містять в собі члени expλ1t  і expλ2t, які не зни-
щуються навіть за нескінченного диференцію-
вання отриманих виразів, тоді як у вихідних
рівняннях ці члени відсутні. Це ускладнює пря-
му перевірку правильності цих розв’язків.
Аналіз показує, що вихід з такого становища є:
диференціюючи отримане в розв’язках рівнян-
ня шляху S(t), пройденого частинкою вздовж
лопатки, визначаємо з нього рівняння швид-
кості VЛ(t) відносного руху частинки по лопатці.
Розв’язуючи S(t) і VЛ=S

.
(t) як систему з двох

рівнянь відносно expλ1t  і expλ2t, знаходимо їх
значення. Далі диференціюванням VЛ(t) у часі t
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яке також містить члени типу expλ1t  і expλ2t.
Підставивши знайдені expλ1t  і expλ2t у вираз
V
.
Л(t), ми отримаємо (у разі правильного роз-
в’язку) вихідне рівняння. Слід зазначити, що та-
кий самий результат можна одержати і через
визначення з отриманих розв’язків значень C1
expλ1t  і C2 expλ2t, однак в частині робіт зна-
чення С1 і С2 неможливо виділити з наведених
у них розв’язків, оскільки вони наводяться з уже
підставленими (часом помилковими) сталими.
Тому попередній спосіб є універсальнішим.
Для прикладу перевіримо цим методом роз-

в’язки рівняння руху частинки вздовж лопатки
загального положення з нахиленою віссю обер-
тання, які отримані в [15]. Там показано, що
рівняння руху матеріальної частинки вздовж
прямолінійної лопатки загального положення з
нахиленою під кутом β до горизонту віссю
обертання, яке є універсальним і для верти-
кальної і для горизонтальної осей обертання,
зводиться до канонічного виду рівняння:

 
П ПS A S BS L cos( t) D sin( t) P.

•• •
+ + = θ ± ω + θ ± ω =  (1)

До речі, з (1) видно, що в ньому усунуто сис-
темну помилку у визначенні кута θ у функціях
cosθ і sinθ цих рівнянь, допущену у [2, 4, 7] та ін.
Тут: S — шлях, пройдений частинкою по

лопатці, м; θП — початкове значення кута на-
хилу бокової полиці лопатки до вертикальної
площини, в якій лежить вісь обертання, береть-
ся, коли частинка торкнеться обох її полиць; А,
В, L, D, P — постійні. У [15] показано, що роз-
в’язки цього рівняння мають вигляд:

 1 2t t
1 2 П

П

S C e C e lcos( t)

dsin( t) p;

λ λ= + + θ ± ω +

+ θ ± ω +
(2)

 1 2t t
Л 1 1 2 2

П П

V S C e C e

l sin( t) d cos( t),

•
λ λ= = λ + λ

ω θ ± ω ± ω θ ± ω

∓
∓ (3)

 де:
 2

2 2 2 2

L(B ) DA
l ;

(B ) A

− ω ω
=

− ω + ω
∓  2

2 2 2 2

D(B ) LA
d ;

(B ) A

− ω ± ω
=

− ω + ω

 P
p .

B
= (4)

 П 2 ЛП 2 П

2 П 2
1

2 1

S V (l d )cos

(d l ) sin p
C ;

λ − − λ ω θ −

− λ ± ω θ − λ
=

λ − λ

∓

(5)

(6)

Перевірка розв’язків рівнянь руху
матеріальної частинки по лопатці, що обертається

 (7)

Тут: VЛП — початкове значення швидкості
руху частинки по лопатці; м/с; SП — початкове
значення шляху руху частинки, яке дорівнює
відстані від точки на лопатці з радіусом Ro до
початкової точки дотику частинки до обох по-
лиць лопатки, м [15]; λ1, λ2 , — корені характе-
ристичного рівняння, отриманого з (1); Ro  —
відстань від бокової полиці лопатки до осі її
обертання, м.
Час руху частинки по лопатці визначається

ітераційною залежністю:

(8)

яку застосовують методом покрокового набли-
ження. У першому наближенні в правій частині
залежності приймаємо t=0, у другому — зна-
чення t, отримане в першому наближенні, у
третьому — отримане в другому і т.д. до до-
сягнення необхідної точності, оскільки основну
частку S у (2) дає член  C1 exp(λ1t).
Спочатку проведемо перевірку для верхніх

знаків цих виразів. Тут значення I і d відповід-
но дорівнюють [15]:

Потім у розв’язках вихідного рівняння вираз
шляху S почергово множимо на λ2  та λ1. З цьо-
го рівняння та рівняння швидкості VЛ  руху час-
тинки в їх загальному вигляді знаходимо
exp(λ1t) і exp(λ2t). Для знаходження exp(λ1t):

 звідки:

Аналогічно для exp(λ2t):

(11)

(10)

(9)

(8а)

+

+–
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знаходимо прискорення V
.
Л(t)=S

..
(t) частинки, 1 2t t

Л 1 1 2 2 П

П

V С e C e l sin( t)

d cos( t),

λ λ= λ + λ − ω θ + ω +

+ ω θ + ω
 звідки:

 

 
2

1 П 1 П

t 1 П 1

2 2 1

S V (l d )cos( t)

(d l ) sin( t) p
e .

С ( )
λ

λ − − λ − ω θ + ω −

− λ + ω θ + ω − λ
= −

λ − λ
(12)

Далі з виразу (3) беремо першу похідну від
VЛ у часі t. У результаті маємо:

 
1 2t t2 2 2

Л 1 1 2 2

2
П П

V С e C e l

cos( t) d sin( t).

•
λ λ= λ + λ − ω ×

× θ + ω − ω θ + ω
 (13)

Після підстановки значень exp(λ1t) і exp(λ2t)
з (10,12) в (13) отримуємо:

 

 2 Л 2 П

2 2 П 2
Л 1

2 1

1 Л 1 П

2 1 П 1
2

2 1

2 2
П П

S V (l d ) cos( t)

(d l ) sin( l) p
V

S V (l d ) cos( t)

(d l ) sin( t) p

l cos( t) d sin( t).

•
λ − − λ − ω θ + ω −

− λ + ω θ + ω − λ
= λ −

λ − λ

λ − − λ − ω θ + ω −

− λ + ω θ + ω − λ
−λ −

λ − λ

− ω θ + ω − ω θ + ω

 (14)

З урахуванням, що: λ1λ2=B; (λ1+λ2)=–A, маємо:

 
Л Л

2 2
2 1 1 2

2 1

2
П

2 2
2 1 1 2

2 1

2
П

V ВS АV Вp

(l d ) (l d )
[

l ]cos( t)

(d l ) (d l )
[

d ]sin( t).

•
= − − + +

λ λ − ω − λ λ − ω
+ −

λ − λ

− ω θ + ω +

λ λ + ω − λ λ + ω
+ −

λ − λ

− ω θ + ω

(15)

 Упорядкування виразу в перших квадратних
дужках (15) дає:

     

 2 2 2 2
22 1 1 2 1 2

2 1 2 1

2
П

2 1 П

2
П

( ) d ( )
[l l ]

cos( t) [(В )l

( )d ]cos( t)

[(B )l Ad ]cos( t),

λ λ − λ λ ω λ − λ
− ω + ×

λ − λ λ − λ

× θ + ω = −ω −

− λ + λ ω θ + ω =

= − ω + ω θ + ω

 (16)

 Після підстановки значень l i d з (8) в (16)
отримуємо:

 2[(B )l Ad ]cos( t) L cos( t).− ω + ω θ + ω = θ + ω  (17)
 Аналогічно для других квадратних дужок у

виразі (15):

 2 2
22 1 1 2

2 1

2
П

П

(d l ) (d l )
[ d ]

sin( t) [(B )d Аl ]

sin( t).

λ λ + ω − λ λ + ω
− ω ×

λ − λ

× θ + ω = − ω − ω ×

× θ + ω

 (18)

 Підстановка значень l i d з (8) у (18) дає:

    2
П[(B )d Аl ] sin( t) D sin( t).− ω − ω θ + ω = θ + ω  (19)

 Враховуючи, що V
.
Л=S

..
, VЛ=S

.
, рВ=Р, отри-

муємо:

 
Л П

П

V S A S BS L cos( t)

D sin( t) P,

• •• •
= = − − + θ + ω +

+ θ + ω +
(20)

тобто вихідне рівняння (1).
Для нижніх знаків аналогічно отримуємо:

  

 
1

2 П 2 П

t 2 П 2

1 2 1

S V (l d )cos( t)

(d l ) sin( t) p
e ;

С ( )
λ

λ − − λ + ω θ − ω −

− λ − ω θ − ω − λ
=

λ − λ
(21)

  

 
2

1 П 1 П

t 1 П 1

2 2 1

S V (l d ) cos( t)

(d l ) sin( t) p
e ,

С ( )
λ

λ − − λ + ω θ − ω −

− λ − ω θ − ω − λ
= −

λ − λ
(22)

що після підстановки (21, 22) в (13) і частково-
го впорядкування дає:

 
Л Л

2 2
2 1 1 2

2 1

2
П

2 2
2 1 1 2

2 1

2
П

V BS AV Bp

(l d ) (l d )
[

l ]cos( t)
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•
= − − + +

λ λ + ω − λ λ + ω
+ −
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− ω θ − ω +

λ λ − ω − λ λ − ω
+ −

λ − λ

− ω θ − ω

(23)

 Упорядкування виразів у квадратних дуж-
ках перед cos(θП–ωt) та sin(θП–ωt)  після під-
становки значень l і d з їх нижніми знаками дає
(1, 20).
Це означає, що наведені в [15] універсальні

розв’язки цього рівняння є правильними. Тому
в цьому вигляді вони можуть бути рекомендо-
вані для застосування в конструкторських роз-
рахунках таких процесів, у наукових досліджен-

Л

.

.

11

11)

Л

р
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Перевірка розв’язків рівнянь руху
матеріальної частинки по лопатці, що обертається

нях та навчальному процесі студентів відповід-
них спеціальностей. Зазначимо, що підстанов-
ка в (1) значень S і VЛ з (2, 3) з урахуванням
Bl±Adω–L=lω2  та Bd +– Alω–D=dω2   дає (13), що
підтверджує їх правильність, однак пряма пе-
ревірка розв’язків з отриманням вихідного
рівняння (1) можлива лише методом, поданим у
цій статті. Коли частинка спочатку рухається
лише по нижній полиці лопатки, не торкаючись
бокової її полиці, на першому етапі розрахунків
для вертикальної осі обертання можна скори-
статися рівняннями, наведеними в [16]. Рівнян-
ня руху частинки лише по боковій полиці ло-
патки, паралельній вертикальній осі обертан-
ня, коли вісь ОХ лежить горизонтально на дис-
ку в площині бокової полиці лопатки,
віддаленої від осі обертання на Ro, вісь OY —
вертикально вгору, паралельно осі обертан-
ня, а точка 0 — на диску в точці R= Ro, мають
вигляд:

 
YY g F / m,

••
= − −  2

XX R соs F / m,
••
= ω α −  де:

Пряму перевірку розв’язків рівнянь руху час-
тинки вздовж прямої лопатки загального по-
ложення, що обертається, з отриманням ви-
хідного рівняння слід проводити підстановкою
значень expλ1t та expλ2t  у вираз V

.
Л, отрима-

ний взяттям другої похідної з розв’язку S(t)
цих рівнянь.
Значення expλ1t  та expλ2t  знаходять роз-

в’язуванням щодо них системи з двох рівнянь:
шляху S, пройденого частинкою, і швидкості
VЛ її руху вздовж лопатки, взятих з розв’язків
вихідного рівняння.
Розв’язки, які таким способом не перехо-

дять у вихідне диференційне рівняння або не
можуть бути перевірені такою методикою,
мають ті чи інші помилки, і тому до їх з’ясуван-
ня не повинні застосовуватися на практиці.
Значення кута θ нахилу бокової полиці ло-

Висновки

патки до базової вертикальної площини, в
якій лежить нахилена або горизонтальна вісь
обертання лопатки, слід брати з урахуванням
початкового значення цього кута θП, тобто
θ=θП±ωt. Це усуває системну помилку, вияв-
лену в багатьох публікаціях, і дає змогу от-
римати універсальні рівняння руху частинки
та встановити вплив θП  на показники робо-
ти відповідних машин.
Вихідні рівняння (1) перевіряються їх виве-

денням через рівняння Лагранжа другого роду
[4,16, 17], а канонічна форма запису вихідного
рівняння (1) — підстановкою в нього значень
постійних коефіцієнтів А, В, L, D, Р.
Такої перевірки потребують матеріали на-

укових статей і дисертаційних робіт, що
дасть змогу зробити аргументований висно-
вок про їх достовірність.
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Тут f — коефіцієнт тертя, α — кут між радіу-
сом R і вектором Х

.
, тобто вектором відносної

швидкості руху частинки по осі ОХ, рад. У цих
рівняннях верхній знак належить до випадку,
коли лопатка нахилена до радіуса R в напрям-
ку її обертання, а нижній — проти нього. Після
досягнення частинкою нижньої полиці лопатки,
подальші розрахунки ведемо за (1).
Диференційне рівняння руху частинки

вздовж лопатки, що обертається, перевіряєть-
ся його відповідністю рівнянням Лагранжа дру-
гого роду [4,16, 17], а вихідне рівняння — під-
становкою в нього коефіцієнтів А, В, L, D, Р.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ 137Сs І ВАЖКИХ
МЕТАЛІВ У ЯЛОВИЧИНІ ЗА
ВИКОРИСТАННЯ ЛЮПИНУ
БЕЗАЛКАЛОЇДНОГО В РАЦІОНАХ
БУГАЙЦІВ

Висвітлено рез льтати досліджень я ості
яловичини, виробленої в зоні техно енно о
навантаження, та її забр днення 137Сs і важ ими
металами за ви ористання різних висо обіл ових
ормів раціонах б айців. Виявлено певні
за ономірності трансформації важ их металів
прод цію тваринництва.

Продуктивність тварин значною мірою виз-
начається забезпеченістю раціонів годівлі пов-
ноцінним протеїном. У разі нестачі протеїну в
раціонах жуйних корми витрачаються нераціо-
нально, їхні затрати із розрахунку на одиницю
продукції збільшуються на 20–50%, а продук-
тивність тварин знижується [5, 6].
Серед культур, які можуть істотно поліпши-

ти енергетичну, протеїнову та біологічну цін-
ність раціонів великої рогатої худоби і стати
основою зміцнення кормової бази в Україні,
зокрема в зоні Полісся, є люпин вузьколистий
(безалкалоїдний). Біологічна цінність протеїну
люпину вища, ніж інших зернобобових культур
(крім сої). Поживність 1 кг зерна люпину стано-
вить 1,07–1,16 к.од. за вмісту перетравного
протеїну — 230–280 г, лізину — 18,9, метіоні-
ну — 4,2, триптофану — 3,8 г [1]. Проте нау-
кові дослідження щодо використання люпину
вузьколистого для годівлі тварин практично ще
не проводились.
Тому вивчення ефективності оптимізації ра-

ціонів годівлі молодняку великої рогатої худо-
би щодо перетравного протеїну завдяки вико-
ристанню люпину та отримання екологічно без-
печної при цьому яловичини в зоні техно-

Ключові слова: макуха соняшникова, люпин безалкалоїдний, концентрація, важкі метали,
свинець, кадмій, мідь, цинк, цезій, яловичина.

генного навантаження є актуальним, має нау-
кове і практичне значення.
Мета роботи — дослідити концентрацію

137Cs і важких металів у кормах та їх перехід у
продукцію в зоні радіоактивного забруднення
за використання люпину безалкалоїдного або
макухи соняшникової в раціонах бугайців.
Матеріал і методика досліджень. Науково-

виробничий дослід на відгодівельних бугайцях
української чорно-рябої молочної породи про-
ведено на фізіологічному дворі Інституту сіль-
ського господарства Полісся НААН в умовах
прив’язного утримання тварин на двох групах-
аналогах по 5 гол. у кожній. Годівля піддослід-
ного молодняку великої рогатої худоби — гру-
пова, 2-разова, напування — з автонапувалок.
Тривалість зрівняльного та дослідного періо-
дів — відповідно, 36 та 178 днів.
Для годівлі піддослідних бугайців під час

проведення досліду використовували корми
власного виробництва, вирощені в ІІІ зоні ра-
діоактивного забруднення, крім привізної со-
няшникової макухи.
У зрівняльний період тварин обох груп, з

метою оптимізації протеїнового живлення,
утримували на раціоні з використанням у його
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складі макухи соняшникової. Різниця в годівлі
молодняку у дослідний період полягала в тому,
що бугайцям І (контрольної) групи перетравний
протеїн згідно з нормою [3, 4] забезпечували
згодовуванням макухи соняшникової, а їх ана-
логам ІІ (дослідної) групи протеїн макухи замі-
нювали на еквівалентну кількість протеїну дерті
люпинової. Інші корми піддослідним тваринам
згодовували в однаковій кількості.
За період проведення досліджень концент-

рація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини ра-
ціонів годівлі бугайців була практично однаковою
і становила 10,10–10,17 МДж. На кожну кормо-
ву одиницю в досліджуваних раціонах припа-
дало 84–85 г перетравного протеїну, цукро-про-
теїнове співвідношення в раціоні молодняку
І групи становило 0,86:1, а в ІІ групі — 0,63:1.
Раціони годівлі піддослідних бугайців були

розраховані на отримання 900–1000 г серед-
ньодобового приросту живої маси. Тип годівлі
відгодівельного молодняку — силосно-концен-
тратний. У структурі кормового раціону тварин
за поживністю соковиті корми (силос кукуруд-
зяний, буряк кормовий) становили 49,57–
50,26% (зокрема буряк кормовий — 2,23–
2,26%), грубі (сіно злакове) — 10,63–10,77, кон-
центровані корми (дерть пшенична, макуха
соняшникова, дерть люпинова) — 39,80–
38,97% (зокрема макуха соняшникова і дерть
люпинова — відповідно, 11,62 і 10,40%).
Після закінчення досліду проводили конт-

рольний забій тварин по 3 гол. з кожної групи.
Для визначення концентрації 137Cs і важких
металів у продукції відбирали зразки найдов-
шого м’яза спини між 9- і 12-м ребрами правих
напівтуш і печінки.
Вміст 137Cs у кормах і продуктах забою ви-

значали на γ-радіометрі РУГ–91 «Адані».
Підготовку зразків рослинного та тваринно-

Концентрація 137Сs і важких
металів у яловичині за використання
люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців

го походження для визначення важких металів
(Pb, Cd, Cu, Zn) здійснювали за методом сухої
мінералізації згідно з ГОСТ 26929–94, аналіз —
згідно з ГОСТ 30178–96.
Коефіцієнт переходу токсичних речовин у

ланцюгу «раціон — продукція тварин» розра-
ховували за формулою:

КП = Апрод/Арац·100,

де КП — коефіцієнт переходу, %; Апрод — вміст
токсичних речовин у продукції тварин, Бк/кг, мг/
кг; Арац — вміст токсичних речовин у добово-
му раціоні, Бк, мг.
Результати досліджень. На основі серед-

ньодобового споживання кормів тваринами та
питомої активності 137Cs в них розрахували
середньодобове надходження радіонукліда в
організм бугайців на відгодівлі (табл.1).
Питома активність раціонів за 137Сs у піддос-

лідних групах коливалася в межах 1314,1–
1423,7 Бк/добу і була більшою на 109,6 Бк/
добу, або на 8,3% у ІІ дослідній групі, ніж на
контролі. Це пов’язано зі значно більшою кон-
центрацією радіонукліда в дерті люпиновій по-
рівняно з макухою соняшниковою (194,8 проти
43,6 Бк/кг).
Дослідженнями, проведеними нами в ІІІ зоні

радіоактивного забруднення внаслідок аварії
на ЧАЕС, виявлено різний рівень концентрації
137Cs у найдовшому м’язі спини і печінці піддо-
слідного молодняку великої рогатої худоби
(табл. 2).
Питома активність радіоцезію в найдовшо-

му м’язі спини бугайців дослідної групи вияви-
лась на 3,2 Бк/кг, або на 10% більшою, ніж у
аналогів контрольної групи (Р<0,95). Подібна
закономірність спостерігається щодо нако-
пичення 137Cs у печінці тварин — цей показник
у бугайців ІІ групи порівняно до тварин І гру-

Силос кукурудзяний 47,3 1007,5 1007,5

Буряк кормовий 20,7 27,5 27,5

Сіно злакове 91,3 190,8 190,8

Дерть пшенична 25,4 46,0 46,0

Дерть люпинова 194,8 – 151,9

Макуха соняшникова 43,6 42,3 –

Всього в раціоні, Бк/добу – 1314,1 1423,7

1. Питома а тивність 137Cs середньодобових раціонах піддослідних б айців, Б

Група

ІІ (дослідна)І (контрольна)
Корми

Вміст 137Cs
в 1 кг корму, Бк
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Концентрація 137Сs і важких
металів у яловичині за використання
люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців

пи був також більшим на 3,4 Бк/кг, або на 13,2%
(Р<0,95).
Параметром, який характеризує забруднен-

ня продукції тваринництва радіонуклідами та
важкими металами залежно від їх надходжен-
ня в організм тварин з кормами раціонів, є кое-
фіцієнт переходу. У наших дослідженнях кое-
фіцієнт переходу 137Cs в яловичину становив
2,44–2,48%, у печінку — 1,96–2,04% і був, від-
повідно, на 0,04 та 0,08 абс. % більшим у бу-
гайців, які отримували дерть люпинову, по-
рівняно з використанням макухи соняшникової.
У навколишньому середовищі домінують

токсичні метали Pb, Нg, Co, Cd та ін. Ці еле-
менти належать до абіотичних екологічних
факторів, за екотоксичністю вони поступають-
ся тільки пестицидам.

Найдовший м’яз спини 32,1±3,3 35,3±4,3

Печінка 25,7±2,7 29,1±0,6

Коефіцієнт переходу, %

Найдовший м’яз спини 2,44 2,48

Печінка 1,96 2,04

2. Питома а тивність 137Cs прод тах за-
бою б айців, Б /

Продукція

Група

ІІ
(дослідна)

І
(контрольна)

Силос кукурудзяний 1,094 0,0233 1,700 4,567

Сіно злакове 0,519 0,0638 1,251 12,298

Буряк кормовий 0,185 0,0255 6,287 4,159

Дерть пшенична 0,183 0,0375 5,919 25,565

Дерть люпинова 0,072 0,0649 6,370 28,239

Макуха соняшникова 0,155 0,2990 24,112 38,424

ГДК 5,0 0,3 30,0 50,0

3. Концентрація важ их металів ормах, м / нат рально о орм

Pb Cd Cu Zn
Корми

Важкі метали

Важкі метали Cd, Pb, Zn, які досліджувались
нами під час проведення науково-дослідного
експерименту, належать до І класу токсичності
(сполуки дуже токсичні), а Сu — до ІІ класу
(сполуки помірно шкідливі) [2].
Проведеними дослідженнями встановлено,

що в кормах, використаних для відгодівлі бу-
гайців протягом досліду, вміст Cd, Pb, Zn, Сu
був незначним і не перевищував ГДК. Найбіль-
ша концентрація Pb містилася в силосі кукуруд-
зяному (1,094 мг/кг), Cd — у макусі соняшни-
ковій (0,299 мг/кг). У цьому високобілковому
кормі виявлено також найбільшу кількість Cu та
Zn (табл. 3).
На основі середньодобового споживання

кормів піддослідними бугайцями та вмісту в них
важких металів визначили їх середньодобове
надходження до організму тварин (табл. 4).
Щодоби до організму молодняку великої ро-

гатої худоби контрольної та дослідної груп над-
ходила практично однакова кількість Pb —
25,02–25,11 мг, Cd, Cu та Zn в організм бу-
гайців ІІ групи порівняно з І групою надходило
менше — відповідно на 23,4%, 21,5 та 7,2%. Це
зумовлено значно нижчою концентрацією цих
шкідливих елементів у дерті люпиновій порівня-
но з макухою соняшниковою.
Уміст важких металів у м’ясі — один із важ-

ливих показників його якості в умовах антропо-
генного забруднення сільськогосподарських
угідь і кормів важкими металами. Згодовуван-

І (контрольна) 25,11 1,021 85,68 212,05

ІІ (дослідна) 25,02 0,782 67,26 196,81

4. Концентрація важ их металів середньодобовом раціоні, м

Важкі метали

Pb Cd Cu Zn
Група
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ня піддослідним тваринам різних високобілко-
вих кормів (макухи соняшникової, дерті люпи-
нової) на фоні використання однакової кількості
інших кормів супроводжувалось перерозподі-
лом рівнів важких металів у їхній продукції
(табл. 5).
Визначення вмісту важких металів у найдов-

шому м’язі спини бугайців засвідчило, що їх
кількість відповідала вимогам якісної, екологіч-
но чистої яловичини. Слід зазначити, що кон-
центрація Cd, Cu та Zn у найдовшому м’язі спи-
ни тварин дослідної групи порівняно з конт-
рольними аналогами була меншою, відповідно,
на 40%, 12,5 та 6,1%. Уміст Pb, який належить
до кумулятивних отрут, у м’ясі молодняку ІІ гру-
пи становив 0,326 мг/кг і був на 87,3% більшим,
ніж у І групі.
У печінці бугайців дослідної групи щодо конт-

ролю концентрація Pb також була більшою в
2,24 раза, тоді як уміст Cu — меншим у 3,22
раза. Основним депо Cu в організмі молодня-
ку великої рогатої худоби є печінка, її концент-
рація в цьому органі порівняно з яловичиною
була більшою в 5,2–14,7 раза. Слід зазначити,
що за використання в кормових раціонах відго-
дівельних тварин як високопротеїнового корму

соняшникової макухи накопичення Cu в печінці
перевищувало ГДК в 1,47 раза.
Забруднення найдовшого м’яза спини та пе-

чінки бугайців обох піддослідних груп Zn було
майже однаковим і становило, відповідно,
11,17–11,89 та 14,06–14,22 мг/кг, що значно
нижче нормативних вимог (70 та 100 мг/кг).
Коефіцієнти переходу Pb, Cu і Zn з кормів

раціону в найдовший м’яз спини молодняку
великої рогатої худоби, якому згодовували дерть
люпинову, були вищими порівняно з контроль-
ними аналогами, відповідно, на 0,61 абс. %,
0,27 та 0,06 абс. %, тоді як Cd — нижчими на
0,11 абс. % (табл. 6).
Коефіцієнти переходу Pb, Cd та Zn в печін-

ку виявились більшими у тварин ІІ групи, від-
повідно, на 0,58 абс. %, 2,63 та 0,44 абс. %, а
Сu — меншими на 20,76 абс. %, ніж в аналогів
І групи.
На основі проведених досліджень виявлено

певні закономірності трансформації важких ме-
талів у продукцію тваринництва. За нашими
даними, коефіцієнти переходу окремих металів
становили, %:
у найдовший м’яз спини: Cd — 0,38–0,49;

Pb — 0,69–1,30; Cu — 2,33–2,60; Zn — 5,61–5,67;

Найдовший м’яз спини

І (контрольна) 0,174±0,056 0,005±0,0009 2,00±0,25 11,89±0,21

ІІ (дослідна) 0,326±0,267 0,003±0,001 1,75±0,23 11,17±0,20

ГДК 0,5 0,05 5,0 70,0

Печінка

І (контрольна) 0,118±0,012 0,075±0,004 29,41±8,22 14,22±0,70

ІІ (дослідна) 0,264±0,090 0,078±0,013 9,12±3,92 14,06±0,69

ГДК 0,6 0,3 20,0 100

5. Рівень забр днення важ ими металами прод тів забою б айців, м / нат ральної ре-
човини

Найдовший м’яз спини

І (контрольна) 0,69 0,49 2,33 5,61

ІІ (дослідна) 1,30 0,38 2,60 5,67

Печінка

І (контрольна) 0,47 7,34 34,32 6,70

ІІ (дослідна) 1,05 9,97 13,56 7,14

Важкі метали

Pb Cd Cu Zn
Група

Важкі метали

Pb Cd Cu Zn
Група

6. Коефіцієнти переход важ их металів прод цію від одівельних б айців, %



59Вісник аграрної наукиберезень 2014 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

у печінку: Pb — 0,47–1,05; Zn — 6,70–7,14;
Cd — 7,34–9,97; Cu — 13,56–34,32.
Серед металів-біотиків (Cu, Zn) найвищою

міграційною і депонувальною активністю у м’я-
зову тканину вирізняється Zn, а в печінку — Cu.
Щодо міграційної активності металів-токсикан-
тів, то слід відзначити акумуляційні властивості
Pb в найдовшому м’язі спини, а Cd — в печінці.
Заміна дороговартісної привізної макухи со-

няшникової (контрольна група) на місцевий
люпин вузьколистий (дослідна група) істотно не
позначилася на приростах живої маси піддо-

Концентрація 137Сs і важких
металів у яловичині за використання
люпину безалкалоїдного в раціонах бугайців

Концентрація 137Cs у найдовшому м’язі спи-
ни піддослідних бугайців становила 32,1 і
35,3 Бк/кг за допустимого рівня 200 Бк/кг (ДР–
2006). Заміна макухи соняшникової на люпин
кормовий у раціонах молодняку дослідної гру-
пи дещо підвищувала питому активність
137Сs в яловичині (на 3,2 Бк/кг). Уміст важких

Висновки

металів (Pb, Cd, Cu, Zn) в яловичині піддослід-
них тварин І і ІІ груп був значно нижчим ГДК,
продукція відповідала вимогам екологічно без-
печної. Акумуляція Pb, Cd і Zn у печінці бу-
гайців контрольної і дослідної груп не переви-
щувала ГДК, за винятком умісту Cu в печінці
молодняку І групи.
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слідних бугайців (926±30 г проти 937±49 г), при
цьому собівартість люпину кормового, виро-
щеного в умовах господарства, значно нижча
макухи.
Дослідження рубцевої рідини в піддослідних

тварин свідчать про те, що за використання
дерті люпинової процеси рубцевого метаболіз-
му (рН, ЛЖК, інфузорії) були інтенсивнішими
порівняно з аналогами, яким згодовували ма-
куху соняшникову. При цьому гематологічні
показники у бугайців контрольної і дослідної
груп перебували в межах фізіологічної норми.
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ПОТЕНЦІАЛ БІОПРОДУКТИВНОСТІ
ОРГАНОГЕННИХ ҐРУНТІВ ПОЛІССЯ

По азано, що порівняно з природним фоном
родючості оптимізація водно-повітряно о
і поживно о режимів ор ано енних ґр нтів
Західно о Полісся с проводж ватиметься
зростанням їхньої біопрод тивності 2,3 раза.
У та их мовах з переходом від зональної
сівозміни до моно льт ри р дзи
прод тивність ріллі збільшиться 3,6 раза.

Останнім часом дедалі частіше порушують
питання про перспективи розвитку поліських
регіонів України. З одного боку, набуває поши-
рення думка про доцільність ренатуралізації
поліських агроландшафтів [4–6, 8]. З другого,
статистичний аналіз метеорологічних даних
Європейської системи моніторингу «MARS»
свідчить про підвищення температури повітря
за квітень–вересень залежно від регіону на
1,3–2,3 оС [2]. Якщо в Степу і Лісостепу такі
зміни спричиняють зниження сприятливості
умов вирощування польових культур, то в гу-
мідній зоні зі зменшенням ГТК можна очікува-
ти позитивні тенденції щодо продуктивності
сільськогосподарських угідь. Водночас на цент-
ральному та лівобережному Поліссі ймовір-
ність років з недостатнім вологозабезпеченням
становить відповідно10 і 20%, що свідчить про
актуальність регулювання водного режиму в
цих регіонах.
Мета досліджень — оцінка потенціалу біо-

продуктивності торфових ґрунтів західного По-
лісся. Питання об’єктивної оцінки і раціональ-
ного використання агроресурсного потенціа-
лу гумідної зони, зокрема осушуваних агро-
екосистем, набуває особливого значення. Пло-
ща меліорованих земель на Поліссі становить
3,3 млн га, з них мінеральні ґрунти займають
2,5, органогенні — 0,8 млн га. На прикладі ліво-
бережної частини Полісся було показано, що
за оптимізації водно-повітряного, поживного ре-
жимів і сівозмінного фактора продуктивність
дерново-підзолистих ґрунтів може сягати 19 т к.
од./га, що перевищує природний потенціал в
4 рази [7].
Матеріали і методи досліджень. Дослі-

дження здійснювали на інформаційній базі ста-
ціонарного польового досліду Сарненської дос-
лідної станції ІВПіМ НААН. Ґрунти території —

Ключові слова: торфові ґрунти, сівозміна, водно-повітряний режим, система удобрення,
чистий прибуток.

низинні, високозольні, потужні осушувані тор-
фові з напірним живленням підґрунтовими во-
дами. Потужність торфових відкладень — 1–
3 м. Реакція ґрунтового розчину сильнокисла
з рН — 4,0–4,2, підґрунтові води слабомінера-
лізовані — 250–270 мг/л.
Забезпеченість ґрунту легкогідролізованими

сполуками азоту — 150–200 мг/кг, рухомим
фосфором — 250, обмінним калієм — 41–
80 мг/кг.
Схема досліду: 1. Контроль (без добрив);

2. Р60К120; 3. N45Р60К120.
Сівозміна: багаторічні трави; жито озиме;

картопля; ячмінь; овес; кукурудза на силос.
Для порівняльної оцінки продуктивності

культур і сівозмін використовували показник
кормової цінності — кормову одиницю (к.од.)
[1]. Ураховували кормову цінність основної і
побічної продукції.
Результати досліджень. Визначали серед-

ню врожайність культур сівозміни стаціонарно-
го досліду за 1980–2011 рр. Вважали, що варі-
ант без добрив імітує природний фон родю-
чості. Максимальна за цей період урожайність
на контролі моделює роботу осушувально-зво-
ложувальної системи, яка нині не працює. Си-
стематичне застосування мінеральних добрив
забезпечує оптимізацію поживного режиму
ґрунту, а максимально отримана врожайність
культур на цьому фоні показує потенціал ви-
робництва продукції за одночасного поліпшен-
ня водно-повітряного режиму та умов живлен-
ня рослин.
Тимофіївка. На фоні без добрив урожай зеле-

ної маси за 1980–2011 рр. змінювався з 85 ц/га у
2010 р. до 300 ц/га у 1984 р. із середнім зна-
ченням 214 ц/га. Тобто за планування галу-
зевої структури аграрного виробництва по-
трібно орієнтуватися саме на цей показник. У
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1984 р. склалися найсприятливіші за період
спостережень умови для росту та розвитку
культури з отриманням 300 ц/га зеленої маси.
На фоні систематичного внесення мінераль-

них добрив урожайність тимофіївки за роками
також істотно змінювалася. Мінімальні значен-
ня зафіксовано у 1982, 1990 і в 1992 рр. на рівні
300 ц/га зеленої маси, максимальний показник
у 1984 р. становив 570 ц/га. Середнє значення
400 ц/га можна використовувати під час пла-
нування виробництва із систематичним засто-
суванням N45Р60К120, а максимальне — імітує
оптимізацію водно-повітряного та поживного
режимів ґрунту.
Жито озиме. Урожайність жита озимого на

фоні без добрив становить 13,4–28,0 ц/га. За
використання природного потенціалу продук-
тивності торфових ґрунтів середній показник
виходу зерна становитиме 20,7 ц/га. У найспри-
ятливішому для вирощування жита 1989 р. бу-
ло отримано 28 ц/га.
Середня врожайність культури на удобрено-

му фоні становить 31,4 ц/га, максимальний по-
казник — 42,2 ц/га.
Картопля. Середньобагаторічна врожай-

ність картоплі у варіанті без добрив — 145 ц/га.
Найнижчі її рівні — 100–110 ц/га — відзначали
у 1983, 1986, 1990, 1992 і 1997 рр. У найспри-
ятливішому для культури 2009 р. у варіанті без
добрив було зібрано 196 ц/га бульб.
Із застосуванням мінеральних добрив упро-

довж 30-ти років середня врожайність картоплі
зросла до 275 ц/га, максимальний показник
становив 358 ц/га.
Ячмінь та овес. Ці ярі зернові культури на

контролі та за систематичного застосування
мінеральних добрив забезпечують майже од-
накові збори зерна, відповідно 18 та 27 ц/га. На
природному фоні родючості в близьких до оп-
тимальних умовах зволоження ячмінь забезпе-
чує 29 ц/га зерна, овес — 25 ц/га. За внесення
мінеральних добрив цей показник за культура-
ми становить 37 ц/га.
Можна вважати однаковою спроможність

цих культур реалізовувати потенційну родю-
чість торфових ґрунтів, але для ячменю за рів-
нем сприятливості помітно вирізняється 1986 р.,
для вівса — 1984 і 1991 рр.
Кукурудза на силос. Природний фон родю-

чості ґрунту дослідної ділянки дає змогу в се-
редньому за 20 років отримувати 243 ц/га зе-
леної маси кукурудзи. Найсприятливіші погодні
умови для її вирощування були у 1985, 1991 і
1994 рр., коли врожайність становила 340 ц/га.

Потенціал біопродуктивності
органогенних ґрунтів Полісся

За мінеральної системи удобрення середньо-
багаторічний вихід зеленої маси збільшувався
до 375 ц/га, а в сприятливі 1985 і 1991 рр. на
цьому фоні отримували 517 ц/га зелених
кормів. Тобто порівняно з контролем добрива
сприяють збільшенню середньої врожайності
кукурудзи у 1,5 раза, у близьких до оптималь-
них умовах водно-повітряного режиму —
2,1 раза.
Продуктивність сівозміни. У розрахунках

продуктивності сівозміни приймали, що спів-
відношення основної до побічної продукції жита
становить 1,9, вівса — 1,6, ячменю — 1,2 [8].
Коефіцієнти переводу зерна та соломи цих
культур у кормові одиниці відповідно станов-
лять 1,1 та 0,2, 1,2 і 0,4, 0,9 та 0,3. Кормову цін-
ність 1 кг зеленої маси тимофіївки приймали
0,2 к. од., бульб картоплі і кукурудзи МВС —
0,3 к. од. [7].
Продуктивність сівозміни визначають як се-

реднє арифметичне продуктивності окремих її
культур (таблиця). За середніми багаторічни-
ми врожайними даними цей показник без за-
стосування добрив становить 39,2 ц к. од./га.
У найсприятливіші роки, що моделюють штуч-
не створення оптимальних водно-повітряних
умов, продуктивність сівозміни зростає до
54,5 ц к. од./га. Поліпшення поживного режи-
му ґрунту на удобреному фоні в середньому за
роки досліджень забезпечує продуктивність на
рівні 65,9 ц к. од./га. За максимальними по-
казниками врожайності культур сівозміни за
систематичного внесення добрив у найспри-
ятливіші роки її продуктивність становить
90,1 ц к. од./га.
Крім поліпшення поживного та водно-повіт-

ряного режимів ґрунту, значним резервом під-
вищення продуктивності є оптимізація складу
культур у сівозміні, оскільки внесок культур у
її продуктивність різний. Скажімо, на контролі
найбільша частка належить кукурудзі — 29%,
багаторічним травам — 20, картоплі — 17, зер-
новим культурам — 10–12%. Щодо повнішого
використання потенціалу продуктивності тор-
фових ґрунтів можна запропонувати таку сіво-
зміну: кукурудза; багаторічні трави; картопля.
Хоча продуктивність багаторічних трав і кар-
топлі є приблизно однаковою, собівартість ос-
танньої набагато вища, тому в разі орієнтації
на розвиток тваринництва більш прийнятною є
сівозміна: кукурудза, багаторічні трави. Оскіль-
ки кукурудза вирізняється найвищою продук-
тивністю і належить до культур, що в беззмін-
них посівах не знижують урожайності, слід роз-
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глянути варіант її вирощування в монокультурі
(див. таблицю).
Загалом поліпшення умов зволоження в

сприятливі роки порівняно із середніми багато-
річними показниками супроводжуватиметься
зростанням продуктивності ріллі в 1,4 раза. З
переходом до монокультури кукурудзи та за
поліпшення поживного режиму ґрунту цей по-
казник зросте в 1,7 раза (рисунок). Одночасна
оптимізація сівозмінного та водно-повітряного
факторів, а також водно-повітряного і поживно-
го режимів сприятиме збільшенню виходу про-
дукції у 2,3 раза. За беззмінного вирощування
кукурудзи на фоні систематичного застосуван-
ня добрив порівняно з VI-пільною сівозміною на
природному фоні родючості продуктивність ріл-
лі зросте з 39,2 до 101,1 ц к. од./га, або в 2,6 ра-
за. Насамкінець за оптимізації всіх факторів
можна очікувати зростання виходу продукції до
140 ц к. од./га, або у 3,6 раза порівняно з при-
родним фоном.
Отже, найбільше кормових одиниць на ор-

ганогенних ґрунтах Полісся можна отримати за
вирощування в монокультурі кукурудзи на зер-
но і силос при регулюванні водного режиму та
застосуванні добрив. Перерахунок зеленої ма-
си кукурудзи МВС на зерно і побічну продукцію
в разі її доведення до повної стиглості здійсню-
ють за формулою:

Х=У·СР/(КЦЗ+СЗС·КЦС),
де Х — вихід зерна кукурудзи, ц/га; У — уро-
жайність кукурудзи МВС, ц/га; СР — суха ре-
човина, %; КЦЗ — кормова цінність зерна,
кг/к. од.; КЦС — кормова цінність побічної про-
дукції, кг/к. од.; СЗС — співвідношення зерна до
побічної продукції.
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Якщо вважати, що вміст сухої речовини в
силосній масі становить 21%, співвідношен-
ня сухої маси основної до побічної продукції
1,3, їх кормова цінність відповідно 1,31 та
0,34 к. од./кг, то за врожайності кукурудзи МВС
52 т/га у разі її доведення до повної стиглості
вихід зерна становитиме 6,2 т/га. Тобто з ре-
гулюванням співвідношення площ посіву зер-
нової та силосної кукурудзи щодо продук-
тивності тварин установлюють їх оптимальну
чисельність. За білком зернова кукурудза ба-
лансується поєднаною сівбою з кормовими
бобами, силосна — з люпином або хрестоцві-
тими кормовими культурами.
Отже, за поточної найпоширенішої в регіоні

виробничої практики вирощування культур, що
дають товарну продукцію на природному фоні
родючості,  виробництво картоплі на 1 га ріллі
становитиме 73 ц/га, зерна — 9 ц/га. За ство-

У гумідній зоні на торфових ґрунтах опти-
мізація водно-повітряного і поживного режимів
дає змогу збільшити продуктивність типової
сівозміни з 40 до 90 ц к. од./га. За таких умов
перехід на монокультуру кукурудзи супрово-
джуватиметься зростанням цього показника
до 140 ц к.од./га. Очевидно, краще використо-

Висновки

вувати концентровані корми зовнішнього по-
ходження, оскільки зернові колосові в цих умо-
вах мають низьку врожайність, а кукурудза не
визріває. Для ефективного використання от-
риманої біомаси потрібно створювати сучас-
ну біоенергетичну інфраструктуру, яка швид-
ко окупається.
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рення відповідної до виробленої біомаси сучас-
ної інфраструктури з осушувально-зволожу-
вальною системою, високопродуктивним тва-
ринництвом, біоенергетичним комплексом, пе-
реробкою і зберіганням продукції з 1 га ріллі
максимально можна отримувати 15 тис. кВт·год
тепло- і електроенергії, 0,18 т м’яса, 0,64 т твер-
дих сирів, 0,68 т вершків. Завдяки високому рів-
ню рециркуляції біогенних елементів економія
азотних мінеральних добрив у діючій речовині
буде 120 кг/га, фосфорних — 50, калійних —
160 кг/га. На природному фоні родючості з при-
дбанням комплексу техніки і будівництва сховищ
для отриманої продукції чистий дохід у середньо-
му за роками становитиме близько 3 тис. грн/га,
у разі створення сучасної інфраструктури з осу-
шувально-зволожувальною системою — 50 і
більше тис. грн/га з терміном окупності інфра-
структури відповідно 3,4 та 2,7 року.
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Досліджено вплив різної онцентрації ефірних
олій полин , шавлії, оріандр та василь ів на
техноло ічно важлив мі рофлор ферментованих
м’ясних прод тів методом паперових дис ів.
Установлено, що досліджені ефірні олії
виявляють до різних р п мі роор анізмів різн
антимі робн а тивність. Найстій іші до розчинів
ефірних олій — L. paracasei, L. plantarum.
Виявлено, що одночасне ви ористання ефірних
олій полин або шавлії стим лює ріст штам
L. acidophilus. Проведені дослідження
підтвердили доцільність впровадження
виробництво м’ясних виробів добаво

природно о походження на основі пряно-
ароматичної сировини.

Пошук технічно нескладного, дешевого і
водночас ефективного способу запобігання
мікробному псуванню та збільшення термінів
зберігання м’ясних продуктів залишається ак-
туальним. Велике значення мають розробки з
добору та впровадження у виробництво м’яс-
них виробів добавок природного походження на
основі пряно-ароматичної сировини. Тому є
доцільним провести дослідження, спрямовані
на вивчення впливу ефірних олій на промис-
лові можливості комплексного застосування
вітчизняних стартових культур і ефірних олій у
технології суцільном’язових сирокопчених м’я-
сопродуктів з яловичини і свинини [6].
Вирішення основного завдання м’ясної га-

лузі щодо збільшення обсягів випуску і розши-
рення асортименту високоякісної, конкуренто-
спроможної, безпечної продукції з пролонго-
ваними термінами зберігання на сучасному етапі
багато в чому пов’язане з розвитком харчової
біотехнології та рівнем використання її принци-
пів у конкретних технологіях м’ясопродуктів [5].
Використання бактеріальних препаратів

Ключові слова: антимікробна активність, ефірна олія полину, шавлії, коріандру та васильків,
мікрофлора.

(стартових культур) у технології сирокопчених
м’ясопродуктів дає змогу регулювати взаємо-
пов’язаний розвиток хімічних, біохімічних про-
цесів, інтенсифікувати базові з них і регулюва-
ти якісні характеристики готової продукції [5].
Також останніми роками особливо велике

значення мають розробки з добору та впрова-
дження у виробництво м’ясних виробів добавок
природного походження на основі пряно-аро-
матичної сировини, яка містить складний ком-
плекс природних речовин в оптимальних
співвідношеннях. Завдяки їхній природі похо-
дження такі добавки є менш небезпечними, ніж
харчові добавки синтетичного походження [6].
Японськими вченими розроблено компози-

цію бактерицидного препарату для обробки
харчових продуктів, зокрема, м’яса, активними
інгредієнтами якого є ефірні олії гвоздики, кми-
ну, м’яти, горохового борошна [1].
Останнім часом оцінюють антимікробну ак-

тивність різних ефірних олій, які широко засто-
совуються у різних галузях, зокрема й у вете-
ринарії. Так, ефірні олії, отримані з ароматич-



65Вісник аграрної наукиберезень 2014 р.

ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

них лікарських рослин, наприклад, м’яти пер-
цевої, фенхеля, шавлії, активні проти грампо-
зитивних й грамнегативних бактерій, а також
проти дріжджів, грибків і вірусів [4]. Установле-
но, що стафілококи є чутливішими до ефірних
масел. Найбільшу резистентність до ефірних
масел виявлено у Pseudomonas aeruginosa i
Proteus vulgaris [3].
Екстракти різноманітних прянощів у дозах

0,5–1 г/кг сировини гальмують розвиток клост-
ридій, стафілококів, псевдомонад, ентерококів
та інших мікроорганізмів, які трапляються у
м’ясі і м’ясопродуктах. Також запропоновано
бактерицидну добавку на основі водно-спирто-
вого розчину піперину та капсикуму — біологіч-
но активних витяжок із різних видів перцю. Зба-
гачення добавки невеликою кількістю ефірної
олії шавлії, розмарину або гвоздики сприяє
підвищенню стабільності жирової частини про-
дуктів і знижує їх схильність до окиснення.
Ефірні олії мають широкий спектр антимік-

робної дії щодо багатьох хвороботворних мік-
роорганізмів. Антимікробної дії досягають зав-
дяки ліпофільним і летким речовинам ефірних
олій (монотерпенам, сесквітерпенам і феніл-
пропаноїдам) [4].
Механізм дії ефірних олій на мікроорганізми

полягає в зниженні проникної здатності цито-
плазматичних мембран, їх деструкції і сповіль-
нення інтенсивності метаболізму, активності
аеробного дихання мікроорганізмів [3].
Поряд з консервувальною дією ефірних олій,

заснованою на їх антибактеріальних властиво-
стях, у ряді робіт [1, 2, 4, 6] показано перспек-
тивність використання ефірних олій пряно-аро-
матичної сировини як антиоксидантів. Це доз-
воляє не тільки стабілізувати окиснювальні
процеси в олійно-жирових продуктах, а й зба-
гатити їх біологічно активними речовинами.
З іншого боку, є перспективним спільне за-

стосування певних видів бактеріальних препа-
ратів і ефірних олій. Це дає змогу отримати
взаємодоповнювальний або навіть синергетич-
ний ефект за комплексного застосування.
Так, у працях ряду авторів наведено прикла-

ди спостережень бактерицидних властивостей
ефірних олій щодо життєдіяльності патогенних
мікроорганізмів [3, 4]. Проте який вплив вони
здійснюють на технологічно важливу мікрофло-
ру інформації недостатньо. Тому є актуальним
отримати експериментальні дані щодо антибак-
теріальної активності ефірних олій на техноло-
гічно важливу мікрофлору, яку використовують
у м’ясопереробній галузі.

Вплив ефірних олій
на технологічно важливу мікрофлору

З огляду на це, доцільно провести дослі-
дження, спрямовані на вивчення комплексно-
го застосування вітчизняних бактеріальних куль-
тур і ефірних олій у технології виробництва фер-
ментованих продуктів з яловичини і свинини.
Мета досліджень — дослідити вплив ефір-

них олій на промислові можливості комплекс-
ного застосування вітчизняних стартових куль-
тур і ефірних олій у технології суцільном’язо-
вих сирокопчених м’ясопродуктів з яловичини
і свинини.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводили з використанням штамів
Staphilococcuc carnosus 12.1, S. simulans 5300,
Lactobacillus casei 2163, L. fermentum, L. paraca-
sei sspb paracasei 2-30-1, L. plantarum LpKc, L.
acidophilus 7074, L. rhamnosus 3333, L. rhamno-
sus 3303, L. rhamnosus 3305, L. rhamnosus 10 P,
залучених до колекції промислових мікроор-
ганізмів Інституту продовольчих ресурсів НААН,
та ефірних олій полину, шавлії, коріандру та
васильків з української рослинної сировини.
Ефірна олія полину не містить токсичних

сполук і елементів, характеризується пряно-
квітковим ароматом і високою функціональною
здатністю. Шавлія здавна відома спеція, має
тонкий, гіркуватий аромат, завдяки чому стра-
ви, до яких додають шавлію, мають надзвичай-
но пікантний смак [7].
Ефірна олія коріандру — безбарвна рідина

з досить приємним, легким і пряним ароматом
і смаком. Застосовують її у кулінарії для при-
готування консервів, солінь, як приправу до
супів, м’ясних і грибних блюд, у ковбасному
виробництві [7].
Ефірна олія васильків має сильний специ-

фічний м’ятно-коричний аромат і пряний смак.
Використовують у дієтичному харчуванні [7].
Бактерицидну активність щодо певних груп

мікроорганізмів визначали за допомогою мето-
ду паперових дисків. Метод заснований на
здатності ефірних олій дифундувати з просо-
чених ними паперових дисків у поживне се-
редовище і пригнічувати або стимулювати ріст
мікроорганізмів на поверхні агару.
Із добової культури готували бактеріальну

суспензію у фізіологічному розчині з густиною
1,0 од. за стандартом Макфарланда (3,0·108

КУО/см3). Суспензію кожного досліджуваного
штаму (у кількості 0,1 см3) рівномірно розподі-
ляли шпателем по поверхні середовища (МПА
з 2% глюкози), залишали на 15–20 хв. Тим ча-
сом готували розчини ефірних олій у гліцерині
(1:1, 1:2). У підготовлені розчини вносили сте-



66 Вісник аграрної науки березень 2014 р.

ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Вплив ефірних олій
на технологічно важливу мікрофлору

рильні диски з фільтрувального паперу (діамет-
ром 6 мм), після чого їх розкладали на поверх-
ню середовища, попередньо засіяного дослі-
джуваним штамом. Контрольними були чашки
з середовищем, на поверхню якого розклада-
ли диски, просякнуті розчинами ефірних олій.
Посіви інкубували за температури (32±2)оС,
врахування результатів здійснювали через 24
та 48 год. Якщо за спільного росту навколо дис-
ка, просякнутого олією, спостерігали ріст куль-
тур, то результат визначали як стимулювання
розчином олії дослідних штамів. Якщо навко-
ло диска спостерігали чисту зону без мікроор-
ганізмів — визначали як антагонізм.
Результати досліджень. Дані, наведені у

таблиці, свідчать, що дослідні ефірні олії вияв-
ляють до різних груп мікроорганізмів різну ан-
тимікробну активність, причому вона найвища
до S. carnosus 12.1, S. simulans 5300, L. fer-
mentum, тоді як штами L. paracasei 2-30-1, L. plan-
tarum LpKc, L. acidophilus 7074 були стійкіши-
ми. Олія полину у співвідношенні з гліцерином
1:1 та 1:2 вирізнялася найнижчою антагоністич-
ною активністю, найбільшу бактерицидну дію

спостерігали для васильків з гліцерином у спів-
відношенні 1:2.
Активне пригнічення росту спостерігали для

штаму S. carnosus 12.1 під впливом олії ва-
сильків у варіанті ВА, зона затримки росту ся-
гала 35 мм. Зменшення кількості ефірної олії
удвічі призводить до зменшення зони затрим-
ки росту майже втричі (варіант ВБ).
Всі штами L. rhamnosus були майже нечут-

ливими до всіх ефірних олій, за винятком шта-
му L. rhamnosus 10 P щодо полину (варіант ПА)
та шавлії (варіант ША). Зона затримки росту
цих штамів була в межах 8–15 мм, а в окре-
мих випадках — відсутня.
Штам L. fermentum був чутливим до всіх

ефірних олій, зони просвітлення становили 9–
22 мм. Ефірна олія полину (КА) та васильків
(ВА) пригнічувала ріст штаму L. paracasei 2-30-1.
Одночасне використання ефірних олій поли-

ну або шавлії за вищих концентрацій і штаму
L. acidophilus 7074 сприяло росту культури, а
також свідчить про доцільність використання
цієї композиції у технології ферментованих про-
дуктів з яловичини та свинини.

S. carnosus 12.1 24 13 20 25 16 20 35 10

S. simulans 5300 13 0 14 0 8 22 10 20

L. casei 2163 0 8 20 9 15 10 5 11

L. fermentum 16 12 12 12 9 10 22 13

L. acidophilus 7074 0+ 0 0+ 0 12 10 16 10

L. paracasei ssp
paracasei 2-30-1 8 10 0 8 18 0 17 0

L. plantarum LpKc 10 0 10 0 12 10 8 7

L. rhamnosus 3333 0 12 0 0 15 14 – 2

L. rhamnosus 3303 0 – 0 11 0 10 0 11

L. rhamnosus 3305 15 0 12 0 0 10 12 8

L. rhamnosus 10 P 20 0 16 0 10 10 – 13

+ Зона стимуляції росту.

Зони затрим и або стим ляції рост мі роор анізмів, мм

Зразок

Ефірна
олія

Полин : гліцерин Шавлія : гліцерин Коріандр : гліцерин Васильки : гліцерин

ВБ 1:2ПА 1:1 ПБ 1:2 ША 1:1 ШБ 1:2 КА 1:1 КБ 1:2 ВА 1:1

Показано доцільність впровадження у ви-
робництво м’ясних виробів добавок природно-
го походження на основі пряно-ароматичної

Висновки

сировини. Установлено, що досліджені ефірні
олії виявляють до різних груп мікроорганізмів
різну антимікробну активність, причому вона
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вища до S. carnosu, S. simulans, L. fermentum.
Найменший вплив спостерігали до штамів
L. paracasei, L. plantarum.

Визначено, що одночасне використання
ефірних олій полину або шавлії стимулює ріст
штаму L. acidophilus.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

НАДІЙ І СКЛАД МОЛОКА КОРІВ У ЛИТВІ

У Литві досягнуто високого рівня молочної продуктивності корів різних порід.

М.С. Гавриленко,
кандидат сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики
тварин НААН

Голштинська
чорно-червона ряба 7356 4,29 3,38 564,2 451

Литовська
чорно-червона ряба 6368 4,31 3,31 485,2 423

Литовська зольна 5252 4,24 3,28 395,0 389

Литовська чорно-ряба 6283 4,45 3,45 496,4 415

Литовська біло-чорна 5354 4,39 3,30 411,7 411

Молочна продуктивність корів у Литві в 2012 р.

Порода
Продуктивність за 305 днів лактації

Міжотельний
період, днівНадій, кг Жир, % Білок, % Сума  жир +

білок, кг
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КООПЕРАТИВНИЙ РУХ НА
ЖИТОМИРЩИНІ: ПРОБЛЕМИ
ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

Проаналізовано діяльність ооперативних
стр т р Житомирсь ої області. Досліджено
динамі їх створення за період 1997–2012 рр.,
визначено стр т р сільсь о осподарсь их
обсл ов ючих ооперативів області (за видами)
та встановлено, що напрям розвит
ооперативно о р х має б ти спрямований
на подальше створення ба атоф н ціональних
ооперативів, я их потреб ють особисті
селянсь і осподарства. Визначено обся и
фінансової допомо и, виділеної з місцево о
та державно о бюджетів на поліпшення
матеріально-технічної бази
сільсь о осподарсь их ооперативів. Наведено
можливості вітчизняних ооперативів щодо
забезпечення вн трішньо о продовольчо о рин
та позиції ооперативних об’єднань на рин
зб т за ордоном. Визначено проблеми
створення та ф н ціон вання ооперативів
реаліях сьо одення. Запропоновано способи

розв’язання назрілих проблем, я і стрим ють
подальший розвито ооперативно о р х .

На сільських територіях в реаліях сьогоден-
ня актуальним є розв’язання проблем налаго-
дження спільної діяльності дрібних і середніх
агротоваровиробників та господарств населен-
ня для просування виробленої ними сільсько-
господарської продукції до кінцевих споживачів
з мінімальною участю посередників. Розв’язан-
ня цих проблем вбачається в подальшому ак-
тивному розвитку кооперації, передусім обслу-
говуючої, в якій зацікавлені переважно фер-
мерські та особисті селянські господарства.
Саме сільськогосподарські кооперативи нині є
оптимальною формою об’єднання одноосібних
господарств на селі. Така форма господарю-

Ключові слова: сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, особисті селянські
господарства, фермерські господарства, сільські території.

вання дасть можливість ефективно використо-
вувати державну допомогу, забезпечити внут-
рішній ринок високоякісною та доступною про-
дукцією вітчизняного виробництва, підвищить
конкурентоспроможність продукції, дасть змо-
гу селянам отримати належні доходи та сти-
мулюватиме соціально-економічний розвиток
сільських територій загалом.
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Сучасний стан інтеграційних процесів аг-
ропромислового підкомплексу та перспективи
його розвитку в умовах ринку впродовж ос-
танніх років привертають увагу багатьох вітчиз-
няних дослідників. Зокрема, ці проблеми до-
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сліджували В.Г. Андрійчук [1, 2], М.Й. Малік [3,
4], В.Я. Месель-Веселяк [5], П.Т. Саблук [6],
В.В. Зіновчук [7], Л.В. Молдаван [8, 9] та ін.
Мета досліджень — дослідити проблеми

розвитку кооперативних структур та запропо-
нувати способи їх розв’язання. Об’єктом до-
сліджень є процес розвитку кооперативів у Жи-
томирській області.
Методика досліджень. Теоретичну та ме-

тодологічну основи досліджень становили сис-
темний та синергетичний підходи до вивчення
економіко-організаційних аспектів діяльності
кооперативних структур Житомирської області.
Для вивчення теоретичних аспектів слугували
наукові праці з проблем функціонування та
розвитку кооперативів провідних вітчизняних
учених. Для вивчення практичних аспектів ді-
яльності сільськогосподарських кооперативів
було використано монографічний метод. Щоб
ідентифікувати проблеми створення і функціо-
нування нових структур та визначити способи
їх розв’язання використано метод аналізу та
синтезу.
Результати досліджень. Проведені дослі-

дження показали, що в 1997–1999 рр. у Жито-
мирській області було зареєстровано лише 3
кооперативи, кількість яких рік у рік збільшува-
лася і в 2007 р. становила 78 одиниць, у
2008 — 83, у 2011 — 96, а в 2012 р. — 105, що
є найвищим показником у державі. При цьому
основна частина сільськогосподарських коопе-
ративів була розміщена на території сільських/
селищних рад (93 кооперативи), а решта
(12 кооперативів) — в обласному та районних
центрах.
Найбільше сільськогосподарських коопера-

тивів налічувалося в Бердичівському районі —
12, Червоноармійському та Житомирському —
по 11, Олевському — 9, Андрушівському — 8.

Вони надавали послуги особистим селянським
та фермерським господарствам, фізичним осо-
бам — сільськогосподарським товаровиробни-
кам з обробітку земельних ділянок, посіву зер-
нових, овочів, посадки картоплі, обмолоту зер-
нових, заготівлі та реалізації сільськогоспо-
дарської продукції, ветеринарного забезпечен-
ня та штучного осіменіння корів.
У 2012 р. зі 105 кооперативів діяли лише 32,

які надали послуг у грошовому вираженні на
загальну суму 2471 тис. грн, що на 73% більше
порівняно з 2011 р.
Сьогодні в Житомирській області найбільшу

частку (83%) становлять багатофункціональні
кооперативи (рисунок).
Для ефективного розвитку агровиробництва

в усіх кооперативних структурах слід розвива-
ти переробний та сервісний напрями, адже в
особистих господарствах області виробляєть-
ся значна частина сільськогосподарської про-
дукції (у 2012 р. частка ОСГ у виробництві сіль-
госппродукції становила: картоплі — 92,6%,
овочів — 95,2, плодів та ягід — 99,3, м’яса —
82,3, молока — 82,7 і яєць — 88,4%), яка по-
требує переробки для подальшого збуту [10].
Водночас трансформаційні процеси відпо-

відно до вимог ринкової економіки та ресурсо-
екологічної безпеки в самому аграрному вироб-
ництві й на селі, перебудова структури сіль-
ського господарства, зростання продуктивності
земельних угідь й аграрної праці мають не по-
слаблювати, а, навпаки, посилювати увагу до
розв’язання проблем розвитку сільських те-
риторій. Це стосується насамперед ведення
ефективного аграрного виробництва на селі,
зайнятості населення у виробничих, перероб-
них та сервісних сферах. Ефективна діяльність
можлива у разі задоволення інтересів грома-
ди в матеріальній, соціальній, культурній та
духовній сферах.
Одним із 32-х діючих кооперативів на Жито-

мирщині є сільськогосподарський багатофунк-
ціональний обслуговуючий кооператив (СБОК)
«Злагода», який функціонує в Бердичівському
районі. Предметом діяльності кооперативу є
надання послуг із: заготівлі, зберігання та реа-
лізації сільськогосподарської продукції; очи-
щення, сортування, тарування продукції; за-
купівлі та постачання матеріально-технічних
ресурсів; технологічних і транспортних робіт
для підсобних господарств населення, фізич-
них та юридичних осіб; надання маркетингових,
комунальних та інформаційно-консультативних
послуг тощо.

Стр т ра сільсь о осподарсь их обсл ов -
ючих ооперативів Житомирсь ої області (за
видами): 1 — за отівельно-зб тові (8%); 2 —
сервісні (7%); 3 — інші (2%); 4 — ба ато-
ф н ціональні (83%)

3
1

2

4
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Кооператив обслуговує переважно своїх
членів, не ставить на меті отримання прибут-
ку і є неприбутковою організацією. Його основ-
ною метою є забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку членів кооперативу та пошук
вигідних каналів реалізації вирощеної продукції.
Для створення кооперативу з державного

бюджету було виділено 4950,0 грн. Площа сіль-
ськогосподарських угідь в обробітку становить
180 га, власних земель господарство не має,
вся земля орендована. СБОК «Злагода» забез-
печений технічними засобами та агрегатами
для виконання всього комплексу польових ро-
біт. Нині кооператив налічує 60 членів, при цьо-
му в процесі виробництва продукції постійно
задіяні 6 осіб, а в період польових робіт ще
приймаються наймані працівники (тракторист і
помічник комбайнера).
У СБОК «Злагода» за останні 3 роки вартість

основних засобів зменшилася на 147 тис. грн, а
вартість наданих послуг рік у рік зростала, що
дало можливість вчасно сплачувати податки,
розраховуватися за орендовані землі та про-
водити кооперативні виплати. Водночас що-
року зростали витрати на проведення госпо-
дарської діяльності через збільшення витрат на
оплату праці та матеріальних витрат (таблиця).
Програмою розвитку агропромислового ком-

плексу Житомирської області на 2011–2015 рр.
передбачено створити протягом 5-ти років 140
сільськогосподарських обслуговуючих коопера-
тивів, насамперед в тих населених пунктах, де
призупинили діяльність агропідприємства і не-
має будь-яких обслуговуючих структур з надан-
ня послуг особистим селянським, фермерсь-
ким господарствам та фізичним особам — сіль-
ськогосподарським товаровиробникам. З місце-
вого та державного бюджетів сільськогоспо-
дарські кооперативи області отримують фінан-
сову допомогу. Так, у 2011 р. з обласного
бюджету було виділено кошти (300 тис. грн)
для поліпшення матеріально-технічної бази
сільськогосподарських кооперативів. На кон-
курсній основі 3 сільськогосподарські обслуго-
вуючі кооперативи: СОК «Агротех-2009» (с. Се-
менівка Бердичівського району), СОК «Полісь-
кий світанок» (с. Хочино Олевського району) та
СОБК «Молочний дім» (с. Іванків Черняхівсь-
кого району) придбали 9 одиниць сільськогос-
подарської техніки і технологічного обладнан-
ня для ферм.
У 2012 р. 6 багатофункціональних коопе-

ративів Бердичівського району (СОК «Красівсь-
кий», с. Красівка; СОК «Озадівський», с. Оза-
дівка; СОК «Мирославка», с. Мирославка; СОК
«Половецьке», с. Половецьке; СОК «Швайків-

Вартість основних засобів 642 570 495 –147

Дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) 301,1 394,1 416,3 115,2

Непрямі податки та інші вирахування з доходу 50,2 65,7 69,4 19,2

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) 250,9 328,4 346,9 96,0

Усього витрат 250,9 323,4 326,6 75,7

у т.ч.:

матеріальні витрати 122,3 190,8 134,3 12,0

витрати на оплату праці 73,6 95,7 146,7 73,1

відрахування на соціальні заходи 31,3 11,8 20,5 –10,8

інші операційні витрати 23,7 25,1 25,1 1,4

Чистий прибуток (збиток) 0,0 5,0 20,3 20,3

*За даними річних звітів СБОК «Злагода».

Основні е ономічні по азни и діяльності СБОК «Зла ода», тис. рн*

2010 2011 2012 2012 до 2010, +/–
Показник

Рік
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ка», с. Швайківка і СОК «Слободище», с. Слобо-
дище) змогли придбати 26 одиниць технологіч-
ного обладнання для оснащення молочних ферм.
Аналіз діяльності обслуговуючих коопера-

тивів свідчить про необхідність продовження
роботи з підтримки кооперації, розширення ме-
режі кооперативів та збільшення послуг, які
вони надають населенню. Держава має актив-
но залучитися до цього процесу для збережен-
ня та відродження українських сіл.
Позиції вітчизняних кооперативів на внутріш-

ньому ринку дуже слабкі. Так, в Україні коопе-
ративи контролюють менше 1% продовольчо-
го ринку, тоді як в Італії цей показник сягає 20%,
у Польщі — 27, у Франції — 40% (у Франції
75% усіх фермерських господарств згуртовано
в кооперативи, що й визначає їхню провідну
роль на ринку збуту продукції).
Наприкінці 2012 р. офіційна статистика за-

свідчила, що в Україні діє 851 кооператив, тоді
як, скажімо, в Італії їх близько 5 тис., у Поль-
щі — перевищує 3 тис., у Франції — 2,9 тис.
[11]. До таких позицій, досягнутих цими країна-
ми, ми зможемо наблизитися за умови розв’я-
зання нагальних проблем становлення та роз-
витку кооперативів на селі. Сумна статистика
свідчить про те, що сьогодні кооперативний рух
не скоординований і не має ефективної фінан-
сової підтримки, що стримує формування СОКів.
Головною проблемою створення нових

структур є стартове оснащення кожного СОКу.
Розвиток кооперативів стримують також певні
чинники: старіння сільського населення та ви-
мирання сіл, недостатня інформованість сіль-
ського населення про суть обслуговуючої коо-
перації та її значення, відсутність зв’язків між
сільськогосподарськими коопераціями та ОСГ
і фермерськими господарствами, брак високо-
кваліфікованих кадрів з питань розвитку СОКів,
відсутність достатньої цілеспрямованої дер-
жавної підтримки обслуговуючої кооперації.
На практиці сільськогосподарські обслугову-

ючі кооперативи змушені провадити свою ді-
яльність у ще недосконалому правовому полі
за відсутності кваліфікованого персоналу (ке-
рівник, бухгалтер, юрист), що знижує ефек-
тивність та призводить до значних ускладнень
у процесі діяльності.
Для того, щоб активізувати становлення та

подальший розвиток кооперативів у регіоні По-
лісся, необхідно здійснити ряд заходів, зокре-
ма: проводити щорічний моніторинг та вести
статзвітність обліку діяльності СОКів; створи-
ти державний та регіональні координаційні ко-

оперативні центри, до яких входитимуть пред-
ставники діючих СОКів, наукових та освітніх
установ, органів влади; розробити й затверди-
ти державну та регіональну програми розвит-
ку й підтримки кооперативного руху на довго-
строкову перспективу; передбачити у бюджеті
України державну підтримку, яка матиме на
меті часткове відшкодування вартості придба-
ної техніки та обладнання, послуг зі зберіган-
ня сільськогосподарської продукції, вартості
будівництва і реконструкції будівель, фінансу-
вання оплати праці упродовж перших 3–5 років
фахівцям кооперативних об’єднань; розробити
та розповсюдити навчально-методичні мате-
ріали: посібники, інструкції, спрямовані на ін-
формування та сприяння створенню і розвит-
ку кооперації; постійно висвітлювати діяльність
кращих СОКів у засобах масової інформації;
розробити пілотні бізнес-проекти щодо ство-
рення і розвитку фермерських господарств та
кооперативів з різними видами діяльності; пе-
редбачити дорадчу підтримку діяльності коопе-
ративів у юридичному, економічному, бухгал-
терському, агрономічному, зоотехнічному та
інших видах допомоги; запровадити сільсько-
господарські контрактації забезпечення гаран-
тованого збуту виробленої продукції для задо-
волення потреб місцевих державних установ та
закладів освіти, охорони здоров’я тощо, розвит-
ку інфраструктури місцевих ринків сільськогос-
подарської продукції; налагодити систему про-
фесійних навчань для підготовки фахівців та
підвищення їхньої кваліфікації в питаннях
ефективного ведення сільськогосподарської
кооперації на прикладах новітніх досягнень на-
уки і техніки — започаткувати школу коопера-
тивного лідера; залучати членів СОК до участі
в міжнародних конференціях, навчаннях, які
проводять іноземні фахівці, та поїздок за кор-
дон, що спрямовані на вивчення досвіду коо-
перації в інших країнах.
У сучасних умовах важливою рушійною си-

лою цього процесу є передусім визначення
лідера сільської громади чи кількох громад,
який взяв би на себе ініціативу організації коо-
перативних структур, забезпечення відповідно-
го рівня кооперативної освіченості та культури.
Для сприяння подальшому розвитку коопе-

ративного руху на Поліссі пропонуємо 2 варі-
анти. Перший варіант передбачає спрямуван-
ня діяльності сільських/селищних рад у вироб-
ничо-соціальному напрямі та напрямі розвитку
формального і неформального лідерства, які
можуть реалізовуватися у введенні посад ви-
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сококваліфікованих спеціалістів (компетентних
консультантів-радників), тобто сільські ради
мають виконувати виробничі функції. У кожній
такій раді консультант з виробничо-соціальних
питань розв’язуватиме проблеми з норматив-
но-правового та соціального забезпечення на-
селення під час створення кооперативів на
сільських територіях. Якщо ця посада фінансу-
ватиметься з коштів місцевих бюджетів, то, ска-
жімо, витрати по Житомирській області стано-
витимуть 22,5 млн грн (у 2012 р. функціонува-
ло 624 сільські ради), при заробітній платі
консультанта в розмірі 3000 грн/міс. на рік ви-
трати на одну сільську раду становитимуть
36 тис. грн.
Другий варіант — уведення посади мене-

джера (дорадника) з питань створення та функ-
ціонування кооперативних об’єднань не на рівні
сільської/селищної ради, а на районному рівні.
Роль менеджера полягатиме в тому, що він
визначатиме необхідність створення коопера-
тиву в певному регіоні, розроблятиме пропо-
зиції та пропонуватиме альтернативні рішення
щодо його створення, допоможе освоїти і за-

стосувати в межах кооперативного об’єднання
нові технології та провідний досвід. Основним
колом діяльності менеджера має стати програ-
ма, яка окреслить необхідність створення коо-
перативу, визначить головну мету та проміжні
цілі для оптимального рішення щодо вибору
виду діяльності. Завершальним етапом його
роботи стане консультативна допомога у ство-
ренні кооперативу.
Успішне створення та ефективне функціону-

вання сільськогосподарських кооперативів нині
залежить насамперед від бажання самих селян
об’єднуватися в кооперативні формування,
адже на сьогодні це єдиний шлях до їх еконо-
мічного самозахисту, подолання безробіття та
бідності, від яких потерпає українське село.
У 2012 р. на ІІІ Всеукраїнському громадсь-

кому слуханні щодо діяльності обслуговуючої
кооперації було схвалено програму її розвитку
на 2013–2020 рр., якою щороку передбачаєть-
ся створення 700–800 кооперативів. За таких
умов у 2020 р. їх має налічуватися 5 тис. Спо-
діватимемося, що так воно і станеться, а дер-
жава для цього зробить усе від неї залежне.

Висновки

Подальший розвиток аграрного сектору
має базуватися на міцній інтеграції та коо-
перації особистих, фермерських і реформова-
них господарств з підприємствами перероб-
ної промисловості, що сприятиме повнішому
використанню наявного виробничого потен-
ціалу, збільшенню обсягів виробництва ви-
сокоякісної продукції.
Саме діяльність кооперативів дасть мож-

ливість включити вироблену фермерськими
та селянськими господарствами продукцію в
маркетинговий ланцюг, підвищити додану
вартість продукції, покращити її якість і без-
печність.
На державному рівні першочергові органі-

заційно-правові дії щодо активізації коопера-

тивного руху мають бути спрямовані на
створення необхідних умов для проведення
інформаційно-роз’яснювальних робіт серед
сільськогосподарських товаровиробників (зок-
рема господарств населення, фермерів, окре-
мих фізичних осіб, які здійснюють агровироб-
ництво) стосовно доцільності створення
сільськогосподарських обслуговуючих коопе-
ративів та участі в них; на забезпечення
умов для практичного ознайомлення охочих
створити кооператив з діяльністю провідних
СОКів як навчально-демонстраційних баз для
розвитку сільськогосподарської обслуговуючої
кооперації у регіонах; на посилення державної
підтримки розвитку кооперативів, контроль
за виконанням діючих цільових програм тощо.
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МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО ЛАТВІЇ

У Латвії досягнуто високого рівня молочної продуктивності корів різних порід.

2012 Голштинська 36933 7096 4,04 3,18 512,3

2012 Латвійська
темно-булана 495 4874 4,27 3,31 369,4

2012 Латвійська
коричнево-ряба 43851 5768 4,36 3,31 442,4

2011 Голштинська 34912 6724 4,16 3,22 496,2

2011 Латвійська 506 4666 4,35 3,37 360,2

2011 Латвійська 45555 5493 4,47 3,19 420,8
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

Молочна продуктивність корів у Латвії

Продуктивність за 305 днів лактації

%

Сума  жир +
білок, кг

Надій, кг
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ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
КАРТОПЛІ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ ЗАЛЕЖНО ВІД
ГІДРОТЕРМІЧНИХ УМОВ
ВЕГЕТАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ*

Визначено вплив різних систем добрення
на рівень врожайності артоплі з рах ванням
ідротермічно о режим весняно-літньо о період
в зоні Лівобережно о Полісся. Оцінено рівні
варіабельності прод тивності артоплі за
традиційних та альтернативних систем
добрення. Установлено оптимальні значення
ідротермічно о оефіцієнта весняно-літньо о
період для забезпечення ма симальної
ефе тивності ор анічної, мінеральної та ор ано-
мінеральної систем добрення.

Необхідність збільшення продуктивності су-
часного землеробства на фоні дефіциту та ви-
сокої вартості засобів виробництва зумовлює
підвищення ефективності використання при-
родних та наявних техногенних ресурсів. З ог-
ляду на це постало завдання більш глибокого
вивчення впливу різних систем удобрення, зок-
рема й альтернативних, на продуктивність
сільськогосподарських культур, порівняння їх
ефективності в різних агрометеорологічних
умовах.
Формування врожаю сільськогосподарських

культур в агроценозах відбувається в умовах
складної відкритої системи під впливом числен-
них природних і техногенних факторів. Велика
мінливість у часі й просторі природних фак-
торів, передусім агрометеорологічних умов та
показників родючості ґрунту, визначає ефек-
тивність агротехнологій, що, у свою чергу, пе-
редбачає багатоваріантний характер раціо-
нального використання агроресурсного потен-
ціалу [1, 6, 7].
Одним з найважливіших показників оцінки

ефективності систем землеробства є досягну-
тий рівень врожайності польових культур і про-

Ключові слова: системи удобрення, гідротермічні умови, урожайність.

дуктивності сівозмін. Він відображає усереднені
показники за певний період досліджень в ста-
ціонарних дослідах. Однак врожайність культур
за роками коливається під впливом агрометео-
рологічних факторів, що ускладнює об’єктивну
оцінку ефективності агротехнологій. Розв’язан-
ня цієї проблеми можливе на основі систе-
матичних досліджень і тривалих спостережень
у довгострокових агротехнічних дослідах, які є
теоретичною інформаційною базою для визна-
чення ефективності агрокліматичних, ґрунто-
вих, біологічних, промислових ресурсів та про-
дуктивності як окремих культур, так і загалом
агроекосистем [5].
Мета досліджень — розроблення методич-

них засад й оцінка ефективності систем зем-
леробства за впливом на продуктивність куль-
тур залежно від особливостей агрометеороло-
гічних умов вегетаційного періоду.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на основі системного аналізу та матема-
тичного моделювання багаторічних результа-
тів, здійснених у стаціонарному досліді Черні-
гівського ІАПВ (зараз Інститут сільськогоспо-
дарської мікробіології та агропромислового ви-
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робництва) на дерново-підзолистому ґрунті в
зерно-картопляній сівозміні. Посівна площа ді-
лянки — 102 м2, облікова — 60 м2, повторен-
ня — 4-разове. Сівозміна: конюшина, пшениця
озима, картопля, ячмінь ярий.
Результати досліджень. Головним крите-

рієм оцінки ефективності агротехнологій та ок-
ремих їх складових, зокрема й систем удобрен-
ня, з практичного погляду, є величина врожаю
сільськогосподарських культур.
Багаторічні дані стаціонарного досліду, про-

веденого на дерново-підзолистих ґрунтах,
свідчать про досить високий приріст урожаю
всіх культур у короткоротаційній зерно-картоп-
ляній сівозміні, де застосовували органічні,
мінеральні та органо-мінеральні системи удоб-
рення.
Органічна система удобрення (пряма дія

гною 80 т/га) забезпечила в середньому за
1991–2010 рр. зростання врожайності картоплі
до 25,5 т/га, що на 11,5 т/га, або 82,4%, пере-
вищує контроль (табл. 1). За використання на
добриво побічної продукції (соломи пшениці

Формування врожайності картоплі
за різних систем удобрення залежно
від гідротермічних умов вегетаційного періоду

озимої 5,5 т/га) або сидерації (люпин вузько-
листий 15 т/га) приріст врожайності бульб кар-
топлі не перевищує 4,9–5,9 т/га, що вдвічі мен-
ше порівняно з результатом від застосування
гною.
Ефективність мінеральної системи удобрен-

ня також була нижчою, коли застосовували
гній. У середньому за зазначений вище період
продуктивність картоплі за умови внесення мі-
неральних добрив (N120P60K120) становила
24,3 т/га, що на 73,2% перевищує контроль,
однак це на 1,2 т/га менше, ніж коли застосо-
вували гній.
Найвищий урожай картоплі відзначено під

час застосування органо-мінеральних систем
удобрення. Поєднання половинних норм гною
(40 т/га) та мінеральних добрив (N120P60K120)
забезпечує середню прибавку урожаю бульб
картоплі 13,6 т/га (97,1% порівняно з контро-
лем), що перевищує ефект від окремо взятих
органічної і, особливо, мінеральної систем
удобрення відповідно на 2,1 та 3,3 т/га. Вро-
жайність картоплі, де заорювали солому вод-

Без добрив
(контроль) 9,3 29,4 33,6 – – – – –
N120P60K90 17,1 33,5 17,2 0,5 2 15,9 128 44
Гній, 20 т/га 19,5 36,5 16,0 5,2 24 16,0 114 23
Сидерат 10,6 32,8 23,0 1,3 12 10,6 98 46
Солома 12,6 27,9 24,2 0,8 7 10,2 94 57
Гній, 10 т/га+NPK 17,2 35,1 18,5 5,7 19 19,0 154 33
Солома+NPK 19,0 38,1 17,7 1,0 3 20,5 141 39

Без добрив (контроль) 14,0 – –
N120P60K90 24,3 10,3 73,2
Гній, 20 т/га 25,5 11,5 82,4
Сидерат 19,9 5,9 42,0
Солома 18,9 4,9 34,8
Гній, 10 т/га+NPK 27,6 13,6 97,1
Солома+NPK 25,6 11,6 82,8
  НІР05 т/га 3,36

1. Середня врожайність артоплі за різних систем добрення (1991–2010 рр.)

Приріст порівняно з контролем
Варіант досліду Урожайність, т/га

%т/га

2. Статистичні хара теристи и врожайності артоплі за різних систем добрення (1991–
2010 рр.)

Варіант досліду
min max

min max

т/га % т/га %

Коефіцієнт
варіації, %

Коефіцієнт
варіації, %

Врожайність, т/га Приріст порівняно з контролем
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ночас з унесенням мінеральних добрив, відпо-
відає рівню прямої дії 80 т/га гною.
Головним критерієм оцінки ефективності

систем удобрення, як уже зазначалось, є ве-
личина врожайності сільськогосподарських
культур. Для оцінки рівня врожайності переваж-
но використовують її середню величину за тим
чи іншим варіантом удобрення. Однак середнє
арифметичне дає лише загальну (приблизну)
характеристику оцінки ефективності будь-яко-
го агротехнічного прийому без урахування мож-
ливих коливань цієї ефективності за роками.
З огляду на це виникає потреба в розрахун-

ках величини можливих коливань ефективності
окремих варіантів систем удобрення в розрізі
років. Одним з показників, що характеризує
розмах коливань врожайності по роках, є кое-
фіцієнт варіації [4].
Аналіз урожайності картоплі при різних сис-

темах удобрення за 1991–2010 рр. свідчить, що

її продуктивність на контролі (без добрив) ко-
ливається в абсолютних величинах від 9,3 до
29,4 т/га (табл. 2). Розрахунок коефіцієнта ва-
ріації врожайності, отриманої на контролі,
свідчить, що він відповідно до прийнятої шка-
ли якісної оцінки [3] характеризується як висо-
кий і становить 33,6 %.
Усі варіанти систем удобрення, що дослі-

джуються, сприяють зниженню коефіцієнта ва-
ріації врожайності картоплі: сидерація і побічна
продукція — до 23–24%, а решта варіантів —
до 16,0–18,5%, що майже вдвічі нижче порівня-
но з контролем. Незважаючи на це, навіть за
середнього рівня коефіцієнта варіації абсолют-
них значень врожайності коливання її приростів
порівняно з контролем залишаються досить
високими.
Так, мінеральна система удобрення (варі-

ант 2) забезпечує в середньому 9,1 т/га прибав-
ки врожаю картоплі, але залежно від років цей
показник може коливатися від 0,5 до 15,9 т/га,
або від 2 до 128% порівняно з контролем. Від-
повідно коефіцієнт варіації абсолютних прирос-
тів врожайності підвищується до 44%, (табл. 2).
Найстійкішу (хоч і не найвищу) врожайність кар-
топлі за роками забезпечує пряма дія гною,
коефіцієнт варіації якої становить 16%, а кое-
фіцієнт варіації абсолютних приростів порів-
няно з контролем — 23%.
Особливості агрометеорологічних умов року

є важливим фактором, що впливає на ефек-
тивність добрив. Викладений вище аналіз свід-
чить про значні коливання ефективності будь-
яких варіантів систем удобрення в розрізі років.
З огляду на це, плануючи застосовувати ті чи
інші системи удобрення, необхідно враховува-
ти вплив погодних умов на можливий рівень
їхньої ефективності.
У наших дослідженнях як оцінку ефектив-

ності систем удобрення польових культур за-
лежно від метеорологічних умов використано
комплексний показник, що характеризує рівень
тепло- і вологозабезпечення рослин у весня-
но-літній період вегетації — гідротермічний кое-
фіцієнт Селянінова (ГТК). ГТК є умовним вира-
женням балансу вологи і визначає відношен-
ня надходження опадів до їх втрат [2].
Способом регресійного аналізу виявлено,

що максимальна врожайність картоплі (понад
160 ц/га) без застосування добрив переважно
відзначається при значеннях ГТК від 1,0 до 1,5,
(рис.1). За відхилення ГТК від оптимального
рівня стрімко знижується і продуктивність цієї
культури. Наприклад, при ГТК менше ніж 0,6 чи
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Рис. 1. Залежність врожайності артоплі на
фоні природної родючості ґр нт від ідро-
термічно о оефіцієнта весняно-літньо о пе-
ріод

ГТК квітня–липня

ГТК квітня–липня
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Рис.2. Залежність приростів рожайності ар-
топлі при мінеральній, ор анічній та ор ано-
мінеральній системах добрення від ідро-
термічно о оефіцієнта весняно-літньо о пе-
ріод : – – — Гн ; – – — NPK; – – — Гн +
NPK

8
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більше ніж 1,9 рівень урожайності картоплі не
перевищує 120 ц/га.
Оптимальні значення показника гідротерміч-

ного режиму щодо ефективності систем удоб-
рення також мають свої оптимуми, відмінні між
собою. За мінеральної системи удобрення най-

вищі прирости врожаю картоплі (понад 115 ц/га)
забезпечуються при ГТК від 1,0 до 1,3. Пряма дія
гною може забезпечити в середньому 112 ц/га
прибавки врожаю картоплі. Однак максималь-
ний ефект відзначається при ГТК весняно-літ-
нього періоду в межах 0,9–1,1 (рис. 2).

Оцінюючи формування врожайності польо-
вих культур у зерно-картопляній сівозміні та
ефективність різних систем удобрення з ура-
хуванням агрометеорологічних особливостей
вегетаційного періоду, можна зробити висно-
вок про неоднорідність впливу погодних умов
як в розрізі років, так і в розрізі окремих варі-
антів систем удобрення на кінцеву продук-
тивність рослин.
Максимальний абсолютний рівень врожай-

Висновки

ності сільськогосподарських культур на фоні
природної родючості ґрунту формується в по-
мірно вологих умовах весняно-літнього періо-
ду (ГТК 1,3–1,6). Максимальна ефективність
усіх досліджуваних систем удобрення, що ви-
ражена в приростах врожайності порівняно з
контролем, здебільшого відзначається при
дещо нижчих значеннях ГТК — 0,9–1,3. Водно-
час залежно від системи удобрення зміню-
ються вимоги і до гідротермічного режиму.

1. Дмитренко В.П. Адаптація меліоративного
землеробства до погоди і клімату//Вісн. аграр. нау-
ки. — 2003. — № 2. — С. 52–56.

2. Дмитренко В.П. Методи оцінки умов форму-
вання врожаю як засіб оптимального керування тех-
нологічними й виробничими процесами//Вісн. с.-г.
науки. — 1985. — № 12 (337). — С. 16–20.

3. Иванова В.М., Калинина В.Н., Нешумова Л.А.
и др. Математическая статистика: учебник, 2-е
изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1981. —
371 с.

4. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк.,

Бібліографія

1990. — 352 с.
5. Тараріко Ю.О., Чернокозинський А.В., Сай-

дак Р.В., Глущенко Л.Д., Величко В.А., Єрьоміна Т.А.
Вплив агротехнологічних і агрометеорологічних фак-
торів на продуктивність агроекосистем//Вісн. аграр.
науки. — 2008. — № 5. — С. 64–67.

6. Федосеев А.П. Агротехника и погода. — Л.:
Гидрометеоиздат, 1979. — 240 с.

7. Шевченко А.О. Системні дослідження і кібер-
нетизація технологічних рішень в землеробстві//Си-
стемні дослідження та моделювання в землероб-
стві. — К.: Нива, 1998. — С. 3–17.

Надійшла 26.02.2014.



78 Вісник аграрної науки березень 2014 р.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 631.521:631.82
(477.41/42)

© 2014

Ю.В. Шеремет
Житомирський національний
агроекологічний університет

* Науковий керівник —
доктор сільсько-
господарських наук
В.Г. Дідора

ФОТОСИНТЕТИЧНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО
В УМОВАХ ПОЛІССЯ*

Вивчено сортові особливості форм вання площі
лист ової поверхні фотосинтетично о потенціал
і чистої прод тивності фотосинтез льон
олійно о залежно від щільності стеблестою
та норм несення мінеральних добрив на ясно-
сірих ґр нтах Полісся.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Льон олійний є сировиною для виробництва
технічної олії. Його насіння містить 49% жиру,
який швидко висихає, утворюючи тонку, гла-
деньку й блискучу плівку. Доброякісну олію ви-
користовують у деяких галузях промисловості:
лакофарбовій (виготовлення натуральної олі-
фи, лаків, емалей, різних фарб для підводних
робіт), електротехнічній, автомобільній, судно-
будівній та ін. [2 ].
Льон олійний — цінний харчовий та ліку-

вальний продукт, його олія містить ненасиче-
ні жирні кислоти, що запобігає виникненню су-
динних захворювань. Насіння льону, за прак-
тикою народної та наукової медицини, має
лікувальну властивість. Крім жиру, у ньому є
білок, вуглеводи, органічні кислоти, вітамін А,
ферменти.
У стеблах льону міститься 10–15% волокна,

придатного для виробництва грубих тканин і
шпагату. Солома, в якій до 50% целюлози, є
сировиною для виробництва цигаркового папе-
ру, картону. З відходів (костриці) виготовляють
будівельні плити. Україна має потенційні мож-
ливості для виробництва нетканих матеріалів
із натуральної льоновмісної сировини, які впро-
довж останніх років набули великої популяр-
ності.
Вирощуваний в Україні льон олійний пере-

важно є культурою, орієнтованою на експорт.
За віддачею затрачених коштів на вирощуван-
ня він не поступається іншим олійним культу-
рам. Оптимізація густоти стояння рослин за
допомогою норми висіву є необхідною умовою
одержання високого врожаю сільськогосподар-
ських культур, зокрема й льону олійного.
Міжнародним союзом виробників насіння

узагальнено досвід застосування індустріаль-
ної технології вирощування льону олійного.
Прогресивна технологія передбачає висіван-
ня льону у Великобританії за норми 90 кг/га
(10 млн шт./га) [4].

Ключові слова: льон олійний, сорти, удобрення, норми висіву.

У Данії згідно з даними акціонерного това-
риства Тгіfolium-8По А/8 льон олійний варто сія-
ти за норми висіву 60–120 кг/га [6].
Дослідження університету ім. Ю. Лібіха в

Гессені (Німеччина) свідчать про те, що макси-
мальну насіннєву продуктивність льону забез-
печує висівання за норми 85–90 кг/га [6].
Отже, думка щодо щільності фітоценозу

льону олійного є дуже суперечною. Стосовно
екологічних умов Полісся здійснено поодинокі
наукові дослідження сортів, оригінатором яких
є ННЦ «Інститут землеробства НААН».
На Поліссі питома вага сірих лісових і ясно-

сірих та лучних ґрунтів, придатних для вирощу-
вання льону олійного, становить 28,3–32,7%.
Це потребує глибоких наукових досліджень із
розроблення системи сучасної інтенсивної тех-
нології вирощування [1].
Мета досліджень — наукове обґрунтуван-

ня впливу елементів технології на формуван-
ня величини врожаю, вмісту і виходу олії опти-
мізацією норми посіву, розрахунком добрив на
запрограмований урожай з урахуванням сорто-
вих особливостей сортів селекції ННЦ «Інсти-
тут землеробства НААН», адаптованих до еко-
логічних умов Полісся.
Методика досліджень. Дослідження вико-

нували впродовж 2010–2012 рр. на дослідно-
му полі Житомирського національного агроеко-
логічного університету в с. Велика Горбаша
Черняхівського району.
У південній зоні поліських районів переважа-

ють легкосуглинкові відміни, які поступово змі-
нюються важкосуглинковими. У структурі зе-
мельного досліду поширені ясно-сірі лісові,
сірі лісові, темно-сірі опідзолені та чорноземи
опідзолені.
Ясно-сірий лісовий ґрунт у дослідах за гра-

нулометричним складом супіщаний, материн-
ська порода — водно-льодовикові відкладання,
ступінь окультурення — середній.
В орному шарі ґрунту глибиною 20–22 см
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гумусу (за Тюріним) — 1,2–1,5%; легкогідролі-
зованого азоту (за Корнфілдом) — 48,5–
51,5 мг/кг ґрунту; рухомого фосфору (за Кірса-
новим) і обмінного калію (за Масловою)  —
відповідно 70–80 і 80–100 мг/кг ґрунту. Реакція
ґрунтового розчину слабокисла — рН 5,2–5,9;
Нг — 2,2–2,5 мг⋅екв./100 г ґрунту; сума погли-
нутих основ — 2,55 мг⋅екв./100 г ґрунту.
Схема досліджень містить 3-факторний до-

слід з вивчення сортів, норм висіву і доз доб-
рив на запрограмований урожай.
Фактор А — сорти льону олійного: Блакит-

но-помаранчевий, Симпатик, Еврика.
Фактор Б — норма мінеральних добрив: без

добрив — 0,9 т/га; N34P10K21 — 1,0; N52P16K36 —
1,5; N71P22K51 — 2,0 т/га.
Фактор В — норма висіву: 6 млн шт./га; 8;

10 млн шт./га.
Результати досліджень. Продуктивність

фотосинтезу визначається за 2-ма певними
показниками — асиміляційною поверхнею та
інтенсивністю фотосинтетичних процесів на
одиницю площі листя. Обидва вони залежать
від архітектоніки, яка характеризується у до-
сліді біологічною особливістю сортів, нормою
висіву насіння і добривами, розрахованими на
запрограмований урожай. Найраціональніше
співвідношення між розміром асиміляційної по-
верхні та інтенсивністю фотосинтетичної діяль-
ності на одиницю цієї поверхні визначає най-
більшу продуктивність посіву. Сумарна площа

Фотосинтетична продуктивність
льону олійного в умовах Полісся

листя на 1 га, за якої обраховується найбільш
вигідне співвідношення, залежить від видово-
го складу сільськогосподарських культур, площі
живлення і густоти стеблостою.
А.А. Ничипорович [3] довів, що в переваж-

ній більшості найвища продуктивність посівів
реалізується за сумарної площі листя 40–
50 тис. м2/га, або індекс листкової поверхні має
становити 4–5, а кожний 1 м2 листкової по-
верхні в нормально розвинутому посіві за добу
поглинає 12–25 г СО2 і витрачає на дихання
близько 6–12 г й таким чином формує 5–12 г
сухої фітомаси врожаю. Нами вивчено динамі-
ку розвитку листкової поверхні залежно від нор-
ми висіву (табл. 1).
Через високу щільність розміщення рослин

за норми висіву 10 млн шт./га площа листко-
вої поверхні зменшується в усіх сортів, і особ-
ливо в сорту Еврика. Зменшення асиміляцій-
ної поверхні можна пояснити лише затіненням
нижньої частини рослин, де листя жовтіє і від-
мирає. Крім того, відбувається запліднення,
утворення зародка і нових генеративних ор-
ганів, для чого інтенсивно використовують еле-
менти живлення органічного і мінерального
походження.
Досить актуальним є вивчення закономірно-

стей взаємозв’язку між фотосинтезом і продук-
тивністю льону олійного на малогумусних ґрун-
тах Полісся залежно від елементів технології
вирощування.

Без добрив 6 1,40 4,53 1,84 1,37 4,30 1,66 1,46 4,77 4,77
8 1,47 4,70 2,08 1,42 4,40 2,13 1,52 4,90 4,90
10 1,46 4,50 1,84 1,43 4,23 1,35 1,49 4,63 4,63

N34P10K21 6 1,47 4,77 1,95 1,44 4,57 1,96 1,55 5,03 5,03
8 1,56 5,10 2,32 1,50 4,80 2,27 1,63 5,30 5,30
10 1,58 4,73 2,09 1,48 4,53 2,05 1,68 4,87 4,87

N52P16K36 6 1,55 5,17 2,41 1,49 4,90 2,41 1,67 5,47 5,47
8 1,67 5,40 2,63 1,57 5,13 2,27 1,77 5,67 5,67
10 1,64 4,97 2,28 1,59 4,77 2,32 1,74 5,23 5,23

N71P22K51 6 1,63 5,37 2,69 1,56 5,07 2,60 1,74 5,67 5,67
8 1,74 5,57 2,99 1,68 5,30 3,02 1,85 5,87 5,87
10 1,65 4,63 2,22 1,57 4,53 2,04 1,82 5,10 5,10

Прим і т к а . ФП — фотосинтетичний потенціал, млн м2⋅днів; ЧПФ — чиста продуктивність фотосинтезу,
г/ м2/добу; S — індекс листкової поверхні.

1. Фотосинтетична а тивність посівів льон олійно о залежно від сортів, добрення та норм
висів (середнє за 2010–2012 рр.)

Добрива
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Фотосинтетична активність посівів

Сортовий склад

Блакитно-помаранчевий Симпатик Еврика

ФП ЧПФ S ФП ЧПФ S ФП ЧПФ S
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Фотосинтетична продуктивність
льону олійного в умовах Полісся

За результатами вивчення фотосинтетичної
активності сортового складу льону-кучерявцю
залежно від щільності стеблостою і норм уне-
сення мінеральних добрив на запрограмований
урожай установлено, що незалежно від унесен-
ня мінеральних добрив оптимальною нормою
висіву є 8 млн шт. схожого насіння на 1 га. Мак-
симальна площа листкової поверхні формуєть-
ся у фазі бутонізації сорту Еврика на фоні вне-
сення мінеральних добрив за норми N52–71
Р16–21К36–51 і досягає 26,6–32,9 тис. м2/га, що
на 3 тис. м2 більше, ніж у сортів Блакитно-по-
маранчевий та Симпатик.

Інтенсивність розвитку асиміляційної поверх-
ні в період швидкого росту у фазі бутонізації
сприяє формуванню лубоволокнистих пучків та
елементарних волокон, а висока розгалуже-
ність забезпечує утворення квіткової частини,
що впливає на накопичення сухої надземної
фітомаси. Фотосинтетичний потенціал сорту
Еврика (1,77–1,85 млн м2⋅днів) за норм висіву
6; 8 та 10 млн шт./га на 0,1; 1,2; 0,17 млн
м2⋅днів більший, ніж у сортів Блакитно-пома-
ранчевий і Симпатик. Цьому сприяє інтенсив-
не формування сухої надземної фітомаси, яка
в сорту Еврика становить 3,62–3,69 г за добу.

Без Блакитно-помаранчевий 0,94 1,01 1,05 1,00 — 1,13 —
добрив Симпатик 1,12 1,09 1,14 1,13 0,12
контроль Еврика 1,21 1,26 1,27 1,25 0,25
N34P10K21 Блакитно-помаранчевий 1,09 1,20 1,21 1,17 — 1,22 0,09

Симпатик 1,20 1,22 1,25 1,22 0,05
Еврика 1,21 1,30 1,31 1,27 0,10

N52P16K36 Блакитно-помаранчевий 1,23 1,34 1,32 1,30 — 1,37 0,24
Симпатик 1,28 1,38 1,40 1,35 0,05
Еврика 1,42 1,47 1,48 1,46 0,16

N71P22K51 Блакитно-помаранчевий 1,24 1,38 1,40 1,34 – 1,38 0,25
Симпатик 1,30 1,40 1,41 1,37 0,03
Еврика 1,39 1,45 1,46 1,43 0,09

Середнє за норм висіву 1,22 1,30 1,31
± до контролю — 0,08 0,09

Прим і т к а : НІР 05: АБС — 0,03 т/га; АВ — 0,06 т/га.

2. Урожайність насіння льон олійно о залежно від добрення і норми висів (середнє за
2010–2012 рр.)

Норма висіву, млн шт.

6    8 10

Фон
живлення Сорт

Середнє
за сортом

± до
контролю

Середнє за
добривами

± до
контролю

За результатами досліджень, здійснених у
2010–2012 рр., можна стверджувати, що мак-
симальна площа листкової поверхні сор-
ту Еврика 32,9 м2/га, фотосинтетичний по-
тенціал 1,77 млн м2⋅ ⋅ днів та чиста продук-

Висновки

тивність фотосинтезу 5,67–5,87 г/м2/до-
бу формуються за норми внесення мінераль-
них добрив N52–71Р16–21К36–51 і забезпечу-
ють отримання насіння льону олійного
1,47 т/га.
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УДК 631.6:631.58
Каминский В.Ф., Сайко В.Ф. Стратегия оптимиза-
ции использования земельных ресурсов в агропро-
мышленном производстве Украины в контексте ми-
рового стабильного развития//Вісник аграрної нау-
ки. — 2014. — № 3. — С. 5–10.
Дан анализ использования земельных ресурсов в аг-
ропромышленном производстве страны в контексте
мирового стабильного развития. Приведены причи-
ны ухудшения состояния почвенного покрова, сни-
жения уровня плодородия почв, потери запаса проч-
ности сельского хозяйства на современном этапе.
Раскрыты научные основы оптимизации агроланд-
шафтов и стабильности землепользования, а также
приоритетные направления развития аграрного сек-
тора, в частности отрасли зернового хозяйства как
основы продовольственной безопасности государ-
ства. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: земельные ресурсы, землеполь-
зование, распаханность, сельскохозяйственные уго-
дья, пашня, лесонасаждения, кормовые угодья, зер-
новое хозяйство.

УДК 631.474
Медведев В.В., Плиско И.В., Бигун О.Н. Диагнос-
тика, параметры и география особо ценных почв в
Украине//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. —
C. 11–17.
Определены морфологические, водно-физические,
химические и физико-химические параметры ценных
почв, их географическое расположение и ориенти-
рованные площади. Предложен интегральный пока-
затель для определения особенно ценных почв при
помощи расчета потенциала агрегации. Обоснова-
ны предложения относительно внедрения в Украи-
не особенной стратегии сохранения ценных почв,
которая включает значительный перечень профи-
лактических и улучшающих мероприятий. Главный
их смысл — полное запрещение агротехнологий,
которые вредят почве, и жесткий государственный
и общественный систематический контроль их теку-
щего состояния. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: особо ценные почвы, критерии,
параметры, мероприятия по охране.

УДК 582.734.3:575.86
Рудник-Иващенко О.И., Смульская И.В. Сортовые
ресурсы и перспективы ягодных культур в Украине
//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. —
С. 18–20.
Освещено состояние выращивания и закладки пи-
томников ягодных культур в Украине. Дана истори-
ческая справка по испытанию сортов ягодных куль-
тур и винограда. Описаны биологические особенно-
сти сортов и внедрение их в производство.
Проанализирован Государственный реестр сортов
растений, пригодных для распространения в Украи-
не на 2013 год, в части ягодных культур и виногра-
да. Показаны результаты отечественной и зарубеж-
ной селекции ягодных культур и винограда. Биб-
лиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: ягодные культуры, экспертиза,
сорта, перечень видов, производительность, выра-
щивание.

УДК 631.526.32:634.23:632.7:551.581.2
Шевчук И.В., Мойсейченко Н.В., Тонконожен-
ко А.А. Устойчивость против главных вредителей и
продуктивность новых и перспективных сортов че-
решни в Украине//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 3. — С. 21–25.
Исследовано, что в условиях северной части Лесо-
степи среди 13-ти протестированных новых сортов
черешни отечественной селекции комплексную уме-
ренную устойчивость к Rhagoletis cerasi L. и Myzus
cerasi F. проявили сорта Василиса и Анонс, а в Сте-
пи среди 10-ти сортов относительно устойчивыми к
указанным вредителям и к Archips rosana L. — сор-
та Катюша и Крупноплидна. Определены доли аби-
отических факторов, сорта и их взаимодействие на
уровень вредоносности и заселенности фитофага-
ми черешни. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: черешня, сорт, вредители, уро-
жайность.

УДК 633.3; 631.8
Рудык Р.И. Влияние микроэлементов на урожай-
ность кормовых культур и накопление в зеленой
массе 137Cs и 90Sr//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 3. — С. 26–28.
Приведены результаты лабораторно-полевых ис-
следований за 2010–2012 гг. по определению влия-
ния микроудобрений (Сu, Co, Zn и Mn) в условиях
2-й зоны радиоактивного загрязнения (10–15 Ки/км2)
на урожайность кормовых культур: люпина желто-
го, вики яровой, клевера красного и накопления в
зеленой массе этих культур 137Cs и 90Sr. Внекорне-
вое внесение микроудобрений повысило урожай-
ность клевера красного на 16,4% (23,8 ц/га) и одно-
временно достоверно снизило удельную активность
зеленой массы по 137Cs на 11,4–37,2% и по 90Sr —
на 12,2–53,6%. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: микроэлементы, кормовые куль-
туры, урожайность, радиоактивное загрязнение.

УДК 637.12.05 (477)
Трускова Т.Ю., Руденко Е.В., Грицина О.Г., Еме-
льянова Н.С. Актуальные вопросы безопасности
молока в Украине//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 3. — С. 29–32.
Приведены результаты мониторинга соответствия
качества молока коровьего сырого цельного требо-
ваниям национальных и международных норматив-
ных документов по общему бактериальному обсе-
менению и наличию остаточных количеств противо-
микробных препаратов. Установлено, что до 63%
исследованных образцов молока, произведенного в
хозяйствах разных видов собственности, не отвеча-
ют требованиям ГСТУ 3662. Проанализированы со-
ответствующие риски. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: молоко, мониторинг, бактериаль-
ное обсеменение, скрининг, хозяйства.

УДК 636.4.082.453.52
Стрижак Т.А., Мартынюк И.Н., Мирошникова О.С.
Воспроизводительная способность хряков породы
ландрас отечественной и зарубежной селекций//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. — С. 33–35.
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Проанализированы факторы, от которых зависит
уровень воспроизводительной способности и каче-
ство спермопродукции хряков. Приведены резуль-
таты работы племенного хозяйства по выращива-
нию свиней породы ландрас современных геноти-
пов отечественной и зарубежной селекций.
Установлено, что при оценке спермопродуктивнос-
ти подопытных животных сперму высокого качества
получили у взрослых хряков породы ландрас фран-
цузской селекции. Однако по выходу поросят луч-
шими оказались отечественные хряки-производите-
ли. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: хряки, порода ландрас, спермо-
продукция, оплодотворяющая способность, много-
плодие, племенное хозяйство, пункт искусственно-
го осеменения свиней, современные генотипы сви-
ней, зарубежная и отечественная селекции.

УДК 633.11:631.523.085:581.143.6:631.524.86.01
Волощук C.И. Индуцированный андрогенез в селек-
ции тритикале озимого//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 3. — С. 36–40.
Разработаны и усовершенствованы отдельные эле-
менты биотехнологии создания исходного матери-
ала для селекции тритикале озимого. Получен но-
вый селекционный материал тритикале и проведе-
на его стабилизация. Выявлена эффективность
предложенных биотехнологических приемов, что
дает возможность ускорения селекционного процес-
са. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: тритикале, гибридизация, андро-
генез, дигаплоиды.

УДК 631.526.32:634.23:581.144.4
Василенко В.И., Китаев О.И. Особенности функци-
онирования листового аппарата деревьев вишни//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. — С. 41–44.
Проведен анализ влияния условий окружающей сре-
ды на физиологическое состояние 11 сортов виш-
ни с использованием индукции флуоресценции хло-
рофилла. С помощью прибора «Флоратест» опре-
делен комплекс ее параметров, которые позволили
установить изменения фотосинтетической активно-
сти листьев и дать общую характеристику адаптив-
ности исследуемых сортов к правобережной подзо-
не Западной Лесостепи Украины. По показателям
фотоиндукции флуоресценции, наиболее приспо-
собленными к окружающей среде и потенциально
продуктивными являются сорта Богуславка, Петро-
ва родинка и Хейман. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: сорта вишни, индукция флуорес-
ценции хлорофилла, адаптивность, фотосинтети-
ческая активность.

УДК 633.854.54.631.527
Слисарчук Н.В., Дынник А.В., Вишневская Ю.С.,
Клименко Т.Е. Усовершенствование техники гиб-
ридизации льна масличного и льна-долгунца при
создании нового исходного материала//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 3. — С 45–49.
Усовершенствована техника проведения гибридиза-
ции льна масличного и льна-долгунца, которая обес-
печивает получение 100%-й завязи гибридных се-
мян, а не 40–50% по существующей. Установлено,

что признаки — высота растений, количество семен-
ных коробочек на растении, масса 1000 семян, со-
держание масла в семенах и волокна в стеблях, а
также другие контролируются аддитивно-доминант-
ными системами генов. Это дает основание прогно-
зировать, что в последующих поколениях индивиду-
альный отбор по этим признакам будет результатив-
ным. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: бутон, гибридные семена, ле-
пестки, рыльце пестика, система генов, техника гиб-
ридизации, наследование.

УДК 631.816.631.333
Смаглий В.И. Проверка решений уравнений движе-
ния материальной частицы по вращающейся ло-
патке//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. —
С. 50–54.
Разработанный метод прямой проверки правильно-
сти решений дифференциальных уравнений движе-
ния материальной частицы вдоль лопатки при ее
вращении, широко используемых в расчетах многих
механизированных сельскохозяйственных процес-
сов, позволяет выявить наличие в них ошибок как
случайного, так и системного и методического харак-
тера. Это дает возможность  отделить правильные
решения от ошибочных, аргументированно провес-
ти их анализ и разработать рекомендации по их при-
годности для практического применения. Библиогр.:
18 названий.
Ключевые слова: лопатка, вращение, материаль-
ная частица, исходное уравнение движения, интег-
рирование в квадратурах, производная, прямая про-
верка, подстановка, преобразование.

УДК 546.4/36:637.5.62:636.084/085
Савченко Ю.И., Савчук И.Н., Савченко М.Г. Кон-
центрация 137Cs и тяжелых металлов в говядине при
использовании люпина безалкалоидного в рационах
бычков//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 3. — С. 55–59.
Освещены результаты исследований качества говя-
дины, произведенной в зоне техногенной нагрузки,
и ее загрязнение 137Cs и тяжелыми металлами при
использовании различных высокобелковых кормов
в рационах бычков. Выявлены определенные зако-
номерности трансформации тяжелых металлов в
продукции животноводства. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: жмых подсолнечный, люпин без-
алкалоидный, концентрация, тяжелые металлы, сви-
нец, кадмий, медь, цинк, цезий, говядина.

УДК 631.95.620.91
Тарарико Ю.А., Стецюк Н.Г. Потенциал биопродук-
тивности органогенных почв Полесья//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 3. — С. 60–63.
Показано, что по сравнению с природным фоном
плодородия оптимизация водно-воздушного и пита-
тельного режимов органогенных почв Западного
Полесья будет сопровождаться увеличением их
биопродуктивности в 2,3 раза. В таких условиях с
переходом от зонального севооборота к монокуль-
туре кукурузы продуктивность пашни увеличится в
3,6 раза. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: торфяные почвы, севооборот,
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водно-воздушный режим, система удобрения, чис-
тый доход.

УДК 637.5.03:579.67
Даниленко С.Г., Панасюк И.В., Гарда С.А. Влияние
эфирных масел на технологически полезную микро-
флору//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. —
С. 64–.67
Исследовано влияние различной концентрации
эфирных масел полыни, шалфея, кориандра и ба-
зилика на технологически важную микрофлору фер-
ментированных мясных продуктов методом бумаж-
ных дисков. Установлено, что исследованные эфир-
ные масла проявляют к различным группам
микроорганизмов разную антимикробную актив-
ность. Самыми устойчивыми к растворам эфирных
масел оказались L. paracasei, L. plantarum. Отмече-
но, что одновременное использование эфирных ма-
сел полыни или шалфея стимулирует рост штамма
L. acidophilus. Проведенные исследования подтвер-
дили целесообразность внедрения в производство
мясных изделий добавок природного происхождения
на основе пряно-ароматического сырья. Библиогр.:
7 названий.
Ключевые слова: антимикробная активность,
эфирное масло полыни, шалфея, кориандра и ба-
зилика, микрофлора.

УДК 334.73:631.115.8
Приймачук Т.Ю., Штанько Т.А. Кооперативное дви-
жение на Житомирщине: проблемы и пути решения//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. — С. 68–73.
Проанализирована деятельность кооперативных
структур Житомирской области. Исследована дина-
мика их создания за период 1997–2012 гг., опреде-
лена структура сельскохозяйственных обслуживаю-
щих кооперативов области (по видам) и установле-
но, что направление развития кооперативного
движения должно быть направлено на дальнейшее
создание многофункциональных кооперативов, в
которых испытывают потребность личные крестьян-
ские хозяйства. Определены объемы финансовой
помощи, выделенной из местного и государственно-
го бюджетов на улучшение материально-техничес-
кой базы сельскохозяйственных кооперативов. При-

ведены возможности отечественных кооперативов
в обеспечении внутреннего продовольственного
рынка и позиции кооперативных объединений на
рынке сбыта за рубежом. Определены проблемы
создания и функционирования кооперативов в реа-
лиях сегодняшнего дня. Предложены пути решения
назревших проблем, сдерживающих дальнейшее
развитие кооперативного движения. Библиогр.: 11
названий.
Ключевые слова: сельскохозяйственные обслужи-
вающие кооперативы, личные крестьянские хозяй-
ства, фермерские хозяйства, сельские территории.

УДК 631.626.87:633.18
Сайдак Р.В. Формирование урожайности картофе-
ля при различных системах удобрения в зависимо-
сти от гидротермических условий вегетационного
периода//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 3. —
С. 74–77.
Определено влияние различных систем удобрения
на уровень урожайности картофеля с учетом гидро-
термического режима весенне-летнего периода в
зоне Левобережного Полесья. Оценен уровень ва-
риабельности продуктивности картофеля при тради-
ционных и альтернативных системах удобрения.
Установлены оптимальные значения гидротерми-
ческого коэффициента весенне-летнего периода для
обеспечения максимальной эффективности органи-
ческой, минеральной и органо-минеральной систем
удобрения. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: системы удобрений, гидротерми-
ческие условия, урожайность.

УДК 631.521:631.82(477.41/42)
Шеремет Ю.В. Фотосинтетическая продуктивность
льна масличного в условиях Полесья//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 3. — С. 78–80.
Изучены сортовые особенности формирования пло-
щади листовой поверхности фотосинтетического
потенциала, чистой продуктивности фотосинтеза
льна масличного в зависимости от плотности стеб-
лестоя и норм минеральных удобрений на ясно-се-
рых почвах Полесья. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: лен масличный, сорта, удобре-
ния, нормы посева.
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UDC 631.6:631.58
Kaminsky V., Sayko V. Strategy of optimization of use
of land resources in agro industrial production of
Ukraine in the context of global sustainable develop-
ment//News of agrarian sciences. — 2014. — № 3. —
P. 5–10.
Analysis of use of land resources in agro industrial
production of the country in the context of global
sustainable development is made. The causes of
aggravation of symptoms of soil cover, level recession
of fertility of soils, loss of margin of safety of agriculture
at the present stage are brought. Scientific bases of
optimization of agricultural landscapes and stability of
land-use, and also priority directions of development of
agrarian sector, in particular, of grain-growing as the
basis of food safety of the state are revealed. Bibliogr.:
11 titles.
Key words: Ground resources, land tenure, tiled, agri-
cultural grounds, an arable land, afforestations, fodder
grounds, a grain husbandry.

UDC 631.474
Medvedev V., Plisko I., Bigun O. Diagnostics,
parameters and geography of special valuable soils in
Ukraine//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 3. — P. 11–17.
Morphological, water-and-physical, chemical and phy-
sical-and-chemical parameters of valuable soils, their
geographical locating and oriented areas are de-
termined. The integral index for determination of
especially valuable soils by means of account of
potential of aggregation is offered. Tenders concerning
heading in Ukraine of special strategy of conservation
of valuable soils which powers up the extended list of
prophylactic and improving provisions are justified. Their
principal sense is to ban agro-techniques which damage
soil, as well as both rigid state and public systematic
inspection of their condition status. Bibliogr.: 14 titles.
Key words: special valuable soils, criteria, parameters,
provisions on protection.

UDC 582.734.3:575.86
Rudnik-Ivashchenko O., Smulska I. Varietal resources
and perspectives of berrylike crops in Ukraine//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 3. — P. 18–20.
The condition status of growing and creating nursery
areas of berrylike crops in Ukraine is illuminated. The
historical information on trial of kinds of berrylike crops
and grape is given. Biological features of kinds and their
heading in production are presented. The State
catalogue of kinds of plants, suitable for growing in
Ukraine for 2013, regarding berrylike crops and grape
is analyzed. Results of domestic and foreign selection
of berrylike crops and grape are shown. Bibliogr.:
9 titles.
Key words: berrylike crops, expertise, kind, list of sorts,
yielding ability, growing.

UDC 631.526.32:634.23:632.7:551.581.2
Shevchuk I., Moiseychenko N., Tonkonozhenko A.
Resistance to principal pests and productivity of new
and promising varieties of mazzard cherry in different
zones of Ukraine//News of agrarian sciences. —
2014. — № 3. — P. 21–25.

It is proved that in conditions of Northern part of Forest-
steppe among 13 tested new kinds of mazzard cherry
of domestic selection the complex moderate tolerance
to Rhagoletis cerasi L. and Myzus cerasi F. have ma-
nifested kinds Vassylysa and Anons, and in Steppe
among 10 kinds rather stable against the indicated
pests and to Archips rosana L. — kinds Katiusha and
Krupnoplidna. Shares of abiotic factors, kinds and their
interaction on the level of injuriousness and stockiness
with phytophags of mazzard cherry are determined.
Bibliogr.: 11 titles.
Key words: mazzard cherry, kind, pests, productivity.

UDC 633.3; 631.8
Rudyk R. Influence of trace substances on productivity
of forage crops and accumulation in green material of
137Cs and 90Sr//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 3. — P. 26–28.
Results of laboratory-field probes for 2010–2012 on
determination of influence of micro fertilizers (Сu, Co,
Zn and Mn) in conditions of 2-nd zone of radio
contamination (10–15 Cu/km2) on productivity of forage
crops (yellow lupin, summer vetches, red clover) and
accumulations in green material of these crops of 137Cs
and 90Sr are submitted for consideration. Foliage
application of micro fertilizers has increased productivity
of red clover for 16,4% (23,8 c/hectare) and,
simultaneously, has authentically reduced specific
activity of green material on 137Cs for 11,4–37,2% and
on 90Sr — for 12,2–53,6 %. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: trace substances, forage crops, produc-
tivity, radio contamination.

UDC 637.12.05 (477)
Truskova T., Rudenko Ye., Grytsyna O., Yemelya-
nova N. Pressing question of safety of milk in Ukraine
//News of agrarian sciences. — 2014. — № 3. —
P. 29–32.
Results of monitoring of conformity of quality of cow
crude all-in-one milk to demands of national and
international normative deeds on the general bacterial
contamination and availability of residual amounts of
antimicrobic specimens are brought. It is fixed that up
to 63% of the examined samples of manufactured milk
do not meet the requirements of GSTU 3662. Con-
forming risks are analyzed. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: milk, monitoring, bacterial contamination,
screening, equipments.

UDC 636.4.082.453.52
Stryzhak T., Martyniuk I., Miroshnykova O. Re-
productive ability of boars of Landras breed of domestic
and foreign selections//News of agrarian sciences. —
2014. — № 3. — P. 33–35.
Factors are analyzed on which the level of reproductive
ability and quality of sperm of boars depends. Results
of work of cattle breeding farm on growing pigs of
Landras breed of modern genotypes of domestic and
foreign selections are brought. It is fixed that at
assessment of sperm productivity of experimental
animals the semen of choice quality have gained at
adult boars of Landras breed of the French selection.
However on an exit of pigs the best have appeared
domestic boars-manufacturers. Bibliogr.: 10 titles.
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Key words: boars, Landras breed, sperm productivity,
reproductive ability, multiple pregnancy, cattle breeding,
station of artificial fertilization of pigs, modern genotypes
of pigs, foreign and domestic selections.

UDC 633.11:631.523.085:581.143.6:631.524.86.01
Voloshchuk S. The induced androgenesis in selection
of winter triticale//News of agrarian sciences. — 2014.
— № 3. — P. 36–40.
Some elements of biogeotechnology of creating starting
material for selection of winter triticale are developed
and improved. New selection material of triticale is
gained and its stabilization is carried out. Efficiency of
the offered biotechnological receptions that enable to
speed-up selection process is outlined. Bibliogr.: 14
titles.
Key words: triticale, hybridization, androgenesis, di-
haploids.

UDC 631.526.32:634.23:581.144.4
Vasylenko V., Kytayev O. Features of functioning of
leaf apparatus of trees of cherry//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 3. — P. 41–44.
The impact analysis of ambient conditions on phy-
siological condition status of 11 kinds of cherry with use
of induction of fluorescence of chlorophyll is conducted.
By means of device «Floratest» the complex of its
parameters is determined which have allowed to
position fluctuations of photosynthetic activity of leaves
and to yield total characteristic of adaptability of
investigated kinds to right-bank subzone of the Western
forest-steppe of Ukraine. According to indexes of photo
induction of fluorescence, the most adapted to
environment and potentially productive kinds are the
following one: Boguslavka, Petrova rodynka and
Heyman. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: kinds of cherry, induction of fluorescence
of chlorophyll, adaptability, photosynthetic activity.

UDC 633.854.54.631.527
Slisarchuk N., Dynnyk A., Vyshnevska Yu., Kly-
menko T. Technological improvements of hybridization
of oleiferous flux and common flux at creating new
starting material//News of agrarian sciences. — 2014.
— № 3. — P. 45–49.
The technique of hybridization of oleiferous flux and
common flux which ensures 100% germination of hybrid
seeds, instead of 40-50% according to existing one is
developed. It is fixed that the following tags — altitude
of plants, amount of bolls on a plant, mass of 1000
seeds, content of oil in seeds and fiber in caulises, and
also others — are monitored by additive-dominant
systems of genes. It makes possible to prognosticate
that in succeeding generations individual takeoff to
these tags will be successful. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: flowerbed, hybrid seeds, tabs, stigma of a
pistil, system of genes, engineering of hybridization,
inheritance.

UDC 631.816.631.333
Smagliy V. Check of solutions of equations of driving
of material corpuscle on rotary blade//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 3. — P. 50–54.
The developed method of straight checkout of solutions

of differential equations of driving of material corpuscle
along blade at its rotation, widely used in accounts of
many mechanized agricultural processes, allows to tap
availability in them of errors both casual, and systemic
and methodical character. It enables to separate their
correct solutions from erroneous, to analyze them and
to develop references on their suitability for practical
application. Bibliogr.: 18 titles.
Key words: blade, rotation, material corpuscle, input
equation of driving, integration in quadratures, deri-
vative, straight checkout, substitution, transformation,
analysis.

UDC 546.4/36:637.5.62:636.084/085
Savchenko Yu., Savchuk I., Savchenko M. Concen-
tration of 137Cs and heavy metals in beef at use of
sweet lupin in rations of bull-calves//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 3. — P. 55–59.
Results of probes of quality of beef manufactured in
working area of development pressure, and its
contamination with 137Cs and heavy metals at use of
different high-protein feedstuff in rations of bull-calves
are given for consideration. Certain regularities of
conversion of heavy metals in products of animal
husbandry are revealed. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: sunflower press cake, sweet lupin, density,
heavy metals, lead, cadmium, copper, zinc, cesium,
beef.

UDC 631.95.620.91
Tarariko Yu., Stetsiuk N. Potential of bioproductivity
of organogenic soils of Polissya//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 3. — P. 60–63.
It is shown that in comparison with natural hum of fertility
optimization of water-and-air and nutrient regimens of
organogenic soils of Western Polissya will be
accompanied by augmentation of their bioproductivity
in 2,3 times. In such conditions with transferring from
zonal crop rotation to one-crop system of corn the
productivity of ploughland will be enlarged in 3,6 times.
Bibliogr.: 8 titles.
Key words: peat soils, crop rotation, water-and-air
regimen, fertilizer system, net income.

UDC 637.5.03:579.67
Danylenko S., Panasiuk I., Garda S. Influence of
essential oils on technologically useful microflora//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 3. — P. 64–67.
Effect of different density of essential oils of sage-brush,
sage, coriander and basil on technologically important
microflora of the fermented meat products is
investigated by the method of paper disks. It is fixed
that the examined essential oils manifest different
antimicrobial activity to different groups of micro-
organisms. The most stable to solutions of essential oils
had appeared L. paracasei, L. plantarum. It is registered
that simultaneous use of essential oils of sage-brush
or sage stimulates body height of strain L. acidophilus.
The carried out probes have confirmed expediency of
implementation into production of meat products of
additives of natural parentage on the basis of aromatic
raw. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: antimicrobial activity, essential oil of sage-
brush, sage, coriander and basil, microflora.
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Pryimachuk T., Shtanko T. Cooperative movement in
Zhytomyr region: problems and ways of solution//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 3. — P. 68–73.
Activity of cooperative structures of Zhytomyr region is
analyzed. Dynamics of their building for the period of
1997–2012 is investigated. Structure of agricultural
serving cooperative societies of the region (according
to types) is determined and it is fixed that the direction
of development of cooperative movement should be
aimed at the further building of multipurpose cooperative
societies necessary for personal peasant farms.
Volumes of the financial aid allocated from local and
state budgets on improvement of material and technical
base of agricultural co-operatives are also determined.
Opportunities of domestic cooperative societies in
provision of inner food market and place of cooperative
associations on seller’s market abroad are resulted.
Problems of creation and operation of cooperative
societies in realities of today are specified. Ways of
solution of problems restraining the further development
of cooperative movement are offered. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: agricultural serving cooperative societies,
personal peasant farms, farms, rural terrains.

UDC 631.626.87:633.18
Saydak R. Formation of productivity of potato at

different systems of fertilizing in view of hydrothermal
conditions of vegetation period//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 3. — P. 74–77.
Effect of different fertilizer systems on the level of
productivity of potato in view of hydrothermal regimen
of the spring-and-summer season in zone of Left-bank
Polissya is specified. The level of variability of
productivity of potato is evaluated at traditional and
alternative fertilizer systems. Best values of hydro-
thermal quotient of the spring-and-summer season for
provision of peak efficiency of organic, mineral and
organic-and-mineral fertilizer systems are determined.
Bibliogr.: 6 titles.
Key words: systems of fertilizing, hydrothermal
conditions, productivity.

UDC 631.521:631.82.(477,41/42)
Sheremet Yu. Photosynthetic productivity of oleiferous
flux in conditions of Polissya//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 3. — P. 78–80.
Varietal features of forming leaf area of photosynthetic
potential, net productivity of photosynthesis of oleiferous
flux depending on density of plant stand and doses of
artificial fertilizers for clear-grey soils of Polissya are
studied. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: oleiferous flux, kind, fertilizing, size stan-
dards of sowing.
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