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Технічною і технологічною основою агропро-
мислового комплексу, стрижнем товарного вироб-
ництва високоякісних продуктів харчування і пе-
реробної промисловості є машинні технології,
фактично — механізація сільського господарства,
автоматизація його виробничих процесів, сучасні
системи і комплекси машин [3].

Сільськогосподарські машини належать до
складної техніки, розвиток якої здійснюється в на-
прямі подальшої інтенсифікації технологічних про-
цесів, постійного підвищення швидкісного режиму
виконуваних робіт, збільшення потужності дви-
гунів, які використовуються в мобільних і стаціо-
нарних агрегатах та лініях. Крім цього, вони по-
винні мати досить високий ресурс надійності, дов-

Ключові слова: проектування, конструювання, сільськогосподарська машина, випробування,
виготовлення, наукові дослідження.

говічності, міцності і якісно виконувати технологіч-
ний процес, незважаючи на постійні зміни
зовнішніх умов, у яких здійснюється їхнє функціо-
нування (змінні навантаження з боку зовнішнього
середовища, а також неоднорідні властивості ма-
теріалів, з якими контактують їхні робочі органи).
Тому однією з головних складових галузей сіль-
ського господарства є досягнення сільськогоспо-
дарським машинобудуванням рівня, що відповідає
рівню загальнодержавних пріоритетів.

Проаналізуємо сучасний стан проектування,
конструювання та виробництва сільськогосподар-
ських машин у світі. Так, створення сільськогос-
подарської техніки сучасного технічного рівня —
це складний процес, що пов’язує послідовне ви-
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конання проектування, конструювання та виготов-
лення машин і потребує на кожному етапі ціле-
спрямованих, взаємопов’язаних, усебічно обґрун-
тованих дій. При цьому перший етап проектуван-
ня — це дослідження і пошук науково обґрун-
тованих, технічно здійсненних та економічно до-
цільних інженерних рішень в тому чи іншому
технологічному процесі механізації сільського гос-
подарства. Результатом проектування фактично
є загальний науково обґрунтований проект об’єк-
та. Тобто проектування сільськогосподарської тех-
ніки — це вибір певного способу дії на предмет
праці (матеріали і середовище), це розробка і
створення системи як логічної основи дій, спро-
можних вирішити за відповідних умов та обме-
жень кінцеве завдання, що ставиться для тієї чи
іншої сільськогосподарської машини, того чи іншо-
го робочого органу [6].

Отже, на першому етапі виникає необхідність
фундаментального наукового дослідження техно-
логічного (робочого) процесу, що має здійснюва-
тися, ретельної наукової проробки (опрацювання)
і якомога точнішого встановлення фізичної приро-
ди протікання цього процесу в часі, технічних умов
його здійснення, якості послідовного виконання
операцій процесу, відповідних умов та обмежень
(пов’язаних з агрономічними і біологічними особ-
ливостями галузі сільського господарства) тощо.
Тому перший етап створення сільськогосподарсь-
кої техніки сучасного технічного рівня може бути
успішно виконаний лише високодосвідченими на-
уковцями та інженерами-дослідниками, що мають
глибокі відповідні теоретичні знання, володіють
сучасними методами теоретичних та експеримен-
тальних досліджень і обробки їх результатів, здат-
них критично аналізувати отримані результати і
вміти досить точно і тонко їх застосовувати.

Конструювання ж сільськогосподарської техні-
ки — це створення конкретної, реальної, праце-
здатної конструкції, що відповідатиме умовам по-
переднього проектування. Створення необхідної
конструкції — це конкретна будова машини (ро-
бочого органу, приводу робочого органу), яка кон-
центрує взаємне розміщення робочих органів,
елементів приводу, деталей тієї чи іншої машини,
знаряддя, приладу.

Конструювання сільськогосподарської техніки в
кінцевому результаті має уточнити наукові та інже-
нерні рішення, що були отримані за проектуван-
ня, а також проробити всі питання технології ви-
готовлення машин та їхніх робочих органів, умов
їх подальшої експлуатації і навіть подальшого тех-
нічного сервісу. Отже, до конструювання техніки
висуваються також високі вимоги, оскільки втіли-

ти в конкретну будову (втілити у «метал») науко-
ве опрацювання попередніх досліджень і проек-
тування розробленого нового технологічного про-
цесу не завжди легко (а в деяких випадках буває
навіть і просто неможливо). Слід підкреслити, що
створення новітніх зразків сільськогосподарської
техніки обов’язково враховує технології її виготов-
лення, які, у свою чергу, постійно тяжіють до вдос-
коналення. Крім того, проведення під час конст-
руювання усебічних, точних розрахунків міцності,
надійності й довговічності робочих органів та еле-
ментів сільськогосподарських машин також потре-
бує дуже високого рівня знань, досвіду й відпові-
дальності конструкторів, оскільки результати їх
роботи великою мірою визначатимуть продуктив-
ність, енергомісткість та металомісткість машини,
а в кінцевому результаті — її вартість, ефектив-
ність використання й конкурентоспроможність на
ринку. Світовий досвід створення сучасної сіль-
ськогосподарської техніки свідчить про дедалі
ширше використання кращої елементної бази, що
загалом веде до світової спеціалізації. Отже, фак-
тично цей етап створення сільськогосподарської
техніки завершується появою вдалої чи не дуже
вдалої працездатної її конструкції.

Виконання проектування і конструювання сіль-
ськогосподарської техніки здійснюється відповід-
но до стандартизованих стадій та етапів, а також
методів, які детально розроблені і використову-
ються багаторічною світовою практикою галузі.

Проведення в подальшому всебічних об’єктив-
них випробувань (загальних, а також спеціальних
ресурсних) зразків сільськогосподарських машин,
уточнення конструкторської документації та підго-
товка до серійного виробництва також потребують
цілеспрямованої відповідальної роботи висококва-
ліфікованої частини науковців, випробувачів, тех-
нологів, відповідальних працівників і загалом за-
водів сільськогосподарського машинобудування.

Послідовно проаналізуємо, в якому ж стані нині
перебуває в Україні проектування і конструюван-
ня сільськогосподарської техніки, а також її від-
повідність міжнародним вимогам якості, стандар-
тизації і сертифікації. Якщо розглядати сільсь-
когосподарські машини і знаряддя, що сьогодні
виготовляються в Україні, як кінцевий результат
проектування і конструювання, то їхня якість пе-
реважно ще є дуже низькою. Як і в недалекому
минулому, нині у більшості випадків якість і дов-
говічність сучасних сільськогосподарських машин
значно поступається кращим світовим аналогам
(за надійністю, металомісткістю та енергетичними
показниками).

Отже, для створення власного широко розви-
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неного сільськогосподарського машинобудування
необхідний подальший, ще міцніший союз учених,
конструкторів, інженерів та виробників. А він, та-
кий союз, раніше ж був, оскільки державою і під-
приємствами для вирішення актуальних наукових
питань проектування сільськогосподарської техні-
ки виділялись значні кошти, і запрошувались тоді
іноді навіть дуже великі наукові сили, зокрема й
деякі інститути Академії наук СРСР та Академії
наук УРСР.

Безперечно, що раніше були й успіхи в цьому
напрямі. Так, ще в далекому 1938 р. трактор віт-
чизняного виробництва ХТЗ–НАТИ–ІТА на міжна-
родній виставці сільськогосподарської техніки в
Парижі отримав Гран-прі. У 1958 р. трактор вироб-
ництва Харківського тракторного заводу ДТ-20 вже
на Всесвітній виставці в Брюсселі отримав Золо-
ту медаль і Диплом 1-го ступеня. Цей трактор екс-
портувався в понад 30 країн світу. У 1957 і 1961 рр.
на Всесвітній виставці сільськогосподарської тех-
ніки в Брюсселі бурякозбиральні комбайни КС-3
та СКЕМ-3 виробництва Дніпропетровського ком-
байнового заводу отримали найвищі нагороди.
Зернозбиральний комбайн СК-3 також мав міжна-
родне визнання й міжнародні нагороди. Особли-
во було приємно, що більшість складної сільсько-
господарської техніки в минулому виготовлялася
саме в Україні, а деякі зі зразків мали міжнародне
визнання і навіть численні міжнародні нагороди.

Куди ж нині поділося завойоване на світовому
рівні визнання невтомної праці вітчизняних уче-
них, конструкторів, виробників? Слід відзначити,
що цей успіх створення сільськогосподарської тех-
ніки, на жаль, не мав продовження у майбутньо-
му щодо налагодження масового її виробництва
як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринків,
оскільки пріоритетами для держави стали інші
види техніки, переважно військової.

Раніше численні науково-дослідні установи
сільськогосподарського напряму, машиновипробу-
вальні станції, конструкторські бюро, кафедри й
факультети механізації сільського господарства та
конструювання лише мали потребу перейти на
єдину систему організації та здійснення наукових
досліджень. Нині фундаментальні та прикладні
наукові дослідження в агроінженерній галузі про-
водяться в небагатьох наукових установах Націо-
нальної академії аграрних наук України, що збе-
реглися і, на жаль, за багатьма позиціями поки що
не мають результатів світового рівня. Пояснюєть-
ся це насамперед браком належного фінансово-
го забезпечення сучасних наукових досліджень,
якого сьогодні ледве вистачає на оплату праці
наукових співробітників, чисельність яких щороку

скорочується. Так, у системі Національної академії
аграрних наук України загалом кількість науковців,
які працюють в галузі аграрної інженерії, за останні
роки знизилася в понад 5 разів, а фінансування
досліджень з цієї проблеми в межах коштів, які
щорічно виділяються для академії, ледве сягає
4%. А як же в цих умовах здійснювати експери-
ментальні дослідження без використання сучасно-
го потужного лабораторного обладнання, без за-
стосування вимірювальних приладів та випробу-
вальних стендів світового рівня?

Наукові ж дослідження в аграрних університе-
тах країни тепер тяжіють у бік створення теоре-
тичних розробок (переважно через те, що в них
працює більшість докторів технічних наук, яких
приваблює тут вища заробітна плата, а також ком-
фортні та спокійні умови педагогічної роботи).
Однак їхні наукові розробки часто не проходять
ґрунтовної експериментальної перевірки. Крім то-
го, вчені, що працюють у вищих навчальних зак-
ладах, взагалі не мають змоги «кудись збути»
власні розробки, які фактично багато років зали-
шаються незатребуваними й існують лише на па-
пері. На жаль, працювати ефективно, як справжні
наукові дослідники, вчені вишів поки що не мо-
жуть, оскільки офіційно встановлене педагогічне
навантаження на рік є занадто великим. Крім того,
необхідно виконувати виховні функції, а на це по-
трібен час. Та головне — сьогодні немає прямого
фінансування наукових досліджень у галузі меха-
нізації сільського господарства, тобто вчені вишів
фактично позбавлені замовлень на свою наукову
продукцію. У багатьох аграрних вишах країни ос-
таннім часом складається парадоксальна ситуа-
ція, коли більшість учених, навіть докторів наук і
професорів, щодо наукової роботи покинуті на-
призволяще, тобто «що хочете, те й робіть, але
власним коштом». Відсутність бюджетного і госп-
договірного фінансування нових наукових дослі-
джень у вищих навчальних закладах виключає
вчених вишів з найактуальнішого нині процесу
створення нових зразків сільськогосподарської
техніки. Про наукові здобутки вченого в універси-
теті згадують лише, коли його переобирають на
новий термін роботи на викладацькій посаді, орі-
єнтуючись переважно на кількість статей, які він
опублікував, готуючись до цього переобрання.
Інтенсивна підготовка наукових кадрів, яка сьо-
годні успішно здійснюється в багатьох аграрних
університетах, на жаль, показує, що майже всі
роботи, які нині успішно захищаються в агроінже-
нерній науці, не тільки не мають попиту, а й про-
сто відверто «робляться в шухляду». Ну яку прак-
тичну користь для галузі механізації сільського
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Пріоритетні напрями створення
сучасної сільськогосподарської техніки

господарства може дати практично кожна канди-
датська або навіть докторська дисертаційна робо-
та, якщо в більшості випадків вона містить «ґрун-
товні дослідження» саморобних установок (най-
простіших експериментальних моделей, які ледве
зробили самі здобувачі з підручних засобів), що
жодної години не працювала в полі чи на фермі з
відповідними якістю, продуктивністю та потужніс-
тю? Звичайно жодної! А навіть, якщо дисертацій-
на робота є справді ґрунтовною і всебічно відпра-
цьованою науковою розробкою або принципо-
во новим конструктивним рішенням, як на неї з’я-
виться попит, якщо в країні немає власного
сільськогосподарського машинобудування, тобто
фактично немає власного замовника. Про яке ж
усебічне, ретельне наукове відпрацювання нових
зразків сільськогосподарської техніки світового
технічного рівня взагалі може йтися за таких
умов?

Варто окремо сказати, що робота дизайнерів
у конструюванні сільськогосподарських машин та
їхніх робочих органів, а також спеціалістів у галузі
ергономіки, охорони праці, промислової санітарії
і гігієни розглядається у світі як дуже важлива
складова частина наукової та конструкторської
роботи, і до неї сьогодні також висуваються дуже
високі вимоги. Красиві зовні сільськогосподарські
машини — безпечні, з комфортними умовами для
обслуговуючого персоналу, як правило, мають і
високі техніко-експлуатаційні показники, їх найчас-
тіше купують. Однак у нас ці етапи створення
сільськогосподарської техніки, здійснення яких, до
речі, в кінцевому результаті дає підвищення про-
дуктивності майже на 25–30%, виконуються май-
же в останню чергу, вкрай поверхово або загалом
на дуже примітивному рівні. Є всі підстави ствер-
джувати, що сьогодні в країні бракує фахівців із
цього напряму.

Складається враження, що конструкторські бю-
ро, які раніше мала галузь сільськогосподарсько-
го машинобудування, представлені численним
загоном досвідчених і висококваліфікованих конст-
рукторів, що успішно виконували свої функції, на-
завжди зникли разом з багатьма заводами з ви-
пуску сільськогосподарської техніки. Невеличкі
групи конструкторів, які де-не-де нині ще залиши-
лися, просто копіюють західні зразки сільськогос-
подарських машин. На жаль, слід констатувати,
що в країні, мабуть, також назавжди зникло до-
слідно-експериментальне виробництво галузі сіль-
ськогосподарського машинобудування. Цілком
очевидно, що в умовах, де немає широкого серій-
ного виробництва сучасної сільськогосподарської
техніки, а є лише деякі підприємства, що випус-

кають прості машини невеликими партіями (фак-
тично повністю копіюючи західні зразки), дослід-
но-експериментальне виробництво не потрібне. А
раніше саме тут — у дослідно-експериментальних
цехах і на дослідних полігонах, які успішно працю-
вали при ГСКБ і СКБ заводів сільськогосподарсь-
кого машинобудування, опрацьовувалось і дово-
дилось до досконалості багато нових робочих
органів і загалом високоякісних сільськогоспо-
дарських машин. Раніше серед конструкторів і
виготовлювачів дослідно-експериментальних зразків
нової агротехніки в країні натхненно працювала
велика кількість високодосвідчених фахівців, що
мали в конструюванні величезний досвід, знання,
інтуїцію. Зараз, через брак фінансування, на жаль,
цієї когорти працівників агроінженерної галузі (яка
без перебільшення становила «цвіт нації») вже
немає. А тому виникає логічне запитання — а для
чого і для кого зараз готують інженерів-конструк-
торів деякі аграрні університети країни?

Який же висновок можна зробити з цього вкрай
важливого для нашої держави питання? Яким чи-
ном сьогодні проектувати і конструювати сільсько-
господарську техніку в Україні і взагалі, чи потрібна
нам галузева (заводська), академічна та вишівсь-
ка наука в галузі сільськогосподарського машино-
будування? Відповідь очевидна. Так! Однак сьо-
годні необхідно сконцентрувати зусилля провідних
учених, конструкторів, випробувачів агроінженер-
ної галузі на вітчизняному технічному забезпе-
ченні головних комплексних проектів, зокрема та-
ких, як «Зерно України», «Цукрові буряки Украї-
ни», «Картопля України», «Садівництво України»,
«Олійні культури», «Овочі України», «Відроджене
скотарство» тощо [2]. Усім вже давно потрібно
зрозуміти, що продовольча безпека країни — це
не тільки вітчизняні сорти, гібриди рослин та по-
роди тварин, це ще й енергоощадна високопро-
дуктивна сільськогосподарська техніка, що проек-
тується, виробляється й ефективно використо-
вується саме у нас в країні. А тому маємо потребу
в конкурсі наукових досліджень і конструкторських
розробок, що проводяться зараз в країні в галузі
сільськогосподарського машинобудування, їх ре-
тельному критичному аналізі, порівнянні з кращим
світовим рівнем і не менш ретельному відборі для
реалізації. Відтак виникає потреба мати в агро-
інженерній галузі координаторів розробок цих ком-
плексних проектів і взагалі всього цього напряму.
Стосовно координації проектів більшості сільсько-
господарських машин, що розробляються сьогодні
в Україні, це має бути Національний науковий
центр «Інститут механізації та електрифікації сіль-
ського господарства» Національної академії аграр-



9Вісник аграрної наукитравень 2014 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

них наук України, який залишився єдиним науко-
во-дослідним інститутом в галузі механізації та
електрифікації сільського господарства в країні і
який може залучати до цієї роботи провідних фа-
хівців з інших науково-дослідних установ та аграр-
них університетів. Тим більше, що в ННЦ «ІМЕСГ»
спільно з іншими провідними науковими устано-
вами Національної академії аграрних наук Украї-
ни ретельно розроблено сучасну систему техніко-
технологічного забезпечення виробництва про-
дукції рослинництва й тваринництва, яка враховує
і відображає світовий досвід й узгоджена з Мі-
ністерством аграрної політики та продовольства
України [7].

Як показали аналіз зарубіжної наукової літера-
тури [8–11] у галузі досліджень, а також створен-
ня нових конструкцій бурякозбиральних машин,
рівень вітчизняних розробок не тільки не посту-
пається кращим світовим аналогам, а й за деяки-
ми позиціями навіть перевершує їх. Крім того, ос-
новні загальні кроки щодо негайного відродження
сільськогосподарського машинобудування країни,
а також кадрового і наукового забезпечення галузі
механізації сільського господарства в сучасних
умовах потребують істотної державної підтримки
[1, 4, 5]. Тільки фінансова підтримка і міцний союз
учених, конструкторів і виробників за розроблен-
ня комплексних проектів сільськогосподарських
машин, на нашу думку, можуть подолати те
відставання, яке сьогодні відчувається, коли по-
рівнюються світові зразки з вітчизняними розроб-
ками. Іншого виходу з кризового стану галузі
сільськогосподарського машинобудування, на наш
погляд, взагалі немає. На підтвердження цієї тези
можна навести яскравий досвід наших сусідів —
білорусів. Так, перед розпадом Радянського Со-
юзу Білорусь не тільки не мала перед Україною
жодних переваг щодо функціонування і розвитку
власного сільськогосподарського машинобудівно-
го комплексу, а, навпаки, мала безліч особливих
проблем з наявністю потужностей для виробниц-
тва, тобто сучасних машинобудівних заводів, дос-
лідних центрів, власних матеріалів для виготов-
лення тощо. Однак завдяки істотній державній
фінансовій підтримці в досить короткий термін там
було організовано розробку й налагоджено масо-
ве виробництво власних високоякісних тракторів,
багатьох видів комбайнів, інших сільськогоспо-
дарських машин, завдяки чому нині Білорусь зай-
няла провідні позиції на світових ринках сільсько-
господарської техніки.

Які ж конкретні кроки на найближчі роки про-
понуються нами для істотного поліпшення як на-
укового опрацювання майбутніх сільськогоспо-
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дарських машин, що матимуть світовий технічний
рівень, так і відродження розгалуженого сільсько-
господарського машинобудування країни? Стосов-
но споживчих властивостей нової техніки для ви-
конання основних технологічних операцій, на на-
шу думку, крім загальноприйнятих вимог, вона має
забезпечувати ще й такі:

1. Комбіновані ґрунтообробні агрегати мають
забезпечувати високі агротехнічні кондиції ґрунту,
але без негативного впливу на його структуру.

2. Машини для внесення твердих та рідких
мінеральних й органічних добрив, хімічних меліо-
рантів мають бути здатні забезпечувати внесен-
ня технологічних матеріалів диференційовано
(змінними дозами) в межах одного поля з ураху-
ванням забезпечення ґрунту поживними речови-
нами і запланованого урожаю сільськогосподарсь-
ких культур. Окрім того, вони мають бути адапто-
вані до роботи в умовах вітру.

3. Посівні комплекси, які за один прохід здійс-
нюють операції обробітку ґрунту, внесення міне-
ральних добрив стартовими та основними доза-
ми і сівбу сільськогосподарських культур, повинні
мати різні форми конструкційного виконання, які
забезпечать реалізацію зональних технологій ви-
рощування сільськогосподарських культур із за-
стосуванням технологій нульового, смугового та
суцільного обробітку ґрунту.

4. Обприскувачі рослин мають забезпечувати
якісне виконання технологічних операцій в умовах
вітру без шкідливого впливу на довкілля в процесі
відповідних фаз розвитку рослин або садових де-
рев та виноградників. Окрім того, вони мають
здійснювати окрему подачу хімічних препаратів та
води в розподільну систему обприскувачів.

5. Техніка для збирання врожаю сільськогоспо-
дарських культур має бути придатна для адаптації
роботи в несприятливих погодних умовах, забез-
печуючи збереження високої якості врожаю за
мінімальних його втрат, виключаючи при цьому
переущільнення ґрунту ходовими системами.

6. Технічні засоби для післязбиральної оброб-
ки і зберігання врожаю мають бути придатні для
обробки врожаю, зібраного у несприятливих по-
годних умовах, та забезпечувати високу якість
продукції і зменшення її втрат.

7. Трактори, зерно- та кормозбиральні й інші
самохідні комбайни мають бути максимально уні-
фіковані як мобільні енергетичні засоби і відпові-
дати агрономічним вимогам щодо ущільнення
ґрунту. Їхні двигуни повинні бути адаптовані до
ефективної роботи на різних енергоносіях (дизель-
не пальне, бензин, газ, біоетанол, біодизель, біо-
газ). На самостійний розвиток нині заслуговують
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Пріоритетні напрями створення
сучасної сільськогосподарської техніки

мобільні сільськогосподарські засоби на електро-
приводі.

8. Технічні засоби для виробництва енерго-
носіїв з відновлювальних джерел енергії і техно-
логії, за якими вони застосовуються, мають бути
екологічно безпечними й економічно доцільними.

Для того, щоб у майбутньому сільськогос-
подарська техніка України вийшла на рівень,
що цілком відповідатиме рівню світових зраз-
ків і міжнародним вимогам якості, стандарти-
зації та сертифікації, передусім необхідні міц-
на загальнодержавна підтримка і цілеспря-
мовані кроки з реального і конкретного об’єд-
нання зусиль учених, конструкторів, випробу-
вачів і виробників, спрямовані на розробку пріо-
ритетних комплексних проектів зі створен-
ня новітньої техніки з використанням еле-
ментів автоматизації та комп’ютеризації

Висновки

щодо контролю та управління її роботою на
основі використання сучасної елементної бази
через міжнародну кооперацію. Нормативно-пра-
вова база має бути такою, щоб виробляти
власну сільськогосподарську техніку в Україні
було вигідно. Тільки такі кроки сприятимуть
забезпеченню високої якості та надійності
сільськогосподарської техніки, яка успішно ви-
готовлятиметься в Україні, що насамперед
дасть змогу завоювати власний ринок і мож-
ливість у недалекому майбутньому поступо-
во й успішно вийти на ринок світовий.
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Стимулятори росту рослин (СРР) — біоло-
гічно активні речовини природного походжен-
ня, що дають змогу посилити інтенсивність об-
мінних і ростових процесів у рослинах, підви-
щити продуктивність посівів польових культур
та якість продукції [2, 4]. Позитивно впливаю-
чи в невисоких дозах на накопичення рослин-
ної біомаси, вони опосередковано збільшують
винос біогенних елементів з ґрунту [3, 5] через
посилення здатності рослин засвоювати мак-
ро- і мікроелементи. В органічній системі удоб-
рення з рівнями рециркуляції мінеральної ре-
човини 90–95%, 70–80% — азоту та макси-
мальним використанням біологічних факторів
[1] СРР, крім безпосереднього збільшення про-
дуктивності агроекосистем, розширюють обся-
ги кругообігу біогенних елементів. Це сприяє
систематичному зростанню виробництва орга-
нічної продукції без збільшення витрат ресурсів
зовнішнього походження. Отже, стимулятори
росту рослин є важливим елементом системи
землеробства.

Ключові слова: польові культури, стимулятори росту рослин, системи землеробства, приріст
урожайності, сівозміни, кругообіг біогенних елементів.

Мета досліджень — вивчити вплив перс-
пективних препаратів на врожайність основних
сільськогосподарських культур у різних регіо-
нах України.

Методика досліджень. Досліди здійснюва-
ли на посівах пшениці озимої та ярої, гречки,
кукурудзи, сої, соняшнику, ріпаку озимого та
ярого, буряків цукрових і картоплі в установах
НААН:

Кіровоградській державній сільськогоспо-
дарській дослідній станції (ДСДС) Інституту
сільського господарства степової зони НААН.
Ґрунт — чорнозем звичайний середньосуглин-
ковий, гумусу — 5,5–5,8%, уміст рухомого фос-
фору в орному шарі — 100–150, обмінного ка-
лію — 150–200 мг/кг ґрунту. Гідролітична кис-
лотність — 1,8–2,2 мг·екв./100 г. Облікова пло-
ща ділянок залежно від культур — 30 або
50 м2, повторність — 4-разова.

 Тернопільській ДСДС Інституту кормів
та сільського господарства Поділля НААН.
Ґрунт — чорнозем глибокий малогумусний,
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уміст гумусу — 3,6–3,9%, рН — 5,6, гідролітич-
на кислотність — 3,0 мг·екв./100 г ґрунту. За-
безпеченість рухомими формами фосфору
126–163, обмінного калію — 60–72 мг/кг ґрун-
ту. Площа облікової ділянки — 50 м2, повтор-
ність — 4-разова.

 Інституті сільськогосподарської мікробіо-
логії та агропромислового виробництва НААН.
Ґрунт — дерново-підзолистий, уміст гумусу —
1,0%, рухомого фосфору — 180 мг/кг грунту,
обмінного калію — 70 мг/кг ґрунту, рН — 4,3–
5,4, гідролітична кислотність — 3,1 мг·екв./
100 г ґрунту. Площа облікової ділянки — 50 м2,
повторність — 4-разова.

 Полтавській ДСДС Інституту свинар-
ства і агропромислового виробництва НААН.
Ґрунт — чорнозем типовий малогумусний важ-
косуглинковий, уміст гумусу — 4,9–5,2%, рухо-
мого фосфору — 100–130, обмінного калію —
170–200 мг/кг ґрунту, рН — 6,3, гідролітична
кислотність — 1,8 мг·екв./100 г ґрунту. Обліко-
ва площа — 30 м2, повторність — 4-разова.

 Черкаській ДСДС ННЦ «Інститут земле-
робства НААН». Ґрунт — чорнозем реградо-
ваний середньосуглинковий, уміст гумусу —
2,7–3,0%, рухомого фосфору — 90, обмінного
калію — 120 мг/кг ґрунту, рН — 5,8, гідролітич-
на кислотність — 2,0 мг·екв./100 г ґрунту. Облі-
кова площа ділянки — 30 м2, повторність —
4-разова.

Ґрунт — чорнозем глибокий малогумусний,
уміст гумусу — 3,8–4,2%, рухомого фосфору —
140–160, обмінного калію — 80–90 мг/кг ґрун-
ту, рН — 6,8. Облікова площа ділянок — 50 м2,
повторність — 4-разова.

Урожайність польових культур наведено за
середніми 3-річними даними.

Результати досліджень. Препарат плазмо-
стим випробовували способом обробки посів-
ного матеріалу пшениці озимої в кількості 10–
40 мл/т. В умовах Центрального Лісостепу міні-
мальна доза забезпечувала достовірне
зростання врожайності цієї культури в серед-
ньому за 3 роки на 1,8 ц/га, або на 4%. Зі збіль-
шенням дози на 10–14% підвищувався вихід
зерна. Причому різниця між варіантами 20, 30
і 40 мл/т виявилася недостовірною, тому до-
цільно рекомендувати виробництву дозу плаз-
мостиму 20 мл/т (табл. 1).

На дерново-підзолистих ґрунтах Полісся
стимулятор біолан за обробки насіння і внесен-
ня в період вегетації достовірно збільшував
врожайність пшениці озимої на 4–5%, за по-
єднання цих способів застосування — 6–7%.

Стимулятори росту рослин
у системі органічного землеробства

Аналогічні результати отримано в Північному
Степу, але на нижчому рівні врожайності, що
пов’язано з менш сприятливими умовами зво-
ложення. З урахуванням середніх за цими зо-
нами даних біолан слід рекомендувати лише
для обробки посівного матеріалу пшениці ози-
мої. Це пов’язано з тим, що за його витрат
25 мл/т насіння на 1 га припадатиме лише 7–
8 мл за однакової ефективності порівняно з
унесенням в період вегетації.

Дози стимулятора агростимулін вивчали в
спектрі 10–50 мл/т насіння. На дерново-підзо-
листому ґрунті і чорноземі звичайному най-
ефективнішою виявилася доза 20 мл/т насіння
пшениці озимої. За середніми даними застосу-
вання агростимуліну на цій культурі дає змогу
збільшити вихід зерна на 8%.

Препарат протоностим на дерново-підзолис-
тих і чорноземних ґрунтах зі зростанням дози
з 10 до 20–25 мл/т сприяв істотному збільшен-
ню виходу зерна пшениці озимої. Однак за її
подальшого підвищення до 30–50 мл/т ефек-
тивність протоностиму знижувалася. Отже, на
Поліссі, в Центральному Лісостепу і Північно-
му Степу виробництву можна рекомендувати
дозу для обробки посівного матеріалу пшениці
20–25 мл/т.

В умовах Правобережного Лісостепу на яч-
мені ярому визначали ефективність перспек-
тивного стимулятора альбід у спектрі доз 25–
40 мл/т. Цей препарат за обробки насіння цієї
культури в кількості 30 мл/т достовірно збіль-
шував вихід зерна на 9–11%. Стимулятор біо-
лан у Центральному Лісостепу і Північному
Степу сприяв збільшенню врожайності ячменю
на 6–7%.

На чорноземі звичайному в умовах Північно-
го Степу вивчали можливості підвищення вро-
жайності гречки за допомогою зареєстровано-
го агростимуліну та 3-х нових препаратів. Так,
перспективний стимулятор ксилан-1 за оброб-
ки посівного матеріалу в дозі 40 мл/т забезпе-
чував достовірний приріст урожаю майже на
5%, за використання ксилану-2 в такій самій
кількості продуктивність посівів гречки не зро-
стала. Препарат Д-4 за ефективністю прирів-
нюють до еталона.

В умовах Центрального Лісостепу навіть за
рівня врожайності кукурудзи на контролі 100 ц/га
стимулятор фарбізол забезпечував достовірне
зростання виходу зерна в усьому діапазоні доз
15–50 мл/т. Лише в кількості 10 мл/т цей пре-
парат виявився неефективним. Слід також від-
значити, що зі зростанням дози фарбізолу за-
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Стимулятори росту рослин
у системі органічного землеробства

Пшениця озима Плазмостим 20* – – 10,3 – –

Біолан 25 7,3 (6)** – 7,7 (2) – 7,8 (4)

Агростимулін 20 6,7 – – – 9,4

Протоностим 25 7,0 – 5,0 – 4,0

Ячмінь ярий Біолан 25 – – 7,3 – 5,7

Альбід 30 – 11,2 – – –

Гречка Агростимулін 25 – – – – 7,0

Д-4 50 – – – – 7,0

Кукурудза Біолан 25 – – 15,4 – –

Біолан 25 – – – 0 –

Біолан 30 – – – 9,5 (2)

Фарбізол 50 – – 9,5 – –

Зеастимулін 25 – – 8,2 13,2 –

Радостим 250 – – – 15,3 (3) –

Радостим+біолан 250+30 – – – 19,1 (2) –

Радостим супер 250 – – – 11,1 –

Біоген 250 – – – 13,3 –

Соняшник Радостим 25 – – 9,9 9,2 –

Трептолем 5 – – 10,1 9,2 –

Соя Біолан 25 – – – 8,2 –

Біолан 20 20,0 – – – –

Радостим 250 16,0 – – – –

Радостим+біолан 250+30 31,0 – – – –

Радостим супер 250 24,0 – – – –

Біоген 250 27,0 – 20,3 6,8 –

Ріпак озимий Біолан 40 16,0 – – – –

Ріпак ярий Біолан 40 29,2 – – – –

Агростимулін 25 20,0 – – – –

Ксилан-1 40 12,0 – – – –

Ксилан-2 40 24,0 – – – –

Д-4 50 6,0 – – – –

Буряки цукрові Протоностим 25 – 6,5 – – 15,1

Радостим 25 – 4,3 – – 9,1

Бетастимулін 25 – 6,5 – – 11,4

Альфастим 25 – 6,7 – – 10,2

Картопля Ромашка 10 22,2 – – – –

П р и м і т к а . П — Полісся, ПЛС — Правобережний Лісостеп, ЦЛС — Центральний Лісостеп, ЛЛС — Ліво-
бережний Лісостеп, ПС — Північний Степ; * мл/т — обробка насіння; мл/га — унесення в період веге-
тації; ** — кількість здійснених дослідів.



ЗонаДоза,
мл/тКультура Препарат

ПСЛЛСЦЛСПЛСП

кономірно зростала і врожайність кукурудзи на
5–10%.

У цих самих умовах застосування еталонно-
го препарату зеастимулін достовірно збільшу-

вало врожайність кукурудзи з 85,8 до 92,0 ц/га,
або на 8%. З унесенням досліджуваного сти-
мулятора біолан у період вегетації в кількості
10, 20 і 30 мл/га продуктивність посівів культу-
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ри зростала відповідно на 2, 9 та 12%. Оброб-
ка насіння цим препаратом у дозі 25 мл/т вия-
вилася більш ефективною: вихід зерна кукуруд-
зи збільшився до 99 ц/га, або на 15%. Додат-
кове внесення біолану по листковій поверхні в
період вегетації рослин істотно не підвищува-
ло врожайності кукурудзи.

Отже, за вирощування кукурудзи і пшениці
озимої слід рекомендувати обробку посівного
матеріалу біоланом в кількості 25 мл/т насіння.
При цьому слід звернути увагу на те, що за
норми висіву насіння кукурудзи 30 кг/га витра-
ти препарату на 1 га порівняно з позакорене-
вим унесенням будуть мінімальними.

Стимулювальну дію біолану на кукурудзі та-
кож вивчали в Лівобережному Лісостепу на
чорноземі типовому малогумусному. Еталон-
ний зеастимулін в цих умовах у дозі 25 мл/т
насіння давав змогу підвищити вихід зерна з
54,5 до 61,7 ц/га, або на 13%. Ефективність біо-
лану за внесення в період вегетації рослин, за
обробки посівного матеріалу і за поєднання цих
способів виявилася значно меншою порівняно
з максимальним приростом урожаю зерна 7%
у варіанті зі схемою — 25 мл/т +30 мл/га.

Відносно високу ефективність мала перед-
посівна обробка насіння стимулятором радос-
тим, а її доповнення внесенням у період веге-
тації рослин 30 мл/га біолану забезпечувало
максимальний приріст — майже 20%. Тому для
підвищення обсягів виробництва зерна кукуруд-
зи в Лівобережному Лісостепу можна рекомен-
дувати саме цю схему застосування СРР.

За цих самих ґрунтово-кліматичних умов в
іншому досліді також на посівах кукурудзи
здійснювали порівняльне вивчення ефектив-
ності широкого ряду препаратів та способів їх
застосування. Отримані результати підтверди-
ли висновки, зроблені в попередньому досліді.
Зокрема, встановлено, що найвищий приріст
урожайності кукурудзи — майже 20% забезпе-
чується за поєднання обробки її насіння радо-
стимом і внесення в період вегетації біолану.

На чорноземних ґрунтах лісостепової зони
використання стимулятора трептолем у кіль-
кості 25 мл/га по листковій поверхні соняшни-
ку виявилося малоефективним. Із застосуван-
ням цього препарату для обробки насіння най-
більший приріст урожаю отримано за доз 5, 20
і 25 мл/га — на рівні 10%. Такою самою була
ефективність стимулятора радостим за його
використання по листковій поверхні в період
вегетації рослин у дозі 25 мл/га.

Отже, за середніми даними, виробництву

можна рекомендувати трептолем для обробки
посівного матеріалу соняшнику, радостим у
кількості 25 мг/га — для внесення в період ве-
гетації.

У поліській зоні на дерново-підзолистому
ґрунті вивчали стимулювальну дію низки перс-
пективних препаратів за вирощування сої. За
винятком варіанта досліду з обробкою насіння
біоланом у дозі 25 мл/т, усі інші стимулятори
та їх поєднання виявилися досить ефектив-
ними на цій культурі. Так, радостим у кількості
250 мл/т забезпечував додатково 3,6 ц/га зер-
на, або 16%, радостим супер — 5,4 ц/га, або
24%, біоген — 6,0 ц/га, або 27%. Унесений у
період вегетації сої біолан також істотно збіль-
шував її врожайність, особливо за поєднання
з обробкою насіннєвого матеріалу цим препа-
ратом.

Як і в дослідах із кукурудзою, на сої най-
більший ефект отримано при застосуванні біо-
лану в період вегетації на фоні передпосівної
обробки насіння препаратами радостим, радо-
стим супер або біоген. За таких схем застосу-
вання стимуляторів продуктивність посівів сої
на Поліссі можна збільшувати більш як на 30%.

У Лісостепу за вирощування сої випробову-
вали різні дози і способи застосування стиму-
лятора біоген. На чорноземі типовому підви-
щення врожайності цієї культури від викорис-
тання цього препарату було на межі помилки
досліду і становило 4–7% порівняно з контро-
лем. На чорноземі звичайному достовірне
збільшення виходу зерна сої на 2,3–2,9 ц/га
відзначено за обробки насіння біогеном у до-
зах 25 і 35 мл/т та в період вегетації рослин у
кількості 25 мл/га.

За середніми даними, у Лісостепу за виро-
щування сої доцільно використовувати оброб-
ку посівного матеріалу стимулятором біоген у
дозі 25 мл/т, що може забезпечувати зростан-
ня врожайності цієї культури на 15%.

На дерново-підзолистих ґрунтах Полісся та-
кож вивчали вплив різних доз стимулятора біо-
лан за обробки насіння на врожайність ріпаку
ярого. Установлено, що доза цього препарату
10 мл/т насіння є недостатньою і не забезпе-
чує достовірного приросту врожайності. Зі зро-
станням дози з 15 до 30 мл/т вихід насіння ріпа-
ку збільшувався з 2,5 до 4,5 ц/га, або на 13–
19%. Однак максимальний ефект отримано із
застосуванням стимулятора біолан у дозах 40
і 50 мл/т — 7 ц/га, або майже 30% приросту. У
цих самих умовах здійснено порівняльну оцін-
ку ефективності зареєстрованого і перспектив-
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них стимуляторів за обробки насіння ріпаку
ярого. Усі з досліджуваних препаратів достовір-
но збільшували продуктивність цієї культури.
Однак максимальний ефект отримано за вико-
ристання еталонного агростимуліну в кількості
25 мл/т і стимулятора ксилан-2 — 40 мл/т з
приростом урожайності відповідно 20 і 24%.

На ріпаку озимому стимулятор біолан вив-
чали в спектрі доз 20–50 мл/га. Його ефек-
тивність від доз унесення в період вегетації
рослин практично не залежала, що дає змогу
рекомендувати для виробництва мінімальну
кількість — 20 мл/га.

У Центральному і Правобережному Лісосте-
пу перспективні стимулятори випробовували
обробкою насіння буряків цукрових. Установле-
но, що на чорноземі звичайному і чорноземі
глибокому достовірне зростання врожайності
цієї культури забезпечували всі досліджувані
препарати, крім радостиму, — із середнім при-

Стимулятори росту рослин
у системі органічного землеробства

ростом 8–10%. Отже, у зоні Лісостепу для ви-
робництва можна рекомендувати обробку на-
сіннєвого матеріалу буряків цукрових стимуля-
тором протоностим у дозі 25 мл/т.

В умовах Полісся в досліді на картоплі з’я-
сувалося, що обробка бульб стимулятором
ромашка дає змогу збільшити врожайність цієї
культури на 17–22%, або на 3–4 т/га. При цьо-
му оптимальною можна вважати дозу 10 мл/т
посівного матеріалу. Отже, у середньому за
стимуляторами, роками проведення дослі-
джень, природно-кліматичними зонами і куль-
турами приріст їхньої врожайності становив
14% з достовірним коливанням від 5% на пше-
ниці озимій до 30% на ріпаку ярому. В органіч-
ному землеробстві систематичне застосуван-
ня в типових сівозмінах стимуляторів росту
рослин дасть змогу додатково залучати в кру-
гообіг 10 кг/га азоту, 4 — фосфору і 11 кг/га
калію.

За вирощування пшениці озимої препарати
плазмостим, біолан, агростимулін, протонос-
тим були достовірно ефективними в різних
ґрунтово-кліматичних умовах у дозі 20–25 мл/т
посівного матеріалу. Насіння гречки доцільно
обробляти зареєстрованим агростимуліном
або препаратом Д-4 в дозах 25 і 50 мл/т. На
кукурудзі і сої стимулятори рекомендовано за-
стосовувати за схемою: передпосівна оброб-
ка насіння препаратом радостим 250 мл/т з
унесенням 30 мл/га біолану в період вегетації.
На соняшнику приріст 9–10% забезпечуєть-
ся обробкою посівного матеріалу препара-
тами трептолем у дозі 5 мл/т або обприску-
ванням по листковій поверхні радостим у дозі
25 мл/га.

Насіння ріпаку ярого та озимого потрібно

Висновки

обробляти препаратом біолан у дозі 40 мл/т.
Препарати протоностим, радостим, альфа-
стим, бетастимулін на буряках цукрових по-
трібно застосовувати для обробки насіння в
дозі 25 мл/т. На картоплі стимулятор ро-
машка в дозі 10 мл/т бульб забезпечував се-
редній приріст 22%. Найуніверсальнішими для
окремих культур і ґрунтово-кліматичних умов
з досліджуваних препаратів можна вважати
біолан і радостим.

За систематичного застосування СРР їх
продуктивність у середньому зростає в усіх
дослідах на 14%. При цьому в системі органіч-
ного землеробства в замкнений кругообіг мак-
роелементів додатково залучатиметься
близько 10 кг азоту, 4 — фосфору і 11 кг ка-
лію на 1 га сівозмінної площі.
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Загальновизнаним фактом останніми рока-
ми є те, що клімат північної півкулі Землі по-
ступово теплішає, і відбувається це досить по-
мітними темпами. Крім планетарних і космічних
чинників, що зумовлюють коливання темпера-
тури повітря та кількості опадів, є надмірні про-
мислові викиди в атмосферу вуглекислого газу,
вуглеводнів, зокрема метану, окислів азоту та
інших домішок, які істотно змінили склад атмос-
ферного повітря і призвели до так званого пар-
никового ефекту.

Клімат в Україні адекватно реагує на гло-
бальні зміни теплового режиму. Середньоріч-
на температура повітря за останні 50 років
підвищилася в середньому на 0,5°С [7,8]. По-
ступова кліматична трансформація впливає на
різні сфери життя, особливо актуальна вона
для аграрного сектору економіки, оскільки
спричиняє посухи і стихійні явища різного ха-
рактеру, призводить до зниження врожайності
та загибелі посівів основних сільськогосподар-
ських культур. У результаті цього, за прогноза-
ми багатьох аналітиків, глобальна продоволь-
ча криза може настати вже в найближчі 20
років. Передбачається, що за перші 15 років
ХХІ ст. населення планети зросте на 16%, а
посівні площі пшениці, яка є головною харчо-
вою культурою у світі, залишаться незмінними.

Ключові слова: кліматичні зміни, пшениця озима, строки сівби, урожайність, Північний Степ.

Слід зазначити, що Україна є однією з найпер-
спективніших країн, яка здатна істотно збіль-
шити рівень світового виробництва не лише
пшениці озимої [6], а й інших основних сільсько-
господарських культур — кукурудзи, ячменю,
соняшнику.

Степова зона України — центр виробницт-
ва товарного зерна пшениці озимої в нашій кра-
їні. Характерна кліматична особливість цього
регіону — його посушливість, яка зумовлена
недостатньою кількістю опадів, нерівномірним
їх розподілом упродовж вегетації, що досить
часто ускладнюється підвищеним температур-
ним режимом. Найпосушливішою є друга поло-
вина літа і осінній період, що створює неспри-
ятливі умови для одержання сходів, укорінення
та розвитку озимих зернових культур, особли-
во після непарових попередників [1,8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Перед аграріями нашої країни поставлене
стратегічно важливе завдання — збільшити
виробництво зернової продукції в найближчі
роки до 75–80 млн т. Серед резервів, які мо-
жуть бути задіяні в досягненні цієї мети, пере-
важають ті, що потребують значних матеріаль-
них витрат, зокрема збільшення кількості за-
стосування добрив, засобів захисту рослин,
придбання насіннєвого матеріалу тощо. Безпе-
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речно, такий комплекс заходів підвищить рівень
урожайності зернових культур, але зумовить
значне збільшення собівартості отриманої про-
дукції, що в сучасних ринкових умовах відіграє
важливу роль. У кожній з технологій вирощу-
вання сільськогосподарських культур, зокрема
пшениці озимої, крім витратних технологічних
заходів, є і такі ефективні способи, які не пе-
редбачають додаткових витрат, а потребують
лише одного — дотримання наявних для кож-
ної ґрунтово-кліматичної зони рекомендацій
щодо правильного застосування певних еле-
ментів технології. Серед таких, що ефективно
впливають на розвиток основної продовольчої
культури — пшениці озимої, її зимостійкість і
продуктивність, особливе значення мають
строки сівби. У переважній більшості вони ви-
значають дружність та своєчасність сходів, ін-
тенсивність ростових процесів у рослин в осін-
ній період вегетації та фаз їх загартування.
Найпродуктивнішими морозо- та зимостійкими
по парах і після непарових попередників є рос-
лини пшениці озимої за оптимальних строків
сівби [2]. Тому визначення кращого терміну
сівби стосовно конкретних ґрунтово-кліматич-
них умов, особливо за вирощування нових ви-
сокопродуктивних сортів, має велике значен-
ня [4].

Доведено, що в умовах Степу відхилення від
оптимальних строків сівби на 10 діб призводить
до зниження врожайності пшениці озимої як
мінімум на 0,2–0,3 т/га, на більший тривалий
час — майже до 3,0 т/га [5, 9]. Тому щорічне
порушення строків сівби є чи не найпоширені-
шою причиною недобору врожаю основної зер-
нової культури.

Вважається, що дослідження корекції строків
сівби пшениці озимої з метою визначення оп-
тимальних календарних термінів застосування
цього технологічного способу слід здійснюва-
ти в наукових установах та регіональних цент-
рах АПВ постійно. При цьому потрібно врахо-
вувати багаторічні дані врожайності озимини за
різних строків сівби [3]. Більше того, поступо-
во змінюються сортовий склад, родючість ґрун-
ту, кліматичні умови тощо, тому модернізація і
певний перегляд основних агротехнічних за-
ходів, на нашу думку, мають відбуватися що-
найменше 1 раз у 10–15 років.

Останнім часом у господарствах дедалі час-
тіше отримують вищу врожайність пшениці ози-
мої за сівби в допустимо пізні і пізні строки (30
вересня — 10 жовтня) порівняно з раніше ви-
значеними оптимальними (10–25 вересня).

Кліматичні зміни та особливості
вирощування пшениці озимої в умовах Північного Степу

Більшість спеціалістів головною причиною цьо-
го явища вважають погодні зміни, особливо піз-
ньоосіннього та зимового періодів. Це можна
пояснити не лише погодними умовами, пов’я-
заними з глобальним потеплінням, а й сорто-
вими особливостями, оскільки процес зміщен-
ня строків сівби в бік пізніх є динамічним у часі
і, як свідчать наукові дані, відбувається постій-
но, принаймні останні 60–70 років. З тих пір, як
пшениці озимій почали приділяти належну ува-
гу, значно збільшилися її посівні площі, розпо-
чався цілеспрямований селекційний процес цієї
культури та розроблення технологій вирощу-
вання на науковій основі.

Мета досліджень — вивчити і проаналізу-
вати врожайність пшениці озимої залежно від
строків сівби впродовж більш ніж 20-річний пе-
ріод.

Матеріали і методика досліджень. З 1991
по 2013 рр. пшеницю озиму висівали кожні
5 діб з 25 серпня і по 15 жовтня. Тобто було
охоплено ранні (25.08–5.09), оптимальні (10–
25.09), пізні (30.09–10.10) та надпізні (15.10)
строки сівби пшениці озимої в регіоні, які в гос-
подарствах використовувалися раніше або ре-
комендовані і застосовуються останніми рока-
ми. У польових дослідах було вивчено близь-
ко 40 сортів пшениці озимої, представлених
основними вітчизняними селекційними устано-
вами. Підготовку ґрунту здійснювали за загаль-
ноприйнятою технологією для вирощування
озимих зернових культур. Ґрунт дослідної ді-
лянки — чорнозем звичайний. Уміст гумусу в
орному шарі за роки досліджень становив 3,9–
4,3%; азоту — 50,4–57,2; фосфору — 138–239;
калію — 131–138 мг/кг абсолютно сухого ґрун-
ту, рН — 6,9. Норма висіву схожого насіння —
5 млн шт./га.

Результати досліджень. Погодні умови
упродовж усього часу досліджень були досить
різноманітними за температурним режимом і за
кількістю опадів протягом вегетації пшениці
озимої. Це дало змогу одержати достовірні дані
про реакцію різновікових рослин різних сортів
на дію абіотичних факторів, які спостерігалися
впродовж їх вегетації. Найсприятливішими по-
годні умови для вирощування пшениці озимої,
що забезпечило одержання високих показників
урожайності, були в 1993, 2001, 2004, 2008,
2010, 2013 рр. Найменш сприятливі погодні
умови спостерігалися в 1995, 1999, 2000, 2003,
2007, 2012 рр.

З урахуванням кліматичних змін в останні
роки та їхнього впливу на формування зерно-
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вої продуктивності пшениці озимої нами про-
аналізовано гідротермічний режим протягом
усього часу досліджень. За результатами спо-
стережень, загалом за більш ніж 20-річний пе-
ріод середня річна температура повітря збіль-
шилася на 0,7°С, причому початок істотного
підвищення температурних показників відзна-
чено в 1996–2000 рр., коли середня темпера-
тура повітря становила 8,5°С, що перевищува-
ло середню багаторічну норму на 0,3°С
(табл.1). Саме в ці роки також спостерігалося
зростання річної кількості опадів. Якщо в 1991–
1995 рр. середня кількість опадів становила
490,6 мм, то в наступні 5 років вона зросла до
512,1 мм, що перевищувало середню багато-
річну норму на 16,1 мм. Упродовж досліджень
найбільша кількість опадів (556,3 мм) випала
в 2001–2005 рр.

У вирощуванні пшениці озимої важливу роль
відіграють погодні умови осіннього періоду ве-
гетації. Підвищений температурний режим
упродовж останніх 2-х десятиліть позитивно по-
значився на тривалості осінньої вегетації, що,
як правило, дає змогу розкущитися рослинам
за всіх рекомендованих строків сівби, та на
умовах зимівлі рослин, які в переважній біль-
шості є відносно сприятливими. Проте в окремі
роки, як це було в 2003 та 2012 рр., спостері-
гається значне ушкодження та загибель посівів,
що є наслідком не лише низької температури
повітря, а й слабкого розвитку рослин перед
зимівлею, відсутності снігу на полях. Тобто це
комплекс негативних чинників, певна комбіна-
ція яких навіть протягом короткого періоду при-
зводить до небажаних результатів зимівлі пше-
ниці озимої.

Показником, який характеризує тепловий
режим осіннього періоду вегетації пшениці ози-

мої, є сума накопичених рослинами ефектив-
них (вище +5°С) температур повітря. За ре-
зультатами досліджень, за останні 20 років
відбулося істотне збільшення значень цього
біокліматичного індексу (за сівби пшениці ози-
мої в оптимальні строки перевищення серед-
ньої багаторічної норми становило 28–70°С),
який у фізичному плані характеризує особли-
вості теплової структури агроценозу і є непря-
мим індикатором стану теплового середовища
навколо рослинних організмів.

Останніми роками відбулося помітне змі-
щення строків сівби пшениці озимої, які сприя-
ють одержанню високої врожайності, у напрямі
до більш пізніх. Така зміна термінів сівби відбу-
валася поступово, про що свідчать дані, наве-
дені в табл. 2.

Якщо в 1996–2000 рр. результативнішою бу-
ла сівба з 5 по 25 вересня, то в 2006–2010 рр. —
з 20 вересня по 5 жовтня. Загалом, якщо бра-
ти до уваги більш ніж 20-річний період дослі-
джень, найефективнішою в зоні Північного Сте-
пу є сівба з 10 по 30 вересня. За порівняння
середньої врожайності пшениці озимої, яку ви-
сівали в оптимальні (15–25 вересня), ранні
(25.08–5.09) і пізні строки (30.09–10.10), уста-
новлено зниження урожайних показників відпо-
відно на 11–25% та 9–13%. Здійснення сівби в
надпізні строки (15 жовтня), що іноді практи-
кується в господарствах степового регіону, як
і сівби 25 серпня, призвело до зниження рівня
врожайності на 25%.

Наведені дані також свідчать про те, що за
визначення оптимальних строків сівби, зокре-
ма пшениці озимої, неможливо оперувати ко-
роткостроковими даними, які охоплюють, як
правило, 3-річний період. Додатковим підтвер-
дженням цього є результати досліджень із ви-

1991–1995 8,1 –0,1 490,6 –5,4 236 +7
1996–2000 8,5 +0,3 512,1 +16,1 220 –9
2001–2005 9,1 +0,9 556,3 +60,3 258 +29
2006–2010 9,8 +1,6 504,0 +8,0 299 +70
1991–2012 8,9 +0,7 517,7 +21,7 257 +28
Середні
багаторічні
показники 8,2 – 496 – 229 –

        


Роки
досліджень

Сума накопичених ефективних
(вище +5°С) температур повітря

за осінній період

Середня
температура повітря, °С Середня кількість опадів, мм

відхилення
від нормиза рік відхилення

від нормиза рік сівба 20.09 відхилення
від норми
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значення оптимальних строків сівби пшениці
озимої, виконаних у 2011–2013 рр. Дружність і
своєчасність появи сходів озимини в степово-
му регіоні зумовлюється гідротермічним режи-
мом у передпосівний період та на час сівби.
Надалі морфофізіологічний стан рослин перед
зимівлею визначає їх здатність протистояти
несприятливим погодним умовам упродовж
зимового періоду та весняно-літньої вегетації.
Це свідчить про те, що в переважній більшості
врожайність пшениці озимої залежить не стіль-
ки від календарного строку сівби, скільки від
запасів вологи в ґрунті перед початком сівби,
а в окремі роки — і від температурних показ-
ників, що також затримує появу сходів та впли-
ває на розвиток рослин в осінній період.

Якщо восени 2010 р. завдяки сприятливим

погодним умовам у другій половині осінньої ве-
гетації пшениця озима розпочала зимівлю в до-
сить доброму стані, то її врожайність у 2011 р. в
середньому за строками сівби становила
4,83 т/га за вирощування по чорному пару та
3,36 т/га — після соняшнику (табл. 3). Причо-
му найпродуктивнішою за обома попередника-
ми виявилася сівба з 25 вересня по 5 жовтня.
Дуже складною була сівба озимини восени
2011 р. Тривала посуха та високі температури
повітря не дали змоги отримати своєчасні схо-
ди пшениці озимої за оптимальних та пізніх
строків сівби, тому за загального досить низь-
кого рівня врожайності (2,52 т/га по чорному
пару та 0,62 т/га — після соняшнику) кращі ре-
зультати забезпечила рання сівба — з 5 по 15
вересня.

25 серпня 3,42 2,74 3,97 – 3,38
1 вересня 4,10 3,26 4,16 3,70 3,81
5 вересня 4,29 3,67 4,28 4,13 4,03
10 вересня 4,30 3,96 4,58 4,35 4,33
15 вересня 4,20 4,06 4,84 4,55 4,53
20 вересня 4,22 3,88 5,09 4,99 4,53
25 вересня 4,29 3,61 5,23 5,08 4,53
30 вересня 4,53 3,09 4,98 5,09 4,41
5 жовтня 4,06 2,30 4,29 4,90 4,13
10 жовтня – – – 4,42 3,93
15 жовтня – – – 3,71 3,41
Середнє 4,16 3,40 4,60 4,49 –



1991–1995 1996–2000 2001–2005 2006–2010
Строк сівби

Роки Середнє
за 1991–2013 рр.

5.09 4,58 3,42 3,40 3,80 3,22 1,07 3,21 2,50
10.09 4,82 4,36 4,16 4,45 3,23 0,75 3,54 2,51
15.09 4,88 4,98 5,19 5,02 3,27 0,60 4,31 2,73
20.09 4,97 2,54 5,89 4,47 3,37 0,58 4,35 2,77
25.09 5,22 2,08 5,95 4,42 3,56 0,57 4,16 2,76
30.09 4,93 2,01 6,12 4,35 3,58 0,57 3,94 2,70
5.10 4,91 1,60 5,78 4,10 3,52 0,54 3,84 2,63
10.10 4,85 1,20 5,44 3,83 3,47 0,48 3,67 2,54
15.10 4,31 0,52 4,47 3,10 3,01 0,46 2,97 2,15
Середнє 4,83 2,52 5,16 – 3,36 0,62 3,78 –
             НІР05, т/га, для: строків сівби 0,14 0,19    0,31 –

попередників 0,24 0,21    0,24 –
взаємодії 0,18 0,24    0,24 –


 

Строк
сівби

Попередник

середнє2013 р.2012 р.2011 р.середнє2013 р.2012 р.2011 р.

чорний пар соняшник
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За останні 2 десятиріччя в зоні Північного
Степу відбулися істотні кліматичні зміни, що
виявляється в підвищенні середньої річної
температури повітря та збільшенні річної
кількості опадів. Така трансформація погод-
них умов позначається на процесах вирощу-
вання сільськогосподарських культур, зокре-
ма пшениці озимої, оптимальні строки сівби
якої за багаторічними даними мають тенден-
цію до зміщення в напрямі до більш пізніх
(на 5–7 діб) порівняно з раніше рекомендо-
ваними.

Ймовірність отримання високих показників

Висновки

урожайності пшениці озимої в умовах північної
підзони Степу, за результатами досліджень
1991–2013 рр., є найбільшою за сівби в кален-
дарний термін з 15 по 25 вересня.

У визначенні оптимальних строків сівби
пшениці озимої слід керуватися результата-
ми довготривалих дослідів на основі стати-
стичного аналізу отриманої врожайності в
різні за погодними умовами роки. Це макси-
мально убезпечить зерновиробників від
втрат і може бути одним із недостатньо
використаних резервів збільшення валових
зборів зернової продукції в країні.
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На відміну від попередніх років передпосів-
ний період у 2012 р. відзначався значними опа-
дами та достатньою вологозабезпеченістю
ґрунту на час сівби. Особливо це стосувалося
ранньої сівби пшениці озимої, яку здійснили в
багатьох господарствах степової зони з ураху-
ванням осіннього періоду 2011 р., коли сходи
було отримано лише за рахунок серпневих
опадів. Проте осінній період був дуже сприят-
ливим — теплим і в міру дощовим, що дало
змогу посівам за рекомендованих строків сівби
розпочати зимівлю в доброму стані.

Разом з тим рослини пшениці озимої, яку
висівали в ранні строки (5–10 вересня), пере-
росли, й була істотна загроза їх ушкодження та
загибелі впродовж перезимівлі. За порівняно
незначних втрат після зимівлі переростання
рослин все ж таки стало причиною недобору
зерна в 2013 р. Якщо найвищу врожайність

пшениці озимої (6,12 т/га) по чорному пару
було одержано за сівби 30 вересня, то найниж-
чу (3,40 т/га) — 5 вересня, тобто різниця ста-
новила 2,72 т/га. Дещо меншою виявилася
різниця в урожайності озимини, яку висівали в
різні строки після соняшнику. Так, за найкращо-
го строку сівби (20 вересня) було отримано
4,35 т/га зерна, тоді як за раннього (5 верес-
ня) — 3,21 т/га, що виявилося на 1,14 т/га (26%)
менше. Ще менш ефективною була сівба пше-
ниці озимої по цьому попереднику в надпізні
строки — 15 жовтня. Зниження врожайності по-
рівняно із сівбою в оптимальні строки станови-
ло 32%. Загалом найвищі показники врожай-
ності пшениці озимої за її вирощування по чор-
ному пару в середньому за 2011–2013 рр.
одержано в період проведення сівби з 10 по 30
вересня; після соняшнику — з 15 вересня по
5 жовтня.
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Нині власне виробництво зерна рису в Ук-
раїні (близько 170 тис. т рису-сирцю) забезпе-
чує внутрішній ринок лише на дві третини. Тому
досить важливим є підвищення ефективності
галузі рисівництва способом упровадження у
виробництво нових сортів рису з високим по-
тенціалом продуктивності та якості зерна. На-
явні кліматичні та ґрунтові ресурси дають змо-
гу за подальшого збільшення продуктивності
посівів рису повністю забезпечити власні по-
треби у його зерні. Це дасть можливість поси-
лити продовольчу безпеку України та створи-
ти конкуренцію зарубіжним виробникам [1].

З іншого боку, частка вітчизняних сортів рису
з високими технологічними та споживчими вла-
стивостями крупи порівняно невелика, що при-
зводить до «експансії» зарубіжних сортів до
України. За таких умов конкурентоспроможність
вітчизняної галузі рисівництва може підвищи-
тися лише завдяки створенню і впровадженню
у виробництво імунних сортів рису з високим
потенціалом продуктивності та якості зерна.

Висока тріщинуватість селекційного мате-
ріалу рису, особливо ранньостиглого, є істот-
ним фактором, що стримує впровадження у ви-
робництво та подальше поширення сучасних
сортів на території нашої держави. Адже тріщи-
нуватість — найважливіший показник, який зу-
мовлює якість кінцевого продукту рисівницт-
ва — крупи [5].

Однією з передумов прояву потенційно ви-
сокої якості зерна рису є відповідність умов
вирощування рослин фізіологічним потребам
сорту. Однак під час упровадження у вироб-
ництво сортів рису з високими технологічними
властивостями зазвичай спостерігаються знач-

Ключові слова: сорт, якість, тріщинуватість, загальний вихід крупи, вміст цілого ядра.

ні відмінності між очікуваним і фактичним ви-
ходом готової продукції [6]. Тому актуальним є
не лише цілеспрямована селекція нових сортів
рису, а й встановлення умов для прояву їх ге-
нетичних можливостей.

Мета роботи — вивчення динаміки тріщи-
ноутворення ендосперму зернівки рису та ви-
явлення причин виникнення цього явища у віт-
чизняних сортів рису.

Методика досліджень. Оцінку стійкості до
тріщиноутворення зерна сортів рису селекції
Інституту рису НААН, які вирізняються за ско-
ростиглістю та індексом зерна, проводили в
2-факторному польовому досліді: фактор А —
сорт, фактор В — строк збирання. Відбір зраз-
ків здійснювали кожні 5 діб після цвітіння в 5-
разовій повторності. Дисперсійний аналіз даних
польового досліду виконували за методикою
Б.О. Доспєхова [4].

Вологість зерна рису [2] та плівчастість [3]
встановлювали ваговим методом. Показники
якості оцінювали за методикою Всеросійського
НДІ рису [7]. Крупу рису отримували в лабора-
торних умовах після лущення зерна на приладі
«Kett TR 200» з наступним поліруванням лабо-
раторним полірувальником «Pearlest».

Вегетаційні періоди років досліджень харак-
теризувалися порівняно спекотною погодою та
нерівномірним випаданням опадів. У 2012 р. пік
температур припадав на липень (період цві-
тіння у рису), а у 2013 р. — на серпень (період
наливу зерна). При цьому з травня по вересень
рослини рису накопичили 3007,9–3306,8

о
С ак-

тивних температур, що достатньо для реалі-
зації потенціалу продуктивності.

Результати досліджень. Згідно з отрима-
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ними даними (таблиця), сучасні вітчизняні сор-
ти та лінії рису досить істотно вирізняються за
показником тріщинуватості зерна. Зокрема,
найнижчими величинами тріщинуватості зерна
вирізнялися лінії УІР-5161 та Янтарний (6,5–
7,8%), які належать до індійської групи сортів,
найвищими — сорт рису Престиж (27,8%), який
є ранньостиглим короткозерним сортом.

Очевидна різниця показника тріщинуватості
за фактором В: він істотно зростає у разі відхи-
лення строків збирання від більш ранніх до
більш пізніх, з 3,8% — за добору зразків через
30 діб після цвітіння до 21,5% — за добору че-
рез 45 діб.

Однак ця тенденція властива не для всіх
вивчених зразків. Зокрема, підвищення показ-
ника тріщинуватості з часом менш інтенсивно
відбувається у ліній рису УІР-5161 та Янтарний
(від 2–3% на 30-й день після цвітіння — до 11–
12% на 45-й) на відміну, наприклад, від сорту
Престиж, у якого ці показники змінюються від
8 до 51% відповідно.

По-перше, це свідчить про генетичний кон-
троль схильності до тріщиноутворення, що дає
можливість для цілеспрямованого добору за
цією ознакою серед вихідного матеріалу рису.
По-друге, таким чином може позначитися
вплив типу зернівки у досліджених сортів та
ліній, адже обидва кращі сорти належать до
підвиду indica.

Крім того, згідно з даними дисперсійного

Динаміка тріщиноутворення ендосперму
зернівок у сучасних вітчизняних сортів рису

аналізу (див. таблицю), сила впливу обох до-
сліджених факторів, а саме генотипу та строків
збирання, на виявлення тріщинуватості прак-
тично однакова і становить 0,32 та 0,31 відпо-
відно. Це дає змогу стверджувати, що на порів-
няно низькій якості вітчизняних сортів у вироб-
ництві істотно позначаються також можливості
господарств зібрати отриманий урожай у мак-
симально короткі строки за настання фізіоло-
гічної стиглості зерна.

З огляду на це виникає питання щодо ви-
значення точних строків збирання рису, адже
зернівки під час достигання втрачають вологу
та набувають підвищених значень тріщинува-
тості одночасно. Тому актуальним є пошук оп-
тимального співвідношення між цими характе-
ристиками рису-сирцю в умовах виробництва,
адже збирання зерна з підвищеною вологіс-
тю призводить до збільшення витрат на дороб-
ку отриманого врожаю (сушіння зерна). Для
культури рису прийнятною збиральною воло-
гістю вважається відповідний показник на рівні
16–17%.

Визначено взаємозалежність тріщинуватості
та збиральної вологості зерна на прикладі сор-
ту Дебют (рисунок). На 30–35-ту добу від цві-
тіння сорт був у фазі молочно-воскової — по-
чатку воскової стиглості зерна та характеризу-
вався вологістю зерна на рівні 20,9–21,1% за
низького рівня тріщинуватості (3–10%). Фізіоло-
гічної стиглості сорт набув на 40-ву добу після

Дебют 3 10 10 26 12,3

Престиж 8 8 44 51 27,8

Серпневий 4 9 13 17 10,8

Онтаріо 3 6 19 22 12,5

УІР-5161 3 7 9 12 7,8

Янтарний 2 6 7 11 6,5

Середнє
за фактором В 3,8 9,2 17,2 21,5

НІР05, %  Сила впливу

Фактор:

  А — 3,5 0,32

  В — 2,9 0,31

Взаємодія АВ — 7,0



30 35 40 45

Сорт
(фактор А)

Строк збирання, діб від цвітіння (фактор В)
Середнє

за фактором А
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Дослідженнями встановлено, що сила впли-
ву генотипу та строків збирання на виявлен-
ня тріщинуватості практично однакова і
становить 0,32 та 0,31 відповідно. Це дає
змогу стверджувати, що на порівняно низькій

Висновки

якості вітчизняних сортів у виробництві іс-
тотно позначаються також можливості гос-
подарств зібрати отриманий урожай у мак-
симально короткі строки за настання фізіо-
логічної стиглості зерна.
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зводить до різкого підвищення тріщинуватості
до 44% на 55-й день від цвітіння.

Аналіз відповідних показників у інших вітчиз-
няних сортів рису різних груп стиглості
свідчить, що аналогічна ситуація спостерігаєть-
ся також і з іншими сортами. Слід звернути ува-
гу на характеристики сучасних ліній та сортів
рису, створених в Україні за показниками ви-
ходу готової продукції з одиниці площі.

У сортів рису Дебют, Серпневий, Онтаріо та
УІР-5161 збирання потрібно проводити на 35–
45-й день після цвітіння, тому що у цей період
спостерігаються найвищі показники виходу
цілого ядра (51,1–69,9%), що відповідає вихо-
ду кондиційної крупи з 1 т рису-сирцю у межах
436–340 кг крупи високої якості за отримання
188–326 кг січки. Сорти рису Янтарний та Пре-
стиж слід збирати на 35-й день після цвітіння.
При цьому спостерігається найбільший вихід
кондиційної крупи (357–366 кг/т).
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цвітіння, що збіглося з прийнятними показни-
ками збиральної вологості зерна (13,4%). По-
дальше відкладання зі збиранням урожаю при-



24 Вісник аграрної науки травень 2014 р.

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

 


Ю.С. Іоніцой,
кандидат сільсько-
господарських наук
Інститут
біоенергетичних культур
і цукрових буряків НААН






 
    

  
 




  
 


Одним із вирішальних факторів отримання
високої врожайності є насиченість ґрунту во-
дою. Буряки цукрові належать до відносно по-
сухостійких культур і мають набагато менший
транспіраційний коефіцієнт, ніж інші культури
(130–370) [3], але тривала посуха здатна спри-
чинити стрес у рослин, що призводить до знач-
них втрат урожаю [4–6]. В умовах недостат-
нього зволоження в рослин змінюється водний
баланс, показником інтенсивності якого є об-
воднення тканин листків [2]. Пристосувальна
відповідна реакція структурних елементів ци-
топлазми (білків і води) забезпечує її
стабільність і підвищує водоутримувальну
здатність клітин [1]. При цьому змінюється
співвідношення вільної і зв’язаної води в кліти-
нах листків, що безпосередньо пов’язано з по-
сухостійкістю рослин.

Мета досліджень — вивчення впливу рівня
вологозабезпечення ґрунту на динаміку вмісту
загальної, зв’язаної і вільної форм води в лист-
ках буряків цукрових різного походження.

Методика досліджень. Вегетаційні досліди
проводили в посудинах Вагнера діаметром
21 см, заввишки 35 см і місткістю 14 кг повітря-
носухого ґрунту на посудину. Використовува-
ли чорнозем типовий вилугуваний з такими аг-
рохімічними характеристиками: гумус — 3,8–
4,0%, рН сольове — 6,4–6,6, Нг — 1,4–
1,7 мг·екв/100 ґрунту, рухомий фосфор — 184–
197 мг/кг ґрунту, обмінний калій за Чиріко-
вим — 81–89 мг/кг, легкогідролізований азот —

Ключові слова: буряки цукрові, режим вологозабезпечення, зв’язана форма води, вільна форма
води.

159–163 мг/кг грунту. Вивчали реакцію сортів і
гібридів буряків цукрових Уладівський однона-
сінний 35, Український ЧС 70, Екстра, Роберта
і КВ Збруч на режими вологозабезпечення —
45, 60 і 75% ППВ. Сівбу насіння здійснювали в
кінці квітня на початку травня. Вносили опти-
мальну норму добрив — 3 г д.р. NPK на посу-
дину (розрахункова норма для забезпечення
врожайності 50 т/га). Вологість підтримували
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щоденним поливом ґрунту в посудинах за ма-
сою. Уміст вільної та зв’язаної форм води ви-
значали рефрактометричним методом. Облік
урожаю виконували на початку жовтня. По-
вторність дослідів — 7-разова.

Результати досліджень. Аналіз результа-
тів досліджень показав, що загальний уміст
води в листках сортів і гібридів буряків цукро-
вих у липні мало різнився в різних варіантах
вологозабезпечення (80,4–83,3% на сиру речо-
вину), але мав тенденцію до збільшення з під-
вищенням рівня води в ґрунті (рис. 1).

При цьому кількість вільної та зв’язаної форм
води та співвідношення між ними змінювалися
за різних режимів вологозабезпечення. У варі-
анті з 45% ППВ уміст вільної води в листках
рослин у липні становив 34,8–36,4% на сиру
речовину, чим поступався варіантам з вищими
режимами вологозабезпечення. Мінімальний
показник зафіксовано в сорту Уладівський од-
нонасінний 35, максимальний — у гібрида Ук-
раїнський ЧС 70. У цьому варіанті рослини бу-
ряків цукрових відчували нестачу води і вико-
ристовували механізм захисту від стресу, який
виявлявся в зростанні вмісту зв’язаної форми
води в клітинах до 44,6–46,1% на сиру речо-
вину. Такі показники відповідають 55,0–56,9%
у структурі форм води в листках і перевищу-
ють аналогічні у варіантах з 60 і 75% ППВ. За
збільшення режиму вологозабезпечення до
60% ППВ спостерігалося збільшення вмісту
вільної форми води на 5–15% і зменшення зв’я-
заної на 4–14%, до 75% ППВ — на 19–24% і 16–
20% відповідно порівняно з вологозабезпечен-
ням до 45% ППВ. Кінець липня — початок
серпня є критичним періодом для буряків цук-

рових щодо вологозабезпеченості. До цього
терміну рослини формують максимальний
листковий апарат, а нестача вологи спричиняє
порушення водного балансу і відтік пластичних
речовин. Дослідженнями встановлено, що по-
казники обводнення листків у серпні знижува-
лися в усіх варіантах порівняно з липнем і були
в межах 77,7–81,1% на сиру речовину (рис. 2).

При цьому у варіанті з 45% ППВ кількість
зв’язаної форми води зростала до 55,8–58,0%
на сиру речовину з максимумом у гібрида Ук-
раїнський ЧС 70 і мінімумом у гібрида Робер-
та. Поліпшення режиму вологозабезпечення до
60% ППВ сприяло збільшенню вмісту вільної
форми води до 25,0–27,3% і зменшенню зв’я-
заної до 52,8–55,3% на сиру речовину. Забез-
печення ґрунту водою на рівні 75% ППВ бла-
готворно впливало на рослини культури в серп-
ні, що підтверджується зменшенням умісту
зв’язаної форми води в листках рослин (48,6–
49,7% на сиру речовину) порівняно з режима-
ми 45 і 60% ППВ. Співвідношення вільної і зв’я-
заної форм води в листках різних сортів і гіб-
ридів буряків цукрових у серпні різнилося в
різних варіантах вологозабезпечення і зі збіль-
шенням норми води з 45 до 75% ППВ у серед-
ньому становило 1:2,6; 1:2,1; 1:1,5. Загалом у
серпні відбулося збільшення вмісту зв’язаної
форм води в листкових пластинках буряків цук-
рових на 20–30% порівняно з липнем за всіх
режимів вологозабезпечення.

За аналізом результатів досліджень, уміст
води в листках у вересні у варіанті з 45% ППВ
був 76,7–78,2%, а з 60 і 75% ППВ — зростав
до 80–82% на сиру речовину (рис. 3).

Вплив режимів вологозабезпечення на
динаміку водного потенціалу листків буряків цукрових
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Вплив режимів вологозабезпечення на
динаміку водного потенціалу листків буряків цукрових

Дослідженнями встановлено, що вміст за-
гальної води в листках рослин різних сортів і
гібридів буряків цукрових був максимальним у
липні за всіх режимів вологозабезпечення —
80,4–83,3% на сиру речовину, а в серпні та ве-
ресні неістотно зменшувався до 76,7–82,0%.
У середині серпня відбувалося накопичення

Висновки

рослинами досліджуваних сортів і гібридів бу-
ряків цукрових зв’язаної форми води, що
підтверджує наявність стресу в рослин куль-
тури. За забезпечення 75% ППВ уміст зв’я-
заної форми води в листках буряків цукрових
у цей період зменшувався порівняно з режима-
ми 60 і 45% ППВ відповідно.
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Уміст зв’язаної форми води в листках куль-
тури зменшувався порівняно із серпнем у всіх
варіантах. За мінімального вологозабезпечен-
ня ґрунту вміст зв’язаної форми води в лист-
ках рослин був на рівні 53,3–54,5% на сиру ре-

човину. Зі збільшенням норми вологи до 60 і
75% ППВ він зменшувався до 51,2–53,7 і 45,7–
49,5% на сиру речовину відповідно, що
свідчить про зниження інтенсивності і глибини
стресу в міру зростання води в ґрунті.
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Репродуктивно-респіраторний синдром сви-
ней (РРСС) — вірусне контагіозне захворюван-
ня, що характеризується абортами свиноматок,
мертвонародженням поросят, передчасними
опоросами або їх затримкою, респіраторними
порушеннями [18]. Перші повідомлення про
хворобу з’явилися у 80-ті роки ХІХ ст. у США
[9, 19] та Канаді [9, 22]. У 1991 р. було виділе-
но специфічний збудник [9, 18]. Відтоді РРСС
реєстрували в Німеччині, Нідерландах, Вели-
кій Британії (1991), Франціі та Іспанії (1992),
Данії, Японії (1994) [18, 19]. На території Росії
РРСС офіційно було зареєстровано з 1993 р.
[9]. В Україні це захворювання реєстрували у
деяких свинарських господарствах Сумської,
Харківської, Донецької і Полтавської областей
[2, 4, 17]. РРСС також було виявлено на тери-
торії Білорусі [5, 29] і Вірменії [16]. Нині вірус
РРСС класифікується на 2 генотипи: амери-
канський і європейський, які мають певну гео-
графічну належність [9, 23, 31], американський
генотип циркулює в країнах Європи, а євро-
пейський — у США і Південно-Східній Азії [9,
25, 28, 31].

Серед засобів лабораторної діагностики
РРСС використовують: виділення вірусу в пер-
винній культурі клітин альвеолярних макро-
фагів поросят і перещеплюваних клітинних лі-

Ключові слова: репродуктивно-респіраторний синдром, цирковірусна інфекція, діагностика,
імунопероксидазний тест, реакція нейтралізації.

ніях MARC-145, CL-2621, CRL-11171 [6], метод
флуоресцентних антитіл [12]; для виявлення
специфічних антитіл — імуноферментний ана-
ліз (ІФА), імунопероксидазний тест [1]; для ви-
явлення РНК вірусу — полімеразну ланцюго-
ву реакцію (ПЛР). Зазначені вище тести реко-
мендовано Міжнародним епізоотичним бюро
(OIE) для діагностики РРСС [26].

Цирковірус свиней вперше виявлено у 1974 р.,
охарактеризовано у 1982 р. [11], у 1995 р. Між-
народним комітетом з таксономії виділено в
окрему родину [7, 14]. Збудник цирковірусної
інфекції свиней (PCV-2) належать до роду Cir-
covirus родини Circoviridae [3, 7, 14, 27, 30]. Нині
відомо 2 типи цирковірусу свиней [7, 27]. За
даними зарубіжних авторів [21, 24, 30], штами
PCV-2 є патогенними для свиней, а PCV-1 —
непатогенними та контамінантами культури клі-
тин РК-15 [14].

Вперше захворювання свиней описано у Ка-
наді у 1991 р. [14], а вірус був ізольований у
1998 р. з тканин поросят у культурі клітин РК-15.
В епізоотологічному відношенні цирковірусна
інфекція поширена у Європі, Азії, Африці, Пів-
нічній і Південній Америці [13]. За одними да-
ними, антитіла до PCV-2 у крові свиней у різних
країнах Європи реєструвалися в 25–98% випад-
ків [20], а за іншими [14] — на рівні від 55–100%.
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Імунопероксидазний тест для вірусологічної та
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Для виявлення ЦВС-2 застосовують ІФА,
метод флуоресцентних антитіл і ПЛР. Нині най-
ширше застосовують тест-системи для ІФА [8,
14] і ПЛР [10, 13, 14].

Враховуючи той факт, що вірус РРСС хоч і
виявляє цитопатичну дію в культурі клітин
MARC-145, однак не завжди його реплікації
супроводжуються проявом ЦПД, а цирковірус
2-го типу не викликає прояву цитопатичної дії
в культурах клітин, постає питання до вибору
найчутливішого та специфічного методу віру-
сологічної та серологічної діагностики цих ін-
фекцій.

Важливу роль відводиться імунопероксидаз-
ному тесту під час вивчення антигенних влас-
тивостей штамів, ізолятів чи клонів вірусів
РРСС та ЦВС-2. За допомогою цього методу
проводиться об’єктивна оцінка вірусів РРСС та
ЦВС-2 в чутливих культурах клітин з визначен-
ням титру їх інфекційної активності, а також
визначення титру специфічних гуморальних
антитіл у сироватках крові за допомогою реакції
нейтралізації.

Оскільки в Україні серологічна діагностика
цирковірусної інфекції та репродуктивно-респі-
раторного синдрому здійснюється виключно за
допомогою тест-систем ІФА, метою досліджень
було подати альтернативний варіант викорис-
тання імунопероксидазного методу для вияв-
лення антигену та специфічних антитіл до віру-
су репродуктивно-респіраторного синдрому та
цирковірусу 2-го типу в біологічних субстратах.

Матеріали і методи досліджень. Облад-
нання: ламінарний або настільний бокс; СО2
інкубатор; планшети 96-лункові для культиву-
вання культури клітин; планшети 96-лункові
для приготування розведень дослідних проб;
піпетка 8-канальна автоматична на 50–300 мкл;
піпетка 1-канальна автоматична на 50 мкл; сте-
рильні наконечники для піпеток; інвертований
світловий мікроскоп. Матеріали: живильні се-
редовища для культур клітин (ГЛА, 199, RPMI-
1640, ІГЛА); культура клітин для культивуван-
ня вірусу РРСС (MARC-145), культура клітин
для культивування цирковірусу 2-го типу SK-6;
цирковірус 2-го типу (ізоляти, штами, клони);
вірус РРСС (ізоляти, штами, клони); гіперімунні
(позитивні) сироватки крові одержані на свинях;
негативні сироватки крові свиней, що не містять
специфічних антитіл проти цирковірусу 2-го
типу та вірусу РРСС; 0,85%-й розчин натрію
хлориду; 0,1 М фосфатно-буферний розчин
(ФБР) рН 7,2–7,4; фіксувальний буфер (96%-й
етиловий спирт); кон’югат (кролячий антисви-
нячий імуноглобулін G, мічений пероксидазою
хрону); 1%-ве знежирене молоко; 0,04%-й

3-аміно-9-етилкарбазол; Na-ацетатний буфер
рН 5,0. Методи: імунопероксидазний тест ви-
користовується як для прямого виділення віру-
су РРСС та PCV 2 в біологічному матеріалі і
визначення його титру інфекційної активності,
а також для виявлення специфічних нейтралі-
зувальних антитіл у сироватках крові за допо-
могою реакції нейтралізації.

Результати досліджень. Імунопероксидаз-
ний метод діагностики цирковірусної інфекції та
РРСС може бути спрямований на виявлення
антигену вірусу або специфічних нейтралізу-
вальних антитіл за допомогою чутливих біоло-
гічних моделей — культур клітин. Прямий іму-
нопероксидазний тест дає змогу виявляти за-
значені віруси в біологічному матеріалі (кров,
суспензія органів, біологічні рідини) або визна-
чати титр інфекційної активності вакцинних,
референтних штамів чи польових ізолятів, а
непрямий — специфічні нейтралізувальні ан-
титіла до цих вірусів способом дослідження
сироваток крові, молока, молозива з викорис-
танням реакції нейтралізації.

Розглянемо етапи постановки імуноперокси-
дазного тесту з метою виявлення вірусів РРСС
і цирковірусу 2-го типу та визначення їх інфек-
ційної активності.

Вирощений у культуральному посуді моно-
шар культур клітин MARC-145 (для культиву-
вання вірусу РРСС), SK-6, PK-15 (для культи-
вування цирковірусу 2-го типу) знімають розчи-
ном трипсин — версену (1:9) та ресуспендують
за допомогою стерильної піпетки і доводять
живильним середовищем таким чином, щоб
коефіцієнт пересіву для культури клітин MARC-
145 становив 1:3–1:4, а для культур клітин SK-6,
PK-15 — 1:3–1:5. Для проведення реакції висі-
вають суспензію клітин чутливої культури (для
вірусу РРСС — MARC-145, для цирковірусу
2-го типу — SK-6, PK-15) на поживних середо-
вищах з додаванням 10% фетальної сироват-
ки крові великої рогатої худоби за допомогою
автоматичної 8-канальної піпетки на планшет
для культивування культур клітин.

Суспензію клітин вносять у кожну лунку 96-лун-
кового пластикового мікропланшета з плоским
дном по 0,2 см3 та культивують в СО2 інкуба-
торі. За серологічної діагностики цирковірусної
інфекції використовують несформований моно-
шар клітин SK-6, PK-15 (заповнення лунок клі-
тинами на 50%), а за серологічної діагностики
РРСС використовують суцільний моношар клітин.

Для цього у всі лунки 96-лункового пласти-
кового мікропланшета з круглим дном вносять
по 0,18 см3 живильного середовища. У перший
ряд лунок круглодонного планшета вносять по
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0,02 см3 вірусовмісного біологічного матеріалу
або вакцинного чи діагностичного вірусу та тит-
рують у розведеннях 10–1–10–6 (10-разові роз-
ведення). У лунки, призначені для контролю
клітин, вносять живильне середовище з 10%
фетальної сироватки крові великої рогатої ху-
доби. Під час дослідження біологічного мате-
ріалу від домашніх свиней або диких кабанів
щодо наявності цирковірусу 2-го типу або віру-
су РРСС обов’язково ставлять позитивний кон-
троль вірусу (діагностичні чи вакцинні штами
цирковірусу 2-го типу або вірусу РРСС). Після
процедури титрування вміст планшета з моно-
шаром культури клітин видаляють і за допомо-
гою 8-канальної автоматичної піпетки перено-
сять вмістиме лунок планшета з круглим дном
у плоскодонний планшет з культурою клітин з
додаванням ембріональної сироватки крові ве-
ликої рогатої худоби (2%). Інкубацію здійсню-
ють 7 діб в умовах СО2 інкубатора, концентра-
ція вуглекислоти — 5%.

Через 5–7 діб безпосередньо проводять
процедуру імунопероксидазного фарбування
клітин. Вмістиме планшета видаляють, а моно-
шар клітин в лунках відмивають (1–2 рази)
0,1 М ФБР рН 7,2–7,4. Фіксувальний буфер
(96%-й етиловий спирт) вносять у всі лунки
планшета на 10 хв, потім його видаляють і про-
тягом 1 год підсушують в умовах термостату.
Далі готують робочі розведення специфічної
сироватки та кон’югату на 0,1 М ФБР рН 7,2–
7,4 з 1% знежиреного сухого молока (за діаг-
ностики цирковірусної інфекції використовуєть-
ся специфічна сироватка крові до цирковірусу
2-го типу, а за діагностики РРСС — специфіч-
на сироватка крові проти вірусу РРСС). У до-
слідні та контрольні лунки спочатку вносять по
0,05 см3 специфічної сироватки крові в робо-
чому розведенні та інкубують за температури
37?С протягом 60 хв. Потім видаляють вмісти-
ме, а лунки тричі промивають буферним роз-
чином та вносять по 0,05 см3 робочого розве-
дення кон’югату (кролячий антисвинячий іму-
ноглобулін G, мічений пероксидазою хрону) і
поміщають у термостат за температури 37?С
на 60 хв. Знову вмістиме планшета видаляють,
а лунки промивають тричі фосфатно-буфер-
ним розчином. На наступному етапі готують і
вносять розчин субстрату (0,04% 3-аміно-9-
етилкарбазол у Na-ацетатному буфері, рН 5,0)
з експозицією 15–20 хв в умовах термостату.
Зупиняють реакцію відмиванням лунок планше-
та під проточною водою. Облік результатів ре-
акції проводять за допомогою інвертованого
світлового мікроскопа за малого збільшення
(+100), де інфіковані цирковірусом 2-го типу
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клітини мають вигляд поодиноких клітин або їх
скупчень (бляшок) із забарвленою в темно-чер-
воний колір цитоплазмою та світлим ядром.
Межею інфекційної активності вірусу вважають
найвище його розведення, в якому помітна хо-
ча б одна специфічна бляшка. Результати тит-
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рування інфекційної активності вірусу виража-
ють у десяткових логарифмах тканинних клі-
тинних інфекційних доз (lg ТКІД50), які визнача-
ють за методом Ріда і Менча або методом Кер-
бера в модифікації І.П. Ашмаріна [15].

Розглянемо етапи постановки імуноперокси-
дазного тесту у реакції нейтралізації з метою
виявлення специфічних антитіл проти вірусу
РРСС і цирковірусу 2-го типу та визначення їх
титру в сироватках крові домашніх свиней та
диких кабанів.

Для проведення реакції висівають суспензію
клітин чутливої культури (для вірусу РРСС —
MARC-145, для цирковірусу 2-го типу — SK-6,
PK-15) на живильних середовищах з додаван-
ням 10% фетальної сироватки крові великої
рогатої худоби за допомогою автоматичної
8-канальної піпетки на планшет для культиву-
вання культур клітин. У кожну лунку вносять по
0,2 см3 зазначених інгредієнтів та інкубують за
температури 37°С в СО2 інкубаторі з 5%-м уміс-
том СО2. Стан моношару оцінюють за допомо-
гою бінокулярного інвертованого мікроскопа.

За серологічної діагностики цирковірусної
інфекції використовують несформований моно-
шар клітин SK-6, PK-15 (заповнення лунок клі-
тинами на 50%), а за серологічної діагностики
РРСС використовують суцільний моношар клі-
тин культури MARC-145.

Проводять процедуру титрування позитив-
ної (контрольної) та дослідних сироваток крові.
У лунки 96-лункового пластикового планшета
з круглим дном вносять по 0,1 см3 живильного
середовища без сироватки крові. У перший ряд
лунок вносять по 0,1 см3 дослідних сироваток
крові (на кожну окрему сироватку використову-
ють по 4 лунки) і піпетують 3–5 разів для змішу-
вання, після чого 0,1 см3 суміші переносять в
аналогічні лунки наступного ряду. Отже, завдя-
ки послідовному перенесенню сумішей отриму-
ють 2-разові розведення сироваток. Для цієї
реакції готують робоче розведення вірусів (для

Запропонований та апробований імунопе-
роксидазний тест дає змогу проводити виз-
начення інфекційної активності вірусів репро-
дуктивно-респіраторного синдрому та цирко-

Висновки

вірусної інфекції свиней відповідно в чутливих
культурах клітин MARC-145 та SK-6, а та-
кож визначати титри специфічних антитіл
до цих патогенів у реакції нейтралізації.

1. Антитела к вирусу репродуктивного и респи-
раторного синдрома свиней в сыворотках свиней/
Л.Ю. Вергун, З. Пейсак, Ю.А. Собко, А.Т. Шиков//

Бібліографія

Ресурси і віруси: матеріали ІV Міжнар. конф. (Київ,
27–30 вер. 2004 р.). — К., 2004. — С. 40–41.

2. Ассоциированные вирусные инфекции при па-

цирковірусної інфекції свиней — штам Stoon
1010, для РРСС — Lelystad) — 1000 ТЦД50/
1см3, яке вносять в об’ємі 0,1 см3 в усі лунки
планшета з розтитрованими дослідними і по-
зитивною сироватками крові. Одночасно робо-
че розведення вірусу вносять у лунки, зазна-
чені як контроль вірусу, та ставлять контролі:
1. Контроль культури клітин. У 4 лунки вносять
тільки живильне середовище для виявлення
неспецифічної дегенерації клітин. 2. Контроль
токсичності сироватки крові. В 4 лунки вносять
сироватку в найменшому розведенні, яке вико-
ристовували в реакції. 3. Позитивний контроль
сироватки крові. Робоче розведення вірусу змі-
шують з 2-разовими розведеннями специфіч-
ної сироватки. 4. Негативний контроль сироват-
ки. Робоче розведення вірусу змішують з 2-ра-
зовими розведеннями негативної сироватки. 5.
Контроль робочого розведення вірусу. З робо-
чого розведення вірусу готують 4 ряди 10-ра-
зових розведень так, щоб у лунках було по
1000, 100, 10, 1 і 0,1 дози вірусу.

Вмістиме планшета змішують коловими ру-
хами і ставлять на 1 год у СО2 інкубатор для
контакту вірусу з сироватками. Потім суміші
переносять у планшет з моношаром клітин, з
якого попередньо видаляють ростове середо-
вище, і ставлять в СО2 інкубатор на 5–7 діб.

Облік результатів реакції нейтралізації з кон-
тролями проводять на 5–7-му добу способом
імунопероксидазного фарбування моношару
клітин згідно з процедурою, наведеною вище.
Реакцію нейтралізації враховують за допомо-
гою інвертованого мікроскопа, де інфіковані
цирковірусом 2-го типу або вірусом РРСС клі-
тини мають вигляд поодиноких клітин або їх
скупчень (бляшок) із забарвленою в темно-чер-
воний колір цитоплазмою та світлим ядром, і
оцінюють, як відсутність антитіл у сироватці, а
відсутність бляшок — як наявність антитіл у
сироватці. Типи антитіл виражають у подвійних
логарифмах з основою 2 (Log2) (рис. 1–4).
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Значного збільшення виробництва продукції
птахівництва в Україні досягнуто в результаті
розвитку цієї галузі на промисловій основі. Ви-
робництво яєць і м’яса птиці в сучасних умо-
вах господарювання базується на використанні
досягнень науки та застосуванні прогресивних
технологій [1, 2, 5]. Останніми роками інтенси-
фікація промислового виробництва яєць зумо-
вила його високу енергоємність. При цьому
одним з найенергоємніших технологічних про-
цесів є освітлення, на яке витрачається до 50%
спожитої електроенергії.

Наприклад, під час застосування ламп роз-
жарювання на освітлення припадає 45–48%
усіх витрат електроенергії, що у промислових
пташниках для утримання курей-несучок стано-
вить 70–100 тис. кВт·год на рік з вартістю
близько 75 тис. грн [3]. Тому упровадження
енергоощадних систем освітлення є одним з
найдоступніших засобів зменшити загальні ви-
трати електроенергії на підприємстві. Останні-
ми роками значного поширення у птахівництві
набули системи люмінесцентного освітлення,
які дають змогу зменшити витрати електро-
енергії у 3–5 разів порівняно з лампами роз-
жарювання. Однак люмінесцентні лампи ма-
ють ряд істотних недоліків: важко регулюва-
ти рівень освітленості у пташнику; мерехтіння,
що може викликати у птиці стробоскопічний
ефект, який негативно впливає на її фізіологіч-
ний стан [4].

Усіх цих недоліків позбавлені світлодіодні
системи освітлення, які нині вважаються най-
більш енергоекономічними та перспективними.
Світловипромінювальні діоди (LED — Light
Emitting Diode) з’явилися порівняно недавно,

Ключові слова: птахівництво, кури-несучки, освітленість, лампи розжарювання, компактні
люмінесцентні лампи, світлодіодні світильники, жива маса, несучість.

швидко удосконалюються і поширюються в різ-
них сферах діяльності людини. Основними їх
перевагами є тривалий термін служби (50–
100 тис. год), що в умовах пташника для утри-
мання курей-несучок становить понад 10 років
експлуатації.

У дослідженнях, проведених у Великобри-
танії [8] та США [10], було встановлено, що за-
стосування світлодіодних ламп під час утри-
мання курей-несучок сприяло зменшенню рівня
канібалізму та підвищенню несучості; під час
вирощування молодняку курей — підвищенню
збереженості на 0,5%, живої маси птиці — на
4–8%, зменшенню питомих витрат кормів, під-
вищенню маси птиці, у всіх випадках — змен-
шенню витрат електроенергії на освітлення в
8–12 разів.

Однак дані щодо впливу джерел світла різ-
ного типу на продуктивні та відтворні якості
птиці залишаються досить суперечливими і
недостатньо вивченими [6–9].

Мета досліджень — вивчити вплив різних
джерел світла на продуктивні якості птиці.

Матеріали та методи досліджень. Для до-
сягнення поставленої мети в умовах СТОВ
«Авіс» Лутугінського району Луганської області
проведено дослід на 3-х групах курей (табл. 1).
У І (контрольній) групі застосовували лампи
розжарювання (100 Вт), у ІІ — компактні люмі-
несцентні лампи (25 Вт), ІІІ — світлодіодні
світильники (16, 4 Вт). Птицю утримували у 5-
ярусних кліткових батареях.

Світлодіодні світильники підвішували по
центру над проходом між клітковими батарея-
ми: більшою потужністю — через 5 м, наймен-
шою — через 1,5 м.
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Режим годівлі піддослідної птиці відповідав
загальноприйнятому на птахофабриці. Крат-
ність роздавання комбікорму для курей-несу-
чок — двічі на день (вранці та ввечері). Забез-

Продуктивність курей-несучок
за використання різних джерел світла

печення водою — з ніпельних напувалок. Не-
сучість курей оцінювали з розрахунку на почат-
кову та середню несучку, за показником її інтен-
сивності кожного місяця та за весь період до-



Інтенсивність несучості за місяць, %:

1-й 34,2±1,77 35,9±1,36 38,8±1,41***

2-й 80,8±3,12 88,9±2,17* 87,6±1,14*

3-й 89,0±2,19 90,9±1,16 92,8±1,73

4-й 90,2±1,07 92,3±1,19 94,3±0,98***

5-й 86,9±1,13 89,7±1,36 93,7±1,57**

6-й 83,9±0,91 87,6±1,42* 91,8±1,3*

Інтенсивність несучості за 6 міс., % 77,5±1,33 80,9±1,25 83,2±1,42*

Несучість на початкову несучку, шт.:

  за період досліду 148,3 157,1 160,5

  за 28-денний період 23,1±0,93 24,4±1,48 26,0±1,51

Несучість на середню несучку, шт.:

  за період досліду 150,6 159,5 161,7

  за 28-денний період 23,4±1,72 24,8±1,60 25,1±2,02

Маса яйця, г 60,3±0,73 61,2±0,69 62,9±0,51**

Кількість яєчної маси на середню несучку, кг:

  за період досліду 9,08 9,76 10,2

  за 28-денний період 1,41±0,72 1,52±0,16 1,59±1,05

Витрати корму, кг:

  на 10 шт. яєць 1,51±0,35 1,44±0,20 1,41±0,23

  на 1 кг яєчної маси 2,50±0,18 2,33±0,14 2,24±0,11

Збереженість поголів’я, % 96 98 99

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001.

 

І ІІ ІІІ

Показник

Група

контрольна дослідна

І (контрольна) Лампи розжарювання Повнораціонний
комбікорм 100 14 14С:10Т

ІІ (дослідна) Компактні люмінесцентні
лампи       Те саме 25 14 14С:10Т

ІІІ (дослідна) Світильники світлодіодні             » 20 14 14С:10Т

Формула
режиму

освітлення
Група птиці Джерело освітлення Рівень годівлі

Потужність
одного

світильника,
Вт

Загальна
кількість

освітлення,
год/день
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Продуктивність курей-несучок
за використання різних джерел світла

сліду. Облік несучості проводили щодня за
кількістю знесених яєць кожною групою курей-
несучок.

Масу яєць визначали індивідуальним зважу-
ванням на вагах ВЛКТ-500 упродовж суміжних
5-ти днів у кінці кожного місяця яйцекладки. Для
освітленості в пташнику використовували спе-
ціальний прилад — люксметр.

Збереженість поголів’я піддослідної птиці в
усі вікові періоди враховували щодня за кіль-
кістю вибракуваних і загиблих особин.

Облік споживання комбікормів за групами
проводили щодня, за кожний місяць і за весь
період досліду зважуванням добової даванки.
У кінці досліду розраховували витрати комбі-
корму на одиницю продукції — на 10 шт. яєць
і 1 кг яєчної маси. Також щомісяця розрахову-
вали витрати на спожиту електроенергію.

Результати досліджень. Аналізуючи інтен-
сивність яйцекладки за місяцями несучості
(табл. 2), слід зазначити, що за перший місяць
несучості інтенсивність яйцекладки у курей І
(контрольної) групи становила 34,2%, ІІ та ІІІ
(дослідних) груп — відповідно на 1,7% (Р>0,05)
та 4,6% (Р<0,001) більше.

Майже в усіх піддослідних групах несучість
курей помітніше зросла на 2- і 3-му місяцях
несучості порівняно з показниками 1-го місяця.
Починаючи з 4-го місяця несучості, інтенсив-
ність її у курей-несучок почала зменшуватися
порівняно з показниками 3-го місяця. Серед
дослідних груп найкращу інтенсивність не-
сучості курей-несучок виявлено у ІІІ дослід-
ній групі, в якій застосовували світлодіодні сві-
тильники.

Якщо на 2-му місяці яйцекладки кури ІІ до-
слідної групи (джерело освітлення у пташни-
ку — компактні люмінесцентні лампи) за інтен-
сивністю несучості перевищували курей-несу-
чок ІІІ дослідної групи, то вже на 3-му місяці не-
сучості вони поступалися відносно тієї самої
групи на 8%.

Так, дані таблиці свідчать про те, що з 3-го
місяця несучості у курей-несучок ІІІ дослідної
групи, в якій застосовували світлодіодні сві-
тильники, виявлено тенденцію зростання інтен-
сивності яйцекладки порівняно з контрольними
та дослідними аналогами.

Зокрема, кури-несучки ІІІ дослідної групи за
динамікою несучості перевищували контрольну
та ІІ дослідну групи на 3-му місяці яйцекладки
на 3,8 і 1,9%; на 4-му — на 4,1 (Р<0,01) і 2%
(Р>0,05), на 5-му — на 6,8 (Р<0,001) і 4%; на
6-му — на 7,9 (Р<0,05) і 4,2% відповідно. При
цьому за 6 міс. інтенсивність несучості ІІІ до-
слідної групи була вищою ніж у контрольній та
ІІ дослідній групі на 5,7 (Р<0,05) і 2,3% (Р>0,05)
відповідно.

Середня несучість за 6 міс. у контрольній
групі становила 77,5%, а в ІІ і ІІІ дослідних гру-
пах — на 3,4% (Р>0,05) і 5,7% (Р<0,05) більше.

Щодо показників несучості на початкову та
середню несучку за період досліду, то кури ІІ і
ІІІ дослідних груп переважали контроль на 8,8
і 12,2 г, або 5,9 і 8,2% та 8,9 і 11,1 г, або 5,9 і
7,4% відповідно. Завдяки цьому збільшується
несучість на початкову та середню несучку за
28-денний період у курей ІІ і ІІІ дослідних груп
відповідно на 5,6 і 12,5% та 5,9 і 7,3% порівня-
но з контролем.

Потужність одного світильника, Вт 100 25 20

Освітленість на рівні годівниць (ярусі), лк:

  верхньому 80 77 62

  середньому 45 42 58

  нижньому 15 36 55

Потік світла, лм 1200 1530 2320

Колір світла Тепло-білий Білий Тепло-білий

Витрати електроенергії за рік, кВт 71548 52864 44092

Вартість спожитої за рік електроенергії, тис. грн 70,1 51,8 43,2



І ІІ ІІІ

Показник

Група

контрольна дослідна
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Продуктивність курей-несучок
за використання різних джерел світла

Світлодіодне освітлення пташника зумов-
лює підвищення інтенсивності несучості ку-
рей-несучок за 6 міс. на 5,7% і збереженості
поголів’я — на 3%.

Також воно збільшує несучість на почат-
кову несучку на 8,2%, на середню — на 7,4,
масу яйця — на 4,3 (Р<0,01) та кількість яєч-
ної маси — на 12,3%. Із досліджуваних джерел

Висновки

світла (ламп розжарювання, компактних лю-
мінесцентних ламп і світлодіодних світиль-
ників) найефективнішим є світлодіодні сві-
тильники, застосування яких сприяло змен-
шенню витрат кормів на 10 шт. яєць та 1 кг
яєчної маси відповідно на 7,1 та 11,7%, а та-
кож зменшенню витрат електроенергії
на 38,4%.
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Крім цього, маса яєць курей ІІ і ІІІ дослідних
груп була більшою, ніж на контролі на 0,9 і 2,6 г,
або 1,5 і 4,3% (Р<0,01) відповідно. Різниця у
показниках несучості та маси яєць курей-несу-
чок дослідних груп і контрольної зумовило від-
мінність у кількості яєчної маси. Так, якщо на
контролі за період досліду на середню несуч-
ку її отримано 9,08 кг, то у ІІ дослідній групі —
на 0,68 кг, або 7,5%, ІІІ — на 1,12 кг, або 12,3%
більше. Піддослідні групи птиці відрізнялися
між собою також за кількістю яєчної маси, от-
риманої у розрахунку на середню несучку за
28-денний період. Так, кури ІІІ дослідної групи
за цим показником перевищували контроль на
0,18 кг, або 12,8%, а кури ІІ — на 0,11 кг, або
7,8%, але водночас поступалися ІІІ дослідній
групі на 0,07 кг, або 4,6%.

Від промислового стада курей потрібно
одержати максимальну кількість яєць високої
категорії за мінімальних витрат кормів, що має
вирішальне значення. У наших дослідженнях в
усіх групах курей-несучок витрати кормів були
однаковими. Водночас наведені дані таблиці
свідчать про те, що використання компактних
люмінесцентних ламп і світлодіодних світиль-

ників сприяло зменшенню кормів на 10 шт.
яєць та 1 кг яєчної маси порівняно з контролем
відповідно на 4,9 і 7,1% та 7,3 і 11,7%.

Різні джерела світла неоднаково вплину-
ли на збереженість птиці. Так, у І контрольній
групі курей-несучок, де використовували лам-
пи розжарювання, збереженість поголів’я птиці
становила 96%, у ІІ та ІІІ дослідних групах, в
яких застосовували компактні люмінесцент-
ні лампи та світлодіодні світильники, — відпо-
відно 98 і 99%, що на 2 і 3% вище, порівняно з
контролем.

Крім показників яєчної продуктивності, ви-
значено також витрати електроенергії під час за-
стосування різних джерел освітлення (табл. 3).
Дані таблиці свідчать про те, що застосуван-
ня світлодіодної системи під час утримання ку-
рей-несучок у кліткових батареях дає змогу
зменшити витрати електроенергії на освітлен-
ня у 1,6 раза порівняно з використанням ламп
розжарювання та у 1,3 раза порівняно із за-
стосуванням компактних люмінесцентних ламп.
Тому в разі зменшення витрат електроенер-
гії знижується і вартість спожитої електро-
енергії.
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Пшенично-житні транслокації (ПЖТ) 1AL/
1RS і 1ВL/1RS широко використовують у бага-
тьох селекційних програмах пшениці м’якої ози-
мої та ярої і є прикладом успішного викорис-
тання чужорідного ресурсу для поліпшення
культури [9]. Ці транслокації найбільше зацікав-
люють селекціонерів завдяки позитивному ге-
нетичному впливу на господарські і біологічно
цінні ознаки і властивості — продуктивність,
стійкість до біотичних і абіотичних факторів
[5, 10, 11]. Проте, крім цих позитивних ефектів,
ПЖТ містять алель Sеc-1, який контролює син-
тез житніх білків секалінів з негативним впли-
вом на реологічні властивості тіста і хлібопе-
карські властивості борошна у пшениці [12]. У
літературі наведено деякі відмінності у величи-
нах і напрямах ефектів транслокації короткого
плеча жита 1RS залежно від її локалізації на
довгому плечі хромосоми 1АL або 1ВL [6, 7].
Крім цього, ефекти ПЖТ значною мірою моди-
фікуються генетичними факторами залучених
у гібридизацію батьківських форм і конкретни-
ми характеристиками умов вирощування рос-
лин [2, 8].

Наукова новизна та актуальність наших до-
сліджень полягає в тому, що ефекти ПЖТ 1AL/
1RS на показники якості зерна вивчали на спе-

Ключові слова: пшениця, генетичні фактори, транслокація, хлібопекарські властивості,
борошно, білок.

ціально створеному оригінальному генетично-
му матеріалі з принциповими відмінностями
наявності чи відсутності алелів з позитивним
впливом на хлібопекарські властивості борош-
на, а також досліджували взаємодію цих алелів
з генетичними факторами ПЖТ 1AL/1RS в умо-
вах степу України.

Мета досліджень — установити вплив ПЖТ
1AL/1RS на показники якості зерна та хлібопе-
карські властивості борошна у генотипів пшени-
ці м’якої озимої в умовах півдня України та вия-
вити у рекомбінантних ліній F5 можливі гене-
тичні фактори і компенсаторні властивості алелів
з позитивним впливом на якість зерна за взає-
модії з алелем Sec-1 транслокації 1AL/1RS.

Матеріал і методика досліджень. Матері-
алом для дослідження були рекомбінантні лінії
F5 (80 ліній), отримані від парних і потрійних
схрещувань генетичного джерела ПЖТ 1AL/
1RS сорту Княгиня Ольга з місцевими сорта-
ми, які вирізняються за генетичними система-
ми якості зерна — Антонівка, Господиня, Си-
рена одеська, Куяльник, Зміна (табл. 1 ).

Ці сорти за електрофоретичними спектрами
мають гліадин- і глютенінкодувальні алелі, які
позитивно впливають на хлібопекарські влас-
тивості борошна і якість зерна. Сорти Куяльник
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Генетичні фактори позитивного
впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої
озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS

Антонівка 4 1 4 4 2 2 3 1 2 1

Куяльник 10 1 7 4 2 2 3 1 5 1

Сирена одеська 2 1 1 4 2 2 1+3 2 2 1

Господиня 4 1 5 3 2 3 3 1 2 1

Зміна 10 1 7 4 2 2 3 1 5 1

і Зміна мають алель надвисокої якості Clu-
1В5(Clu–B177+8) від високоякісного мексикансь-
кого сорту пшениці ярої Ред Рівер 68, який
значно поліпшує показники якості зерна та його
фізичні властивості [1]. Ці лінії висівали суціль-
ним способом з обліковими ділянками 5–10 м2

у 3-разовій повторності. Якість зерна та його
хлібопекарські властивості визначали у відділі
генетичних основ селекції СГІ НЦНС (О.І. Ри-
балка, М.Г. Парфентьєв, Л.С. Лифенко).

 Ідентифікацію транслокації 1AL/1RS у ліній
проводили за методикою електрофорезу за-
пасних білків у поліакриламідному гелі (О.М. Бла-
годарова). Фракційний склад клейковинних біл-
ків (за Осборном) визначали в лабораторії біо-
хімії рослин СГІ НЦНС (О.О. Молодченкова).
Математичну обробку та аналіз результатів
досліджень проводили з використанням мето-
дик Б.О. Доспєхова, П.Ф. Рокіцького на персо-
нальному комп’ютері за допомогою програми
Microsoft Excel 2007.

Дисперсійний аналіз результатів досліджень
проводили на лініях двох груп з транслокацією
1AL/1RS та за її відсутності в межах кожної ком-
бінації окремо.

 Результати досліджень. Під час визначен-
ня середніх значень показників якості виявле-
но значні відмінності серед порівняльних груп
ліній у кожній комбінації окремо, крім вмісту
білка (табл. 2). Вміст білка незалежно від груп
ліній (наявність транслокації — ПЖТ 1AL/1RS,
відсутність транслокації — 1AL/1АSконтроль) та
їх батьківських форм перебуває приблизно на
однаковому рівні (13–14,9%). Під час визначен-
ня якості зерна методом седиментації SDS-30
установлено істотну різницю (за НІР0,01–0,001)
між групами ліній: лінії без транслокації досто-
вірно вищі, ніж лінії з її наявністю за цим показ-
ником. Проте більший розмах мінливості показ-
ника SDS-30 за наявності транслокації у лініях
від різних комбінацій може свідчити про мож-

ливість отримання ліній з високою якістю зер-
на. Отже, метод седиментації добре виявляє
диференціацію за якістю білка між лініями з
транслокацією та без неї, але він не вказує
внаслідок чого відбуваються зміни показників
якості зерна.

З метою виявлення біохімічної природи змін
показників якості зерна під впливом ПЖТ 1AL/
1RS у досліджуваних генотипів було проведе-
но аналіз із встановлення фракційного складу
клейковинних білків у різних груп ліній (див.
табл. 2). Аналіз фракційного складу білків клей-
ковини свідчить, що лінії з наявністю трансло-
кації мали більший відсоток водорозчинних
білків альбумінів, а їх рівень становив 18,84–
21,20% від загального білка, що достовірно
(НІР0,001) вище, ніж у ліній з відсутністю транс-
локації (14,41–15,59%). Це можна пояснити
тим, що у ліній з наявністю транслокації 1AL/
1RS у зазначеній фракції білків наявні білки
секаліни від жита. Адже відомо, що в коротко-
му плечі жита 1RS розміщений алель Sec-1,
який контролює біосинтез запасних білків жи-
та — секалінів і має сильний негативний ефект
на хлібопекарські властивості борошна пше-
ниці [12]. В основному це погіршення пов’яза-
но з нездатністю білків секалінів утворювати з
пшеничними білками нерозчинні високополі-
мерні протеїнові комплекси, які є основою фор-
мування клейковини з високими фізичними по-
казниками якості [4].

Вміст гліадинових білків (розчинні в спирто-
вих розчинах) змінюється залежно від комбі-
нації схрещування та батьківських форм. Так,
у комбінації Куяльник/Княгиня Ольга та Сире-
на одеська/Зміна//Княгиня Ольга виявлено іс-
тотну різницю за вмістом гліадину між групами
ліній з транслокацією та її відсутністю, а в ком-
бінаціях Антонівка/Княгиня Ольга, Господиня/
Зміна//Княгиня Ольга не встановлено істотної
різниці між цими групами.



1A  1B 1D  6A   6B   6D 2-1A  1A  1B 1D

Сорт

Формула запасних білків (за номенклатурою Т.О. Собка і Ф.О. Поперелі [3])

Гліадини Глютеніни
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Вивчення вмісту глютенінів (розчинні білки
у лужному розчині) у сумарному білку вияви-
ло істотну різницю між групами ліній у кожній
комбінації із перевагою ліній з відсутністю
транслокації над групою лінії з її наявністю. У
комбінаціях Куяльник/Княгиня Ольга та Госпо-
диня/Зміна//Княгиня Ольга у групі ліній з відсут-
ністю ПЖТ 1AL/1RS спостерігається досить
високий вміст глютенінів (33,56%; 31,82), що
істотно перевищує (НІР — 0,001) групу лінії з
транслокацією на 4,45 і 3,58%, відповідно. Най-
меншу істотну різницю (НІР0,5) мають лінії із
комбінації Сирена одеська/Зміна//Княгиня Оль-
га, де вміст глютенінів у групи лінії з ПЖТ 1AL/
1RS — 30,08%, а з відсутністю транслокації —
32,28%. В обох порівняльних групах ліній із
комбінації Господиня/Зміна//Княгиня Ольга та
Антонівка/Княгиня Ольга спостерігається кіль-
кість гліадину більша, ніж глютеніну, а в лініях
із комбінації Куяльник/Княгиня Ольга та Сире-
на/Зміна//Княгиня Ольга перевищення мають
глютеніни. Це пов’язано з походженням бать-
ківських форм, комбінацією схрещування та
впливу материнської цитоплазми. Зокрема,
сорти Антонівка і Господиня характеризують-
ся генотиповим перевищенням гліадинів над
глютенінами, а сорти Куяльник, Сирена та Змі-
на й створені лінії на їх основі мають співвідно-
шення глютенін/гліадин, близьке до оптималь-
ного (>1), що дає змогу отримувати високоякіс-
ний хліб (табл. 2).

Співвідношення глютенін/гліадинових фрак-
цій білків у порівняльних групах ліній із біль-
шості комбінацій не виявляють істотної різниці.
Лише ліній із комбінацій Куяльник/Княгиня Оль-
га та Сирена одеська/Зміна//Княгиня Ольга в
обох групах ліній таке співвідношення було
близьким до оптимального (1,14–1,29 відповід-
но). Проте слід зауважити, що у груп ліній із
відсутністю транслокації у всіх випадках вміст
глютенінів та гліадинів вище завдяки меншому
вмісту альбумінів, а в групах ліній з трансло-
кацією високий вміст глютенінів із вдалим спів-
відношенням з іншими фракціями білків дає
змогу частково компенсувати негативний вплив
транслокації і підвищити якість генотипів до
рівня сильних пшениць.

Дослідження впливу ПЖТ 1AL/1RS на хлібо-
пекарські властивості борошна за порівняння
груп ліній з транслокацією та її відсутністю свід-
чить, що істотної різниці за показниками пруж-
ності тіста та водопоглинальною здатністю бо-
рошна не спостерігається. Вплив транслокації
більше виявляється за показниками сила бо-

рошна (W), індекс еластичності клейковини (Ie),
співвідношення пружності до розтяжності тіста
(P/L), об’єм хліба із 100 г борошна та загальна
оцінка хліба (див. табл. 2). За цими показника-
ми виявляються істотні відмінності між група-
ми ліній на різних рівнях значущості.

Ключову роль в отриманні відмінного хліба
відіграють показники Іе та W. Між цими показ-
никами в усіх комбінаціях у групах ліній з транс-
локацією та без неї є тісна кореляційна за-
лежність (r=0,75–0,92), лише у групах ліній з
відсутністю транслокації у комбінаціях Куяль-
ник/Княгиня Ольга, Сирена одеська/Зміна//Кня-
гиня Ольга виявлено середній кореляційний
зв’язок (r=0,5–0,4). Аналогічна ситуація спосте-
рігалась і за дослідження зв’язку між об’ємом
хліба та Іе, оцінкою хліба та Іе. Отже, показни-
ки Іе і W відіграють провідну роль у визначенні
хлібопекарських якостей генотипів.

Значення Іе у групах ліній з відсутністю
транслокації від комбінацій Куяльник/Княгиня
Ольга та Антонівка/Княгиня Ольга, Господиня/
Зміна//Княгиня Ольга було істотно вищим, ніж
у ліній з транслокацією за НІР0,01–0,001, а ком-
бінація Сирена одеська/Зміна//Княгиня Ольга
вирізнялась найменшою істотною різницею се-
ред порівняльних груп.

За показником W виявляються переваги лі-
ній без транслокації із більшості досліджених
комбінацій. Винятком є лінії із комбінації Сире-
на одеська/Зміна//Княгиня Ольга, де істотної
різниці між групами ліній не було. Обидві гру-
пи мають високий вміст глютенінів (30–32,28%),
що позначається на W (430–485,7 о.а.). Ці
особливості якості зерна перенесені від сорту
Зміна (високі показники вмісту глютеніну —
34,47% та W — 552 о.а.). Це відображається
також і у співвідношенні показників пружності
(P) і розтяжності (L) тіста.

Кінцевим показником визначення хлібопе-
карських властивостей генотипів є визначення
об’єму хліба зі 100 г борошна та характерис-
тика хлібного м’якушу. Значну перевагу мають
групи ліній з відсутністю транслокації, де вони
за цими показниками істотно перевищують гру-
пу ліній з наявністю транслокації за високого
рівня значущості НІР0,001.

Отже, аналіз отриманих даних свідчить, що
наявність у генотипах ПЖТ 1AL/1RS загалом
призводить до зниження основних показників
хлібопекарських властивостей борошна та
якості білка. Проте, якщо розглядати кожну
лінію окремо, то в групі ліній з транслокацією
трапляються генотипи, які містять досить високі

Генетичні фактори позитивного
впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої
озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS
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Генетичні фактори позитивного
впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої
озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS

*SDS-30, мл 50–60 37,5 80 83,3 –

61–70 25 20 16,7 50

71 37,5 – – 50

†Ie, % 44–53 12,5 33,3 33,3

54–59 50 66,7 66,7 50

>60 37,5 – – 50

‡W, о.а. <300 25 33,3 – –

301–350 12,5 60,0 66,7 –

351–410 37,5 13,3 33,3 50

>411 25 – – 50
#P/L 0,8–0,95 50 46,7 16,7 –

0,96–1,15 37,5 40,0 66,7 16,7

>1,16 12,5 13,3 16,7 83,3

Об’єм хліба, см3 1000–1200 25 40,0 83,3 16,7

1200–1350 12,5 46,7 16,7 50,0

>1350 62,5 13,3 – 33,3

*SDS-30 — sodium dodecyl sulfate sedimentation; †Ie — індекс еластичності клейковини; ‡W — сила бо-
рошна на альвеографі Шопена; #P/L — співвідношення: пружність тіста/розтяжність тіста.

хлібопекарські властивості. Це пояснюється
тим, що у цих ліній негативний вплив на хлібо-
пекарські властивості борошна житніх білків
секалінів компенсується дією алелів з високим
позитивним впливом на основні показники
якості зерна — W та Іе від батьківських форм
Куяльник і Зміна. Цей компенсаторний меха-
нізм позитивно змінює співвідношення окремих
фракцій білка, зокрема глютенінової фракції до
гліадинової (>1).

Для розширення досліджень із впливу ПЖТ
1AL/1RS на якість зерна було проведено роз-
поділ ліній із транслокацією за основними по-
казниками, які визначають хлібопекарські вла-
стивості борошна (табл. 3). Так, групування
ліній за рівнем седиментації, Іе, W, P/L та об’є-
му хліба свідчить, що можна отримати достат-
ньо якісні зі значною частотою лінії в комбіна-
ціях: Антонівка/Княгиня Ольга, Господиня/Змі-
на//Княгиня Ольга на рівні цінних пшениць
(SDS-30 — 61–70 мл, W —300–350 о.а., Іе —
54–58 %, об’єм хліба — 1200–1350 см3) і Си-
рена одеська/Зміна//Княгиня Ольга, Куяльник/
Княгиня Ольга на рівні сильних пшениць (SDS-
30 — >70 мл, W — >400 о.а., Іе — >59%, об’єм

хліба — >1350 см3). З цього матеріалу для по-
дальших досліджень було відібрано 12 кращих
ліній, які несуть у своєму генотипі транслока-
цію 1AL/1RS та за показниками якості є близь-
кими або відповідають показникам цінних і
сильних генотипів (рисунок).

Дані табл. 3 свідчать, що цінним вихідним
матеріалом для селекції пшениці м’якої озимої
є сорти Куяльник і Зміна завдяки їхньому ори-
гінальному білково-клейковинному комплексу
та високим показникам хлібопекарських влас-
тивостей. Створені на базі цих сортів рекомбі-
нантні лінії вирізняються досить високими по-
казниками якості, незважаючи на наявність у їх
генотипі транслокації 1AL/1RS.

Отримані лінії дають змогу конкретно оціни-
ти можливі ефекти транслокації на якість зер-
на та хлібопекарські властивості борошна. Під
час дослідження виявлено критерії для добо-
ру генотипів з ПЖТ 1AL/1RS, у яких виявляють-
ся підвищені показники якості зерна.

1-й критерій — співвідношення між глюте-
ніновою та гліадиновою фракціями білка: чим
вище різниця співвідношення (>1), тим більше
виявляється поліпшення якості білка за наяв-

       


Показник

Гібридна комбінація, кількість ліній (n)

Антонівка/Княгиня
Ольга (n=15)

Сирена/Зміна//
Княгиня Ольга

(n=6)

Господиня/Зміна//
Княгиня Ольга

(n=6)

Куяльник/Княгиня
Ольга (n=8)
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Генетичні фактори позитивного
впливу на якість зерна у ліній пшениці м’якої
озимої з житньою транслокацією 1AL/1RS

Наявність у генотипі пшениці м’якої озимої
ПЖТ 1AL/1RS негативно впливає на якість

Висновки

зерна та хлібопекарські властивості борош-
на через підвищену кількість водорозчинних

ності транслокації. Про дійовість цього крите-
рію можуть свідчити показники ліній Ер. 15/12,
Ер. 16/12, Ер. 379/12, Ер. 393/12, Ер. 414/12, де
різниця між глютеніном і гліадином становить
6,06–10,6%, а показники якості перебувають на
рівні сильних пшениць (SDS-30 — 70–80 мл,
W — 393–500 о.а., Іе — 58–65%, об’єм хліба —
1300–1500 см3).

2-й критерій — має місце за однаково-
го співвідношення глютеніну і гліадину (близь-
ко 1), але за високого рівня вмісту глютені-
нів та гліадинів (>28–30% від протеїну). При
цьому, незважаючи на високий уміст альбу-
мінів, спостерігається підвищення якості біл-
ка загалом. Такі характеристики мають лі-
нії Ер. 042/12, Ер. 0164/12, Ер. 0213/12,
Ер. 0256/12.

3-й критерій — наявність алеля надвисокої
якості Clu-1B5 (Clu-B177+8), який початково от-
римано від високоякісного мексиканського сор-
ту пшениці ярої Ред Рівер 68. Цей алель іден-
тифіковано у сортів Зміна і Куяльник. Його на-
явність значно підвищує якість зерна (Ер. 042/
12, Ер. 045/12, Ер. 047/12, Ер. 122/12), а також
є компенсаторним фактором негативного впли-
ву на хлібопекарські якості борошна житніх
білків і підсилювачем перших двох критеріїв
(Ер. 16/12, Ер. 393/12).

З цього матеріалу було отримано 2 сорти —
Октава одеська та Ліга одеська, які несуть у
своєму генотипі транслокацію 1AL/1RS і харак-
теризуються оптимальним співвідношенням
фракцій білка та мають відмінні хлібопекарські
показники борошна.

1 — Зміна;
2 — Сирена одеська;
3 — Княгиня Ольга;
4 — Ер. 379/12;
5 — Ер. 393/12;
6 — Ер. 414/12




1 — Антонівка;
2 — Княгиня Ольга;
3 — Ер. 0279/12;
4 — Ер. 0164/12;
5 — Ер. 0256/12;
6 — Ер. 0213/12

Антонівка/Княгиня Ольга
1 2 3 4 5 6

Сирена одеська/Зміна/Княгиня Ольга
1 2 3 4 5 6

Куяльник/Княгиня Ольга

1 — Куяльник;
2 — Княгиня Ольга;
3 — Ер. 16/12;
4 — Ер. 047/12;
5 — Ер. 045/12;
6 — Ер. 15/12;
7 — Ер. 042/12

1 2 3 4 5 6 7
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білків — альбумінів і секалінів (алель Sеc-1) від
жита. Негативний вплив на хлібопекарські
властивості борошна житніх білків секалінів
частково компенсується дією відомих і невідо-
мих алелів з високим позитивним впливом на
основні показники якості зерна — W та Ie. Цей
компенсаторний механізм поліпшує співвідно-
шення глютенінової і гліадинової фракцій, що
може бути ефективним критерієм добору
генотипів з підвищеними показниками хлібо-
пекарських властивостей борошна.

Ключову роль в отриманні високоякісного
хліба відіграють: Ie та W. До того ж вплив
цих показників на якість генотипів із ПЖТ за-
лежить не лише від вмісту білка, а й від його

якості та вдалого співвідношення його запас-
них білків.  З цього матеріалу для подальших
досліджень було відібрано 12 кращих ліній, які
несуть у своєму генотипі транслокацію 1AL/
1RS та в результаті компенсаторної дії але-
лів з позитивним впливом на якість відпові-
дають показникам цінних і сильних генотипів.
Створено і передано на державне сортови-
пробування в 2014 р. 2 сорти — Октава
одеська та Ліга одеська, які мають значні (18–
22%) переваги над національними стандарта-
ми за врожайністю, відмінні хлібопекарські
властивості борошна та вирізняються підви-
щеною стійкістю до біотичних та абіотич-
них факторів.
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Соняшник серед олійних культур за обсягом
виробленого насіння (36,39 млн т на 2013 р.,
за даними Державного департаменту США з
сільського господарства) займає 5-е місце у
світі, що привертає підвищену увагу вчених та
аграріїв. Водночас наявна генетична база со-
няшнику занадто вузька для більшості дослі-
джень, що стримує темп робіт з цією культу-
рою. Тому одним із першочергових завдань
будь-якої селекційно-генетичної програми на
соняшнику є розширення доступної селекціоне-
рові генетичної мінливості. Це завдання мож-
на вирішувати за допомогою різних способів,
наприклад, залучати до схрещування дикорос-
лі види або використовувати біотехнологічні
підходи (культуру клітин і тканин in vitro або ге-
нетичну інженерію). Метод індукованого мута-
генезу також дуже важливий у цьому аспекті,
оскільки давно і надійно зарекомендував себе
як спосіб отримання форм рослин з новими
цінними властивостями.

Нині для індукування мутацій найчастіше
використовують іонізувальне випромінювання
й хімічні мутагени, хоч ефективними є й інші
підходи [5]. За допомогою штучного мутагене-
зу вже створено сотні нових сортів основних
сільськогосподарських культур [1, 3, 4, 8]. Най-
частіше як об’єкт під час обробки мутагеном
використовують зріле насіння. Однак для ряду
культур такий метод не завжди прийнятний або
не може забезпечити достатньо високої ефек-
тивності. Наприклад, впливаючи ?-променями
в 4-х дозах на зріле насіння соняшнику,
S.J. Jambhulkar і D.C. Joshua [6] хоч і отрима-
ли у 2-му мутантному поколінні ряд морфоло-
гічних мутантів, але індуковані зміни виявлено
лише у 4-х груп ознак, що зовсім недостатньо

Ключові слова: соняшник, мутагенез, незрілий зародок, насінина, покоління М2, спектр мутацій,
частота мутацій, етилметансульфонат.

для проведення успішної селекції на цій куль-
турі. З огляду на це залишаються актуальни-
ми питання пошуку інших об’єктів обробки му-
тагеном (пагонів, бульб, бруньок, пилку та ін.),
використання яких могло б забезпечити вищий
вихід мутацій або розширити їх спектр. Особ-
ливо це стосується культурного соняшнику, для
якого доступну генетичну мінливість вже май-
же вичерпано.

Мета роботи — визначення ефективності
обробки мутагеном незрілих зародків соняшни-
ку (порівняно зі зрілим насінням) у плані збіль-
шення генетичної різноманітності цієї культури.

Матеріал і методи досліджень. Як мате-
ріал використовували зародки і зріле насіння
двох ліній культурного соняшнику Helianthus
annuus L. запорізької селекції — ЗЛ 809 і ЗЛ 95.
Їх обробляли водним розчином хімічного мута-
гену етилметансульфонату. Елементи техно-
логії такої мутагенної обробки апробовано нами
раніше на незрілому насінні соняшнику [7].

У варіантах з визначення впливу мутагену
на незрілі зародки рослини цих ліній перед
цвітінням ізолювали. Через 9–11 і 14–16 днів
після примусового самозапилення з кошиків
виділяли незрілі сім’янки з зародками відповід-
ного віку, обробляли їх 0,02%-м водним роз-
чином етилметансульфонату (ЕМС) протягом
16-ти годин, відмивали водопровідною водою
і стерилізували 70%-м етиловим спиртом, а по-
тім водним розчином хлораміну Б. Зародки
звільняли від зовнішньої оболонки і висаджу-
вали на модифіковане поживне середовище
МС [9] зі зменшеним вмістом макроелементів
та збільшеним вмістом вітамінів. Зародки куль-
тивували в чашках Петрі за фотоперіод 16 год
і кімнатної температури до моменту проростан-
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ня. Сформовані зелені паростки висаджували
спочатку в стаканчики, а після появи 2–3-х пар
справжніх листків — на поле. Одночасно з не-
зрілими зародками цим мутагеном обробляли
й зріле насіння тих самих ліній. Використову-
вали 2 типи контролів — замочування в дис-
тильованій воді зародків віку 9–11 і 14–16 днів
і зрілого насіння.

Рослини М1 у всіх варіантах перед цвітінням
індивідуально ізольовували, а під час цвітіння
штучно доопилювали. Наступного року насіння
рослин М1 породинно висівали в поле для от-
римання покоління М2. Кожна сім’я М2 — по-
томство однієї рослини М1. Під час вегетації
рослин покоління М2 у всіх варіантах виявле-
но рослини з відмінними від вихідних ліній мор-
фологічними і фізіологічними ознаками.

Попередню частоту мутацій в М2 (у %) ви-
значали за кількістю сімей з видимими зміна-
ми морфологічних і фізіологічних ознак, спів-
віднесеній до загальної кількості досліджених

сімей. Остаточну частоту мутацій в М2 встанов-
лювали після підтвердження успадкування змі-
неної ознаки в наступному поколінні.

Дані обробляли статистично, використовую-
чи програму MSTAT-C для ПК [10] і MS Excel.
Істотність відмінностей оцінювали за t-крите-
рієм Стьюдента [2].

Результати та їх обговорення. У всіх варі-
антах досліду в поколінні М1 рослин з мутант-
ними ознаками не виявлено. Всі мутанти вияв-
лено в наступному поколінні М2. Результатив-
ною була обробка етилметансульфонатом як
зрілого насіння, так і незрілих зародків соняш-
нику. Проте ефективність обробки незрілих за-
родків — вища. Про це свідчить ширший спектр
(рис. 1) і вища частота успадкованих змін (таб-
лиця) під час використання як об’єкт мутаген-
ного впливу незрілих зародків порівняно зі зрі-
лим насінням. Як видно з рис. 1, спектр мутацій
за обробки зрілого насіння значно вужчий, ніж
за обробки незрілих зародків. У першому ви-
падку в обох ліній виявлено всього по 3 типи
мутацій. За використання як матеріал для об-
робки незрілих зародків — типів мутацій було
в кілька разів більше. Так, у лінії ЗЛ 809 вико-
ристання як об’єкта обробки незрілих зародків
дало змогу отримати 7 типів успадкованих змін,
тоді як у зрілого насіння — лише 3 типи. У лінії
ЗЛ 95 за обробки зрілого насіння також вияв-
лено незначну кількість типів мутацій, на від-
міну від варіантів обробки незрілих зародків
(9 і 14 типів, залежно від їх віку).

Дані про частоту видимих   успадкованих
змін у M2 підтвердили істотний вплив мутаге-
ну на незрілі зародки, оскільки виявилася знач-
на кількість мутацій. У лінії ЗЛ 809 їх було

Розширення генетичного різноманіття у соняшнику
під впливом мутагену на незрілі зародки та насіння

        
     
 
  


Л
ін

ія

Типів мутацій

Порушення синтезу хлорофілу 1,6 0 0 0 0
Мутації:
  сім’ядолей 4,8 3,1 0 0,9 0
  справжніх листків 6,4 3,1 7,2 0 0
  стебла 19,1 18,6 2,4 0,9 2,9
  суцвіття 8,0 6,2 0 4,5 2,9
  насіння 0 3,1 0 0 0
Фізіологічні мутації 0 0 0 9,1 2,9
Загальна частота мутацій 39,9±6,17* 34,1±8,51* 9,6±4,60 15,4±3,46 8,7±4,83

* Відмінності в частоті мутацій між варіантами обробки зрілого насіння і незрілих зародків істотні за
Р<0,001.

   


Лінія, оброблюваний матеріал

Група мутацій

Зріле
насіння

Зародки
14–16 днів

Зародки
9–11 днів

Зародки
14–16 днів

Зріле
насіння

ЗЛ 95 ЗЛ 809
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Обробка етилметансульфонатом лінійно-
го матеріалу соняшнику була ефективною як
за використання зрілого насіння, так і не-
зрілих зародків.

Частота і спектр мутацій за використан-

Висновки

ня як матеріал для мутагенної обробки не-
зрілих зародків були більшими, ніж за викорис-
тання зрілого насіння. Досліджувані лінії роз-
різнялися рівнем мутабільності за впливу му-
тагену на незрілі зародки.

  

  
 
    
   
   
  
  


близько 15%, у ЗЛ 95 — удвічі більше. Часто-
та мутацій за обробки мутагеном зародків обох
віків була значно більшою, ніж за обробки зрі-
лого насіння соняшнику обох ліній (див. табли-
цю). Для лінії ЗЛ 809 перевищення цього показ-
ника за обробки незрілих зародків (порівняно
зі зрілим насінням) становило майже 180%,
тоді як у лінії ЗЛ 95 відмінності були ще біль-
ші (в 3–4 рази). Така різниця між лініями, оче-
видно, зумовлена   значними відмінностями в
генетичному походженні двох досліджуваних
зразків.

На більшості контролів як для незрілих за-
родків, так і для зрілого насіння мутацій не ви-
явлено. Лише в одному випадку — на контролі

варіанта мутагенної обробки зародків лінії ЗЛ 95
віком 14–16 днів виділено мутацію типу xantha.

Установлено кількість груп мутацій і їх спів-
відношення за дії етилметансульфонату на зрі-
ле насіння та незрілі зародки (рис. 2). За об-
робки насіння лінії ЗЛ 95 виявлено лише 2 гру-
пи мутацій — мутації листка і стебла, тоді як
за обробки зародків 14–16-денного віку таких
груп було більше. Схожу закономірність вияв-
лено й у лінії ЗЛ 809.

Отже, проведені дослідження свідчать, що
обробка мутагеном незрілих зародків ефектив-
ніша, ніж обробка зрілого насіння. Це виявля-
лося як у появі ширшого спектра мутацій, так і
в більшій частоті успадковуваних змін.
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Постановка проблеми. В Україні площа угідь
під зерновими культурами з ріпаком і без кукуруд-
зи становить близько 11 млн га, що забезпечує
збирання в середньому понад 32 млн т зерна і
вирощування близько 40 млн т незернової части-
ни врожаю, тобто соломи й полови. Оскільки ос-
нову цієї частини становить солома, то надалі
незернову частину врожаю скорочено називати-
мемо соломою.

З огляду на світову продовольчу кризу труд-
нощів з реалізацією зібраного зерна поки що не
передбачається, а от щодо ефективного викорис-
тання вирощеної соломи є серйозні проблеми.

Річ у тім, що за часів СРСР було велике пого-
лів’я сільськогосподарських тварин, для якого, як
правило, не вистачало кормів.

Тому в той період панувала технологія збиран-
ня соломи з використанням збирально-транспорт-
них засобів. Ця технологія забезпечувала повне
очищення ланів від соломи, яка складувалася на
краю поля чи біля тваринницьких приміщень.

Однак нині поголів’я худоби різко скоротилося,
а більшість великих господарств продукції тварин-
ництва не виробляють взагалі, тому й потреби тва-
ринництва в соломі відповідно також знизились.

Ключові слова: пожнивні залишки, солома, теплова енергія, органічне удобрення, подрібнювач-
розподілювач, різальний апарат, вентилятор.

Незважаючи на те, що за кордоном солому ви-
користовують для виробництва целюлози, папе-
ру, будівельних матеріалів (крім галузі тваринниц-
тва, де її використовують на підстилку), також вона
має високу енергетичну цінність (14,3 мДж/кг), близь-
ку до середньої енергетичної здатності дров (13,95
мДж/кг), і тому її використовують для одержання
теплової енергії (наприклад, Ізраїль закуповує тю-
ковану солому в Одеській області), для більшості
наших господарств вона перетворилась на не-
потріб, і її просто спалюють на полях. При цьому
не лише викидається на вітер значна кількість
енергії, на придбання носіїв якої країна витрачає
мільйони доларів США, а ще й забруднюється ат-
мосфера, втрачається 25–30 кг азоту/га і весь вуг-
лець, а також знищується мікрофлора ґрунту, що
призводить до зниження його родючості [1].

І це за умов, що в нашій країні за 2 останніх
десятиліття внесення органічних добрив у ґрунт
знизилося в 7 разів, а мінеральних — відповідно
в 2,7 раза. Тому не тільки зменшується родючість
ґрунтів, а й катастрофічно знижується вміст гуму-
су у знаменитих українських чорноземах. За ос-
танні роки його вміст у ґрунті знизився з 3,2 до 2,6–
2,8%, тобто відбувається деградація ґрунтів.
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У Західній Європі вже близько 200 років засто-
совують спосіб удобрення ґрунту пожнивними за-
лишками, зокрема й соломою, подрібнюючи і за-
гортаючи її в ґрунт [1]. Завдяки такому удобрен-
ню, за даними зарубіжних [1] і вітчизняних [2]
дослідників, урожайність усіх сільськогосподарсь-
ких культур зростає в середньому на 10% і при
цьому не тільки виключається зниження вмісту
гумусу в ґрунті, а, навпаки, навіть спостерігається
помітне підвищення.

Тому солому з користю для господарства до-
цільно використовувати як для одержання тепло-
вої енергії, так і для удобрення ґрунтів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Солома має високу енергетичну цінність, але, на
відміну від дров, у неї дуже низька об’ємна маса
(15–24 кг/м3). Тому, щоб забезпечити споживан-
ня теплової енергії на холодний період року, не-
обхідні великі сховища для зберігання запасів со-
ломи, та й спалювати солому в побутовому котлі
чи грубці дуже складно.

З огляду на це в окремих господарствах краї-
ни розробили й використовують ефективну техно-
логію одержання теплової енергії з використанням
соломи як палива.

Її суть полягає в тому, що в населеному пункті
монтують енергетичний блок (котел) для спалю-
вання пресованої соломи і теплотрасу для з’єд-
нання цього котла зі споживачами теплової енер-
гії, а також будують сховище для зберігання пре-
сованої соломи.

Під час роботи зернозбирального комбайна
солома укладається у валки, а після підсихання
підбирається пресом-підбирачем, пресується в
тюки чи рулони та укладається в сховище.

Під час роботи енергетичного блока солома
забирається переобладнаним стогокладом або
іншим завантажувачем зі сховища і завантажуєть-
ся в топку енергетичного блока, де за примусової
подачі повітря вентилятором згоряє.

У ННЦ «ІМЕСГ» вже кілька років успішно за-
стосовують таку технологію.

Головним недоліком цієї технології, який обме-
жує її широке застосування, є висока початкова
вартість обладнання — енергоблока, теплотрас,
сховища і преса-підбирача, на придбання яких у
більшості господарств немає коштів.

Використовуючи солому на удобрення ґрунту,
її необхідно подрібнити, рівномірно розподілити по
поверхні ґрунту, а потім загорнути в ґрунт ґрунто-
обробними знаряддями. Причому подрібнення і
розподілення соломи по поверхні поля може здійс-
нюватися двома принципово різними способами.

За першого способу подрібнення соломи і роз-
поділ її частинок по поверхні поля здійснюється
одночасно з обмолотом зерна комбайном. Для

цього, наприклад, зернозбиральний комбайн
ДОН-1500 обладнується пристроєм ПУН-5 або
ПУН-6 і подрібнювачем ПКН-1500.

Однак комбайн ДОН-1500 з таким обладнан-
ням не забезпечує оптимальної довжини (до 15
см) частинок подрібненої соломи і необхідної ши-
рини (6 м) смуги та рівномірності (±25%) розподі-
лення подрібнених частинок по поверхні ґрунту [3].

Крім того, під час роботи комбайна з подрібню-
вачем виникають додаткові втрати зерна в соло-
му через порушення повітряного режиму роботи
очистки комбайна, а також на 18–25% знижуєть-
ся його продуктивність через велику енергоємність
(близько 30 кВт) роботи подрібнювача, на 10–15%
підвищуються питомі витрати пального і, що най-
неприємніше, — на 25% скорочується строк служ-
би комбайна.

Німецька фірма Rasspe Systemtechnik виготов-
ляє для подрібнювачів комплекти ножів лопатево-
го типу. Ці ножі мають різну форму для правої, се-
редньої і лівої частин подрібнювача. Головною пе-
ревагою цих ножів є те, що вони створюють ефек-
тивні потоки повітря, спрямовані праворуч і ліво-
руч від напрямку руху комбайна, що забезпечує
збільшення ширини смуги і рівномірності розподі-
лення подрібнених частинок соломи по полю [4].

Фірми New Holland і Massey Ferguson для збіль-
шення ширини смуги і рівномірності розподілен-
ня подрібнених частинок соломи обладнують по-
дрібнювачі своїх комбайнів спеціальними венти-
ляторами з дефекторами, а фірма Vitteroe об-
ладнує подрібнювачі своїх комбайнів окремими
розкидачами, виконаними у вигляді пари відцен-
трових дисків з вертикальними осями, що обер-
таються в протилежні боки, тобто подібними до
робочого органу дводискової відцентрової маши-
ни для розсівання мінеральних добрив [5].

Слід зазначити, що часто зарубіжні фермери
збирають солому і розміщують її на краю поля,
для її подрібнення на стаціонарі вони використо-
вують комбайни з подрібнювачами застарілих кон-
струкцій, які застосовувати для збирання зерна
нерентабельно, а подрібнену солому розкидають
по полю машинами для транспортування і розпо-
ділення підстилки на фермах з безприв’язним
утриманням тварин [6].

Коли подрібнення і розподілення частинок со-
ломи здійснюється за другим способом, під час
збирання зернових солома розкладається по полю
у вигляді валків. Після цього застосовується уні-
версальний причіпний чи навісний на трактор под-
рібнювач-розподілювач, який використовується
для подрібнення пожнивних залишків і соломи. Під
час подрібнення соломи він рухається вздовж вал-
ка, захоплює і подрібнює солому, а подрібнені час-
тинки розподіляються по поверхні ґрунту і потім за-

Обґрунтування технології
і технологічно-конструкційної схеми універсального
подрібнювача–розподілювача пожнивних залишків і соломи
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роблюються в ґрунт ґрунтообробними знаряд-
дями. Такі подрібнювачі-розподілювачі широко ви-
користовують на Заході [7].

Щодо країн СНД, то певні роботи зі створення
універсальних подрібнювачів-розподілювачів по-
жнивних залишків соломи ведуться в Російській
Федерації, у роботі [8] зазначається, що вже ство-
рено дослідний зразок такої машини під маркою
ИСП-1,5, але, на жаль, схема цієї машини не на-
водиться.

Однак певні роботи з удобрення ґрунту соло-
мою в Росії все ж таки проводяться. Для цього
використовують переобладнані роторні косарки
КИР-1,85 [9] та КИН-2,7 [10], а також кормозби-
ральний комбайн КСК-100 [8] та ін.

Значно активніше ведуться роботи зі створен-
ня універсального подрібнювача-розподілювача
стебел рослин у нашій країні. В ННЦ «ІМЕСГ»
розроблено подрібнювач-розподілювач рослинних
решток, який виготовляється серійно під маркою
ПРН-4,5 «Поділля», але подрібнення соломи із
валків він не забезпечує.

У 2006 р. в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого про-
ходили агротехнічну оцінку три дослідні зразки
універсальних подрібнювачів-розподілювачів по-
жнивних залишків і соломи із валків, кращим з
яких визнано ПН-2М підприємства Білоцерків-
МАЗ. Він забезпечував необхідну якість подріб-
нення соломи із валків, але ширина смуги розпо-
ділення подрібнених частинок дорівнювала 5,3 м
за мінімально допустимої — 6 м. Крім того, він не
забезпечував рівномірного розподілення подрібне-
них частинок соломи по поверхні ґрунту, тому було
рекомендовано продовжити роботи зі створення
універсальних подрібнювачів-розподілювачів по-
жнивних залишків і соломи, якість роботи яких
відповідала б агротехнічним вимогам [11].

Слід зауважити, що глибина загортання по-
дрібнених стебел рослин також має принципове
значення. Дослідження іноземних учених показу-
ють, що найкраще забезпечення ґрунту гумусом і
підвищення урожайності досягається, коли загор-
тання стебел рослин у ґрунт здійснюється на гли-
бину понад 10 см [1], а на думку радянських уче-
них, ця глибина становить 5–10 см [1]. Причина в
тому, що у верхньому добре аерованому шарі
ґрунту органічні сполуки (переважно летючі кисло-
ти) швидко мінералізуються. Крім того, цей шар
ґрунту має значно більшу енергію мобілізаційних
процесів, тому він продукує більше вугільної кис-
лоти і нітратів, енергійніше руйнує клітковину й
утворює перегній [1].

Варто зазначити, що під час розкладання сте-
бел рослин мікроорганізмами, які зумовлюють цей
процес, поглинається вільний азот із ґрунту, і він
збіднюється на цей елемент.

Тому для нормального забезпечення ґрунту
азотом необхідно під час його удобрення вноси-
ти на кожний центнер стебел рослин 0,25–1,5 кг
азоту залежно від клімату і ґрунту (при високій
вологості бідного ґрунту вноситься максимальна
доза) [1].

Зарубіжні вчені вважають, що за осіннього
удобрення ґрунту стеблами рослин під весняний
посів ці стебла стосовно азоту виконують позитив-
ну роль, оскільки зв’язують вільний азот у ґрунті і
захищають його від вимивання талими водами, а
компенсувальну дозу азоту слід вносити перед
посівом ярих культур [1].

Враховуючи значні кошти, які потрібно витра-
тити на придбання технологічного обладнання, і
нинішнє фінансове становище більшості наших
господарств, широкого використання соломи для
одержання теплової енергії в недалекому майбут-
ньому не передбачається.

Тому з огляду на деградацію наших ґрунтів
частку соломи, яку не використовують для потреб
тваринництва, слід використовувати для удобрен-
ня ґрунтів. Причому, враховуючи негативні резуль-
тати використання подрібнювачів соломи на ком-
байнах ДОН-1500 російського виробництва, під
час розроблення вітчизняних зернозбиральних
комбайнів їх потрібно обладнувати потужнішими
двигунами, краще адаптованими до роботи по-
дрібнювачів, очищувачами молотарки і, найголов-
ніше, — необхідно розробити досконаліші под-
рібнювачі незернової частини врожаю, які забез-
печували б задану довжину подрібнених частинок,
їх рівномірне розподілення по поверхні поля і ши-
рину смуги розподілення подрібнених частинок не
менше 8 м.

Однак з огляду на те, що створення сучасного
зернозбирального комбайна з подрібнювачем не-
зернової частини врожаю пов’язане зі значними
труднощами, а оснащення такими комбайнами
усіх господарств потребує багато часу, доцільно
розробити універсальний подрібнювач-розподілю-
вач пожнивних залишків, зокрема й валків соло-
ми, який має агрегатуватися з трактором.

 Мета досліджень — обґрунтування техноло-
гічно-конструкційної схеми універсального под-
рібнювача-розподілювача пожнивних залишків,
зокрема й соломи з валків, утворених зернозби-
ральним комбайном, з шириною смуги розподі-
лення подрібнених частинок — 8 м.

Методика досліджень. У дослідженнях вико-
ристано інформаційно-аналітичний метод. Спо-
чатку було проведено інформаційний пошук за
науково-технічними і патентними джерелами, що
охоплюють 50 років, у результаті якого відібрано
інформацію про ефективність використання соло-
ми для одержання теплової енергії та органічно-
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го удобрення ґрунту, а також про технічні засоби
для використання соломи.

Проведено аналіз зібраної інформації щодо
ефективності виявлених об’єктів та можливості їх
використання в сучасних умовах нашої країни. За
результатами аналізу зроблено висновок, що у сві-
товій практиці немає технічних засобів, які відпо-
відали б вітчизняним агротехнічним вимогам до
подрібнення і розподілення соломи із валків після
комбайнового збирання. Тому було здійснено ана-
літичний пошук, в результаті якого розроблено
технологічно-конструкційну схему універсального
подрібнювача-розподілювача, наведену в цій статті.

Результати досліджень. З огляду на те, що
для органічного удобрення ґрунту, крім соломи,
використовуються подрібнені стебла бур’янів, а
також стерня сільськогосподарських культур, зок-
рема таких товстостебельних, як кукурудза і со-
няшник, створений подрібнювач-розподілювач
має забезпечувати органічне удобрення ґрунту не

тільки соломою, а й іншими пожнивними залиш-
ками.

У результаті аналізу технологічно-конструкцій-
них схем подрібнювачів-розподілювачів стебел
рослин, представлених у технічній та патентній
літературі, а також аналітичного пошуку оптималь-
ного варіанта було обґрунтовано технологічно-
конструкційну схему універсального подрібнюва-
ча-розподілювача, яка відповідала б сучасним ви-
могам до підготовки соломи й інших пожнивних
залишків для удобрення ґрунту.

Конструкційну схему такого подрібнювача-роз-
поділювача показано на рисунку. Подрібнювач-
розподілювач складається із рами 1 з кронштей-
нами 2 і 3 для з’єднання з навісною системою
трактора. До задньої частини 19 рами 1 шарнір-
но (на підшипниках) закріплено циліндричний ко-
ток 18, на який опирається подрібнювач-розподі-
лювач під час роботи.

На рамі 1 нерухомо закріплено кожух, що скла-
дається із двох торцевих дисків 11, до передньої
частини яких приварено циліндричну поверхню 24.

У цьому кожусі розміщено різальний апарат 12,
що складається із трубчастого вала 14 з цапфа-
ми 23 на кінцях, що встановлені в підшипниках
кочення, які розміщені в корпусах 22, закріплених
болтами на рамі 1. До трубчастого вала приваре-
но тримачі 17 з отворами 13, до яких шарнірами
20 закріплено Т-подібні ножі 15 з двома різальни-
ми кромками 16.

Така конструкція ножів 15 дає можливість у разі
затуплення різальних кромок усіх ножів, наприк-
лад за подрібнення стерні кукурудзи або пошко-
дження (вищерблення) одного ножа, відновити їх
роботоздатність без перезаточування, а просто
повернувши ніж на 180о навколо поздовжньої осі
і використавши другу різальну кромку ножа.

До нижньої циліндричної частини 24 кожуха
болтами закріплено протирізальний упор 21, ви-
готовлений у вигляді металевої штаби із загост-
реною кромкою, довжина якої дорівнює довжині
циліндричної частини 24 кожуха.

До верхньої циліндричної частини 24 кожуха
закріплено спрямовувальний щит 10 із закріпле-
ними до нього знизу напрямними щитками 9. При-
чому спрямовувальний щит 10 встановлено під
гострим кутом до 25

о
 до горизонту угору, а задні

частини напрямних щитків 9 відігнуті в протилежні
боки від вертикальної площини, яка проходить
через середину осі обертання робочої частини по-
дрібнювального апарата і перпендикулярно до неї.

Крім того, задні частини проміжків між спрямо-
вувальними щитками 9 закриті нижніми стінками
8 з листового матеріалу, тобто перетворені на ма-
теріалопроводи з прямокутним поперечним пере-
різом. На рамі також установлено відцентровий
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вентилятор 4, нагнітальний патрубок 5 якого спо-
лучений з колектором 6, що розміщений біля пе-
редньої частини спрямовувального щита 10.

З колектором 6 з’єднані сопла 7, які встанов-
лені у проміжках між напрямними щитками 9 і
спрямовані в боки відгину задніх частин цих щит-
ків. Причому в поперечному перерізі сопла 7 ви-
готовлені плоскими, тобто їх поперечний переріз
має форму овала, вертикальна вісь якого у 7–
10 разів менша, ніж довжина його горизонталь-
ної осі, і сопла 7 прилягають до нижньої стінки
спрямовувального щита 10. Крім того, площі жи-
вих перерізів сопел 7 не рівні між собою, а збіль-
шуються в міру віддалення від вертикальної пло-
щини, що проходить через середину осі робочої
частини різального апарата 11 і перпендикуляр-
но до неї.

Для того, щоб запустити подрібнювач-розподі-
лювач у роботу, на його рамі встановлено коніч-
ний редуктор 25, ведучий вал 26 якого карданним
валом з’єднаний з валом відбору потужності (ВВП)
трактора (на схемі не показано).

Від лівого веденого вала 27 редуктора 25 че-
рез з’єднувальну муфту 28, довгий трансмісійний
вал 29, з’єднувальну муфту 30 і пасову переда-
чу 31 приводиться в рух подрібнювальний апарат
12. Від правого веденого вала 32 через з’єдну-
вальну муфту 33, короткий трансмісійний вал 34,
з’єднувальну муфту 35 і пасову передачу 36 при-
водиться в рух відцентровий вентилятор 4.

Технологічний процес цього подрібнювача-роз-

поділювача здійснюється так. Запускається в ро-
боту ВВП трактора, і агрегат починає рух. При
цьому стебла бур’янів і стерня пригинаються, а
валок соломи ущільнюється протирізальним упо-
ром 21, усе це надходить у кожух різального апа-
рата, де захоплюється лезами 16 ножів 15, при-
тискується до різальної кромки упора 21 і пере-
різується. Відрізані частинки матеріалу транспор-
туються ножами 15 по циліндричній частині 24
кожуха і викидаються під спрямовувальний щит 10
у канали, утворені напрямними щитками 9.  Вод-
ночас атмосферне повітря забирається венти-
лятором 4 і під тиском подається по нагнітальному
патрубку 5 в колектор 6, з якого надходить у со-
пла 7. Струмені повітря, що витікають із сопел 7,
захоплюють подрібнені частинки і додатково їх
розганяють. Завдяки кривизні напрямних щитків 9
суміш повітря і частинок матеріалу, тобто аеро-
суміш, змінює свій напрямок руху і вилітає з цих
каналів під кутом до горизонту і напрямку руху
подрібнювача-розподілювача.

Причому після вильоту із каналів рух подрібне-
них частинок стебел рослин супроводжується по-
вітряними потоками. Завдяки збільшеній швид-
кості подрібнених частинок та супровідних повіт-
ряних потоків ці частинки широкою смугою (понад
8 м) розподіляються по поверхні поля.

Це дає можливість використовувати подрібню-
вач-розподілювач під час удобрення ґрунту соло-
мою після збирання зернових сучасними комбай-
нами з шириною захвату жатки до 8 м.

Раціональними сучасними технологіями ви-
користання соломи є спалювання її тюків в
енергоблоках (котлах) для одержання тепло-
вої енергії та органічного удобрення ґрунтів. Оп-
тимальною машиною для подрібнення пожнив-

Висновки

них залишків, зокрема й соломи, та удобрен-
ня ґрунту є універсальний подрібнювач-розпо-
ділювач з горизонтальним робочим органом,
обладнаний вентилятором для збільшення
смуги розподілення подрібнених частинок.

1. Атаманюк О. Розробка подрібнювачів-розпо-
ділювачів рослинних решток нагальна проблема су-
часного рослинництва//Техніка АПК. — 2007. —
№ 8–9. — С. 23–24.

2. Косилка-измельчитель навесная KUH-2,7//Тех-
ника и оборудование для села. — 1999. —
№ 10. — С. 31.

3. Мохнаткин В.Г., Шулятьев В.Н., Тючка-
лов Л.В. Красиков Д. Ю. Результаты испытаний мо-
дернизированной косилки-измельчителя//Тракторы и
сельхозмашины. — 2004. — № 7. — С. 13–14.

4. Ромашкевич И.Ф. Использование соломы на
удобрение//Земледелие. — 1966. — № 8. — С. 72–76.

5. Тихонов А.В. Удобрение соломой//Земледе-
лие. — 1980. — № 1. — С. 46–48.

Бібліографія

6. Трубилин В.И. Об использовании незерновой
части урожая//Техника в сельском хозяйстве. —
1996. — № 1. — С. 22–23.

7. Трубилин В.И. Оптимизация комплексов машин
для уборки незерновой части урожая//Тракторы и
сельскохозяйственные машины. — 1996. — № 8. —
С. 27–29.

8. Check power for the chop/Peter Hill//Farmers
Weekly. — 1992. — 117. — № 10. — Р. 44.

9. Neue Strohhacklsermessr//Lohnunternehmen. —
2011. — 66, № 11. — Р. 80.

10. Schlegelfeldhaksler im Vergleich//Prakt Land-
techn. — 1992. — 45. — № 6. — Р. 6–12.

11. Strawburning ban holds no fears at all…//Far-
mers Weekly. — 1992. — 117. — № 10. — Р. 62.

Надійшла 30.12.2013.

Обґрунтування технології
і технологічно-конструкційної схеми універсального
подрібнювача–розподілювача пожнивних залишків і соломи



51Вісник аграрної наукитравень 2014 р.

 
 


О.І. Дутов,
доктор сільсько-
господарських наук
Державна
екологічна академія
післядипломної освіти
та управління

С.Ю. Булигін,
академік НААН
Національний
науковий центр «Інститут
механізації та електрифікації
сільського господарства»




    
  
   
 
  
    
  
   
   
 
   
   

  
 

Пізня фаза розвитку радіоекологічної ситу-
ації після аварії на Чорнобильській АЕС харак-
теризується тим, що основним джерелом по-
трапляння радіонуклідів у харчові ланцюги є
кореневе їх надходження з ґрунту в рослини [9].
Це найтриваліший період, який може станови-
ти десятки, навіть сотні років, якщо в складі
аварійної суміші наявні такі «довгоживучі» ра-
діонукліди, як 90Sr, 137Cs, 239Рu та ін. [4, 8].
Саме в цей час до 95% дози опромінення на-
селення реалізується за рахунок внутрішнього
опромінення, а основним джерелом радіацій-
ної небезпеки є сільськогосподарська продукція
[1–3].

За результатами узагальнення фундамен-
тальних досліджень із визначення факторів, що
впливають на інтенсивність міграції 137Cs за
трофічними ланцюгами, було встановлено, що
у віддалений період після аварії на ЧАЕС ра-
діаційно-екологічна критичність земель сільсь-
когосподарського призначення визначається не
лише щільністю забруднення ґрунту радіонук-

Ключові слова: параметри родючості ґрунту, радіаційна ситуація, радіаційно-екологічна
критичність сільськогосподарських угідь, питома активність сільськогосподарської продукції,

137Сs, протирадіаційні заходи.

лідами, а й показниками його родючості [5, 6,
10]. Тому аналіз зміни цих показників за умов
сучасного землеробства є теоретичним під-
ґрунтям для прогнозування радіоекологічної
ситуації після Чорнобильської катастрофи.

Мета досліджень — визначити тенденції до
можливих змін радіоекологічної ситуації на ра-
діоактивно забруднених територіях у віддале-
ний період розвитку радіоекологічної ситуації
після аварії на ЧАЕС.

Матеріали та методи досліджень. Аналіз
стану родючості ґрунтів у контексті формуван-
ня радіоекологічної ситуації у віддалений пері-
од після аварії на ЧАЕС проводили за даними
агрохімічної паспортизації земель сільськогос-
подарського призначення у 5-ти найзабрудне-
ніших областях України (Волинській, Житомир-
ській, Рівненській, Київській і Чернігівській).

 Уміст 137Cs як основного дозоутворюваль-
ного радіонукліда в ґрунтових і рослинних зраз-
ках визначали спектрометричним методом на
гамма-спектрометричному устаткуванні з на-

Агроекологія,

радіологія,

меліорація
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півпровідниковими детекторами GEM-30185,
Ge(Li), GMX серії «EG&G ORTEC») з бага-
токанальним аналізатором ADCAM–300. Від-
бір зразків та їх підготовку до аналізу здійс-
нювали за загальноприйнятими методиками з
урахуванням специфіки науково-дослідних ро-
біт у галузі сільськогосподарської радіоло-
гії [7].

Для оцінки накопичення радіонуклідів у вро-

Родючість ґрунтів
радіоактивно забруднених територій
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жаї за різної щільності забруднення ґрунту ви-
користовували коефіцієнт переходу (КП) 137Cs
із ґрунту в рослини — уміст радіонукліда в рос-
лині за щільності забруднення ґрунту, що дорів-
нює 1 (Бк/кг повітряносухої маси рослин/кБк/м2

ґрунту).
Результати досліджень. На підставі уза-

гальнення чисельних даних виявлено тенденції
до зміни основних ґрунтово-агрохімічних чин-
ників, що визначають радіологічну критичність
агроекосистем радіоактивно забруднених тери-
торій (уміст гумусу, реакція ґрунтового розчи-
ну (pH (KCl), забезпеченість ґрунтів доступним
фосфором і рухомим калієм тощо).

Забезпеченість ґрунтів гумусом є одним з
основних стабілізувальних факторів, які спри-
яють виробництву безпечної продукції на тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи. За ре-
зультатами агрохімічної паспортизації вияв-
лено тенденцію до його зменшення в ґрунтах
найзабрудненіших регіонів Полісся і в Україні
загалом. Одним з основних чинників, що зумо-
вили цю тенденцію, є зменшення обсягів уне-
сення органічних добрив. Проте до 2011 р. по-
рівняно з 1990 р. вони скоротилися більш ніж
у 25 разів (з 257 млн т до 9,8 млн т відповідно).

Попри скорочення кількості земель в обро-
бітку, спостерігається і зменшення обсягів уне-
сення органічних добрив на одиницю площі.
Якщо у 1990 р. в середньому в Україні було
внесено 8,6 т/га, то 2000 р. — 1,3, а в 2010 і
2011 рр. — лише 0,5 т/га за рік, що у 17 разів
менше від мінімальної потреби для забезпе-
чення бездефіцитного балансу гумусу.

Результати агрохімічної паспортизації зе-
мель сільськогосподарського призначення свід-
чать про те, що спостерігається тенденція до
збільшення площ кислих ґрунтів. З огляду на
те, що значні площі земель з кислою реакцією
ґрунтового розчину зосереджено в зоні Поліс-
ся, яка зазнала найбільшого радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, цей показник займає значне місце се-
ред критичних факторів, що визначають радіо-
логічну ситуацію за формування агроекосистем
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Максимальні обсяги вапнування земель з кис-
лою реакцією ґрунтового розчину були у 1990–
1992 рр. — 63,3–70,0 тис. га/рік (рис. 3). З 2009 р.
вапнування земель з кислою реакцією ґрунто-
вого розчину в системі протирадіаційних за-
ходів невиправдано призупинено.

Подібна ситуація відбувається і з унесенням
на забруднених ґрунтах калію, що пояснюєть-
ся значним зменшенням загальних обсягів уне-
сення мінеральних добрив з 90-х рр. ХХ ст. Як-
що у 1990 р. загальний обсяг унесення мі-
неральних добрив становив 4241 тис. т, то
2000 р. — лише 278,7 тис. т. До того ж у се-
редньому в Україні вносять більше добрив, ніж
в областях, що зазнали найбільшого радіо-
активного забруднення.

Отже, зазначені обсяги внесення мінераль-
них добрив є вкрай недостатніми і спрямовані
лише на отримання високих урожаїв сільсько-
господарських культур без урахування еколо-
гічних засад щодо збереження і відтворення
родючості ґрунтів, отримання гарантованої ра-
діологічно безпечної сільськогосподарської
продукції. Цю тезу наочно підтверджує динамі-
ка співвідношення елементів живлення в міне-
ральних добривах, які вносять в Україні під
сільськогосподарські культури останніми рока-
ми (рис. 4).

Так, у 1990 р. співвідношення між азотом,
фосфором і калієм становило 1:0,71:0,66 за-
мість рекомендованих 1:1,5:2. У подальшому
воно змінювалося в бік зменшення фосфору і,
особливо калію, і 1996 р. становило 1:0,26:0,15,
а у 2002 р. — 1:0,17:0,1 відповідно. Отже, міне-
ральні добрива, які вносять, нині представлені
переважно азотом і спрямовані на отримання
високих урожаїв, навіть за рахунок погіршення
їх якості.

Ґрунти України, забруднені внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, мають тенденцію
до погіршення і деградації, що може підвищи-
ти їх радіаційну критичність і спричинити по-
гіршення радіоекологічної ситуації.  Система
ґрунтово-агрохімічних заходів, яка сформува-
лася в післяреформений період, не спрямова-
на на виробництво радіоекологічно безпечної
сільськогосподарської продукції та забезпе-
чення її відповідності показникам гігієнічного

Висновки

нормативу ГН 6.6.1.1-130–2006 (ДР–2006) і
потребує вдосконалення. На сучасному етапі
розвитку радіаційної ситуації природні реабі-
літаційні процеси значно уповільнилися. По-
дальше поліпшення радіологічної ситуації
можливе лише за умови впровадження комп-
лексу сільськогосподарських заходів, спрямо-
ваних на збереження і підвищення родючості
ґрунтів, гарантоване виробництво радіологіч-
но безпечної сільськогосподарської продукції.

   

      
 

на зазначеній території. Більше того, 76% ґрун-
тів з кислою реакцією припадає на найзабруд-
неніші поліські області (Волинську, Житомирсь-
ку, Рівненську та Чернігівську), з них 56% площ
цих земель розміщені в Житомирській і Чер-
нігівській областях (рис. 1).

Результати агрохімічної паспортизації зе-
мель сільськогосподарського призначення під-
тверджують, що останнім часом відзначається
підкислення ґрунтів саме в найзабрудненіших
регіонах України (рис. 2).

Найпоширенішим заходом для забезпечен-
ня і підтримання оптимальної реакції ґрунтово-
го розчину є внесення вапнякових матеріа-
лів. У 1990 р. лише на радіоактивно забрудне-
них територіях (за загальнодержавною програ-
мою мінімізації наслідків Чорнобильської ка-
тастрофи) було внесено вапнякових матеріа-
лів майже в 2,5 раза більше, ніж загалом в
Україні у 2000 р., а в 2006 р. — майже в 1,5
раза більше.

Відбувалося зменшення обсягів провапно-
ваних площ і за Чорнобильською програмою.

Рік

%
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Дефіцит вітамінів, макро- й мікроелементів
зумовлює різке зниження стійкості організму до
несприятливих чинників довкілля, порушення
систем імунного захисту, розвиток передхво-
робних станів. Особливо несприятливо це по-
значається на школярах, вагітних жінках і тих,
що годують груддю, особах з високим фізичним
і психологічним навантаженням. Одним із за-
собів корекції зазначених порушень можуть
бути фрукти з високим умістом біологічно ак-
тивних речовин та продукти їх переробки. До-

Ключові слова: алича, Героант, Каберне, Кагор, біологічно активні речовини, фенольні сполуки,
аскорбінова кислота, мінеральний склад.

сить перспективною для цих цілей ми вважає-
мо аличу.

Алича є невибагливою плодовою культурою,
плодоношення в неї настає на 4–5-й рік, дає
товарний врожай до 20 кг/д. [7]. З настанням
повного плодоношення, за даними В.М. Горіної
[3], за схеми посадки 6?4 м очікуваний вихід
плодів з 1 га (в період промислового плодоно-
шення) перебуває в межах 800 ц. Крім того,
алича невибаглива до ґрунтів і стійка до хво-
роб [2, 6].
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Порівняльна характеристика вмісту
біологічно активних речовин і мінерального складу
ординарних вин Каберне, Кагор та напою з аличі Героант

У результаті багаторічних досліджень [3, 16]
було виділено сорти аличі з високим вмістом
у плодах аскорбінової кислоти та флавоноїдів
(антоціанів, лейкоантоціанів), які мають антиок-
сидантні властивості та Р-вітамінну активність
[9, 13], а також сорти аличі, в плодах яких міс-
титься найбільша кількість калію. З огляду на
це в рамках проекту 09.04/019 (№ держреєст-
рації 0106U006824) «Вивчити особливості дії на
людину плодів південних та субтропічних куль-
тур і продуктів з них залежно від присутності
та кількості в них біологічно активних речовин
і створити методики їх використання для оздо-
ровлення людини» в Нікітському ботанічно-
му саду було розроблено напій з плодів али-
чі з високим умістом біологічно активних речо-
вин — безалкогольний концентрат поліфенолів
Героант.

Оскільки в народній медицині для зміцнен-
ня здоров’я здавна використовується популяр-
не джерело флавоноїдів — червоне виноград-
не вино Каберне і Кагор, ми проаналізували ці
вина, щоб порівняти з Героантом.

Мета досліджень — порівняти вміст біоло-
гічно активних речовин і мінеральний склад у
виноградних вин Каберне, Кагор та безалко-
гольного напою Героант.

Матеріали та методи досліджень. Для по-
рівняння було взято ординарні виноградні вина
врожаю 2011 р. Каберне і Кагор виробництва
Масандрівського винзаводу та напій НБС —
ННЦ Героант з експериментальної партії аличі
врожаю 2008 р. Для оцінювання вмісту біоло-
гічно активних речовин використовували за-
гальновживані методики. Вміст сухих речовин

визначали гравіметрично [4], вільних органіч-
них кислот — титруванням 0,1 н гідроксидом
натрію [5], сумарний вміст фенольних речовин —
фотометричним методом з використанням ре-
активу Фоліна Чокальтеу [10], вміст флавоно-
лів — за методикою Муррі [12], лейкоантоціанів
та антоціанів — фотометричним методом [8];
аскорбінової кислоти — титруванням йодатом
калію [15]; кількість моно- й дисахаридів — за
методом Бертрана [15].

Мінеральний склад визначали на атомно-
абсорбційному спектрофотометрі С-115 ПКС у
солянокислому розчині, отриманому після озо-
лення у муфельній печі сухого залишку напоїв.
Нас цікавив уміст елементів, що належать до
групи життєво необхідних (есенційних) [11], а
саме: Ca, Mg, K, Zn, Fe, Mn і Cu.

Результати досліджень. У зразках вин Ка-
гор і Каберне, а також безалкогольного концент-
рату поліфенолів Героант, який зберігався 5 ро-
ків, було визначено вміст біологічно активних
речовин. Як показали дослідження, всі вивчені
зразки вирізняються високим умістом аскорбі-
нової кислоти та фенольних сполук (табл. 1).

Уміст фенольних сполук є найбільшим у кон-
центраті поліфенолів Героант. У Каберне та
Кагорі концентрація цих сполук є також досить
високою. Основні фенольні речовини напоїв —
флавоноїди, лейкоантоціани та антоціани —
мають антитоксичні властивості. Вони виявля-
ють протипроменеву, протипухлинну, протиза-
пальну, спазмолітичну, гіпотензивну та бакте-
рицидну активність [19]. Сучасні екологічні умо-
ви визначають особливе місце цих речовин в
оздоровленні людини. При цьому, незважаючи

Сухі речовини, % 17,85 2,65 40,60

Прості вуглеводи,
г/100 г 16,64 2,20 32,80

Моносахариди, г/100 г 14,70 1,30 30,00

Органічні кислоти,
г/100 г 0,50 0,68 2,25

Аскорбінова кислота,
мг/100 г 6,05 7,40 7,92

Фенольні сполуки,
мг/100 г 880 895 1170

Антоціани, мг/100 г 231 253 643

Лейкоантоціани,
мг/100 г 504 512 380

Флавоноли, мг/100 г 31,2 15,6 83,2



Вміст ГероантКабернеКагор
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на високу біологічну цінність усіх фенольних
сполук, слід враховувати їх фракційний склад.
З-поміж фенольних речовин найнеприємнішим
смаком вирізняються продукти конденсації ка-
техінів і лейкоантоціанів [14]. Максимальний
вміст антоціанів, навпаки, становить інтерес з
огляду на те, що їх високі концентрації, з од-
ного боку, забезпечують біологічну цінність про-
дукту [17, 19, 21], а з другого — надають їм при-
вабливого зовнішнього вигляду [18, 20]. У кон-
центраті поліфенолів аличі відзначено най-
оптимальніший склад фенольних речовин:
максимальний вміст антоціанів і мінімальний —
лейкоантоціанів.

Найбільший вміст аскорбінової кислоти від-
значено в Героанті, найменший — у Кагорі, а
Каберне посідає проміжне місце за цим показ-
ником. Відомо, що аскорбінова кислота стиму-
лює ріст, покращує апетит, підвищує загальний
тонус організму [1]. Біологічна дія флавоноїдів
є найефективнішою за наявності аскорбінової
кислоти, яку вони, своєю чергою, захищають
від окислення.

Комплекс «аскорбінова кислота — флаво-
ноїди» має до того ж високу Р-вітамінну ак-
тивність, знижуючи проникність і ламкість стінок
кровоносних капілярів [1, 9]. У концентраті полі-
фенолів Героант відзначено вдале поєднання
цих біологічно активних речовин. З-поміж дос-
лідних зразків Героант вирізняється також най-
вищою концентрацією простих вуглеводів та
органічних кислот, що зумовлено найбільшим
умістом у ньому сухих речовин.

Аналіз вмісту в наших зразках таких життє-
во необхідних (есенціальних) елементів, як Ca,
Mg, K, Zn, Fe, Mn і Cu, показав значну різницю
в їх концентрації (табл. 2). У результаті прове-
дених досліджень встановлено, що всі дослі-
джувані зразки вирізняються високим вмістом
калію. Причому безперечним лідером є напій
з аличі Героант, а найменша кількість калію
серед цих зразків міститься в Кагорі.

Особливо необхідний калій для організму,
що росте, оскільки цей елемент підтримує ді-
яльність м’язів (зокрема міокарда), водно-со-
льовий баланс і роботу нейроендокринної сис-
теми [11]. Дефіцит калію в організмі призводить
до психічного та фізичного виснаження, швид-
кої стомлюваності, порушення обмінних про-
цесів і провідності в міокарді, розвитку ерозив-
них процесів у слизових (виразкової хвороби,
ерозивного гастриту). У жінок виникають труд-
нощі з виношуванням дитини, часто трапляють-
ся передчасні пологи і навіть безпліддя. При
цьому калійна дієта дає чудовий результат
навіть за багаторічного безпліддя [11].

З огляду на викладене вище рекомендуєть-
ся налагодити виробництво корисного без-
алкогольного напою з дешевої сировини, який
може використовуватися як загальнозміцню-
вальний засіб для дітей, вагітних і жінок, що го-
дують груддю, спортсменів, водіїв транспорт-
них засобів та ін.

Уміст інших елементів найбільш збалансо-
ваний у Каберне, а в Героанті їх кількість не-
значна (табл. 2).

Розроблений в ННЦ — Нікітський ботаніч-
ний сад безалкогольний напій з аличі Героант

Висновки

характеризується високим вмістом аскорбі-
нової кислоти, фенольних сполук і калію (з оп-

Кальцій 0,40 3,35 0,04 800–1600

Магній 0,85 4,39 0,16 500–750

Калій 670 860 2000 1300–3000

Цинк 0,70 0,78 Сліди 12–20

Залізо 2,98 3,26 0,16 10–20

Марганець 0,384 0,376 Сліди 2–5

Мідь 0,22 0,14 0,02 1–2

* Добова потреба залежить від віку, фізіологічного стану та роду діяльності людини [11].



Вміст елемента, мг/л  Добова потреба
людини, мг*ГероантКабернеКагор
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тимальним складом — максимальним умі-
стом антоціанів і мінімальним — лейкоанто-
ціанів), що дає змогу рекомендувати його ви-

користання в дитячих і санаторно-курортних
установах, особливо в регіонах з несприят-
ливою екологічною обстановкою.
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Успішний процес євроінтеграції України не-
можливий без координації зусиль щодо вироб-
ництва якісної та безпечної овочевої продукції.
Вітчизняний потенціал у цьому аспекті досить
великий, адже Україна належить до країн, де
на 100 жителів припадає понад 50 га ріллі.
Після значних за територією держав світу вона
посідає 4-те місце і має майже 43 млн га угідь
сільськогосподарського призначення [5]. Кілька
років тому, коли галузь овочівництва почала
динамічно розвиватися, європейські експерти
прогнозували, що Україна здатна забезпечити
Європейський Союз дешевою овочевою про-
дукцією [2]. Однак унаслідок недостатніх інвес-
тицій вітчизняне овочівництво і надалі є некон-
курентоспроможним на світовому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням розвитку овочівництва присвячені
праці О.Ю. Барабаша [4], В.А. Кравченка [8],
В.В. Хареби [11], В.Я. Месель-Веселяка [13],
О.В. Ульянченка [6], В.В. Писаренка [10], Т. Ку-
черенко [9], Н.О. Андрусяк [1] та ін.

Мета досліджень — вивчення стану вироб-
ництва овочів, ступеня забезпечення продо-
вольчої безпеки, обгрунтування сучасних про-
блем і напрямів ефективного розвитку галузі на
перспективу.

Ключові слова: овочівництво, динаміка виробництва, споживання, структура продовольчого
кошика, баланс попиту і пропозиції, імпорт, інноваційний розвиток.

Результати досліджень. Овочівництво і
баштанництво належать до 5-ти галузей, що
формують сучасну спеціалізацію рослинницт-
ва України, оскільки частка овоче-баштанної
продукції у вартісній структурі валової продукції
рослинництва становить 21%. Загальний ва-
ловий збір овоче-баштанної продукції у 2012 р.
досягнув майже 11 млн т, зокрема овочів від-
критого ґрунту — 9,6 млн т, захищеного ґрун-
ту — 0,4 і баштанних продовольчих культур —
0,8 млн т (табл. 1).

Абсолютні показники валових зборів 2012 р. —
найбільші за всю історію овочівництва. Станом
на 1 листопада 2013 р. було зібрано близько
9,3 млн т овочів, що на 7% нижче за попередній
рік. Виробництво овочів переважно розміщено
в господарствах населення, частка яких у за-
гальному виробництві становить близько 85,7%
(табл. 2).

Останніми роками відбувається поступове
зміцнення позицій спеціалізованих овочевих
підприємств, частка яких з 2005 р. зросла з
9,2% до 14,3% у 2012 р. Надалі ця тенденція
зберігатиметься.

За даними Держкомстату України, урожай-
ність овочів у сільгосппідприємствах зросла у
4 рази порівняно з 1990 р., у господарствах
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населення — лише на 35%. Середній показник
урожайності за всіма категоріями господарств
не перевищує 20 т/га, через це Україна займає
15-ту рейтингову позицію серед розвинених
країн світу (табл. 3). Така ситуація спричинена
недостатніми обсягами інвестицій у розвиток
галузі. Технічний аспект проблеми підвищення
врожайності овочів полягає в зношеності ма-
шинно-тракторного парку, дощувальної техніки
та низької частки площ овочів під краплинним
зрошенням [12].

Відзначено слабку асортиментну політику на
національному овочевому ринку. Структура
пропозиції представлена переважно культура-
ми «борщового набору»: томат (21%), капуста
(17,9), цибуля ріпчаста (10,4), буряк столовий
(8,4), морква (8%) та ін. (рис. 1).

На жаль, виробництво вітамінної продук-
ції — перцю солодкого, часнику, зеленних та
салатних культур нині вкрай недостатнє. Су-
марна їх частка у валовому виробництві —
6,2%, що значно нижче рівня окремих європей-
ських країн, де цей показник становить 25–35%.

Українське овочівництво відіграє виняткову
роль у забезпеченні продовольчої безпеки краї-
ни. За даними ВООЗ, людині впродовж дня по-

Овочі відкритого грунту

Посівна площа,
тис. га 516,0 461,8 467,6 446,2 455,3 453,5 464,9 500,9 502,8 97,5

Валові збори,
млн т 5,58 7,02 7,76 6,55 7,67 7,97 7,75 9,44 10,0 179,2

Урожайність,
ц/га 108,2 152,0 165,9 146,8 168,5 175,7 166,6 188,3 192,0 184,1

Овочі захищеного грунту

Посівна площа,
тис. га 2,53 2,67 2,69 2,67 2,62 2,90 2,87 3,17 3,32 131,2

Валові збори,
млн т 0,237 0,277 0,303 0,288 0,295 0,374 0,376 0,398 0,425 179,3

Урожайність,
кг/м2 9,4 10,4 11,3 10,8 11,3 12,9 13,1 12,6 12,8 136,2

Баштанні продовольчі культури

Посівна площа,
тис. га 83,95 69,74 82,10 78,44 86,94 81,81 81,88 81,77 80,70 96,1

Валові збори,
млн т 0,373 0,311 0,687 0,482 0,524 0,635 0,751 0,729 0,790 211,8

Урожайність,
ц/га 44,4 44,5 83,7 61,4 60,2 77,6 91,7 89,2 99,0 223,0

трібно споживати 440 г овоче-баштанної про-
дукції у свіжому, консервованому чи замороже-
ному вигляді. Нині пересічний громадянин спо-
живає 163,4 кг овочів на рік, що на 61% більше
рівня 2000 р. Водночас дефіцит виконання на-
уково обґрунтованої норми споживання по м’я-
су та м’ясопродуктах — 34,5%, молоку та мо-
лочних продуктах — 43,4, рибі та рибопродук-
тах — 32, фруктах і ягодах — 49,8%. Тобто
овочі в умовах «білкової нестачі» є свого роду
«страховим полісом» здоров’я, оскільки бага-
тий на овочі раціон захищає організм людини,
запобігає розвитку багатьох хвороб, забезпе-
чує велику кількість важливих для життєдіяль-
ності речовин: вітаміни групи В, С, фолієву кис-
лоту, калій, клітковину, мінеральні речовини та
мікроелементи.

Середній показник споживання овочів в Ук-
раїні за 2010–2012 рр. становив 157 кг/люд., що
нижче рівня споживання країн СНД (у Вірме-
нії — 302, Киргизстані — 201, Казахстані — 188,
Азербайджані — 158 кг). У структурі продоволь-
чого кошика овоче-баштанна група становить
у Вірменії 27,3%, Киргизстані — 18,6, Азербай-
джані — 18,3, Казахстані — 16,4, Молдові —
14,1, Україні — 13,8, Білорусі — 11,8 та РФ —
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9,5%. Тобто за цим показником Україна займає
6-ту рейтингову позицію, що частково зумовле-
но національними, історичними та культурни-
ми особливостями харчування населення цих
країн.

На національному овочевому ринку спосте-
рігається неефективне формування пропозиції
і розподілу овочевої продукції. За аналізу ба-
лансу попиту і пропозиції за 2000–2012 рр. з’я-
сувалося, що ємність національного овочево-
го ринку (загальний фонд виробництва) за цей
період збільшилася на 75,5%. Проте темпи
зростання продукції продовольства (фонд спо-
живання) за цей самий період зросли лише на
49%, тобто змінилися дещо іншими темпами
(табл. 4).

Негативним є і те, що частка фонду спожи-
вання у валовому виробництві постійно зни-
жується і нині становить близько 70% проти
80,7% у 2000 р. Значними є втрати (1077 тис. т),
їх частка у внутрішньому попиті досягла 10%
проти 2,9% у 2000 р. Тобто у 2012 р. за вироб-
ництва 238 кг овоче-баштанної продукції на
людину фактично було спожито лише 163,4 кг,

а близько 30% товарної продукції потрапило на
звалище. Перевиробництво овочів у господар-
ствах населення, відсутність ефективних ка-
налів збуту змушує виробників згодовувати їх
худобі (1568 тис. т). Стабільними є обсяги ово-
чевих культур, які використані для висівання,
вони становлять близько 130 тис. т. Надхо-
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Валовий збір, тис. т

Усі категорії,
  у т. ч.: 6666 5880 5585 7019 7969 7967 7747 9435 10017 150,3

  сільгосп-
  підприємства 4872 1607 891 644 962 969 824 1397 1434 29,4

  господарства
  населення 1794 4273 4694 6375 7007 6998 6923 8038 8583 478,4

%

Усі категорії 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  у т. ч.:

  сільгосп-
  підприємства 73,1 27,3 16,0 9,2 12,1 12,2 10,6 14,8 14,3 19,6

  господарства
  населення 26,9 72,7 84,0 90,8 87,9 87,8 89,4 85,2 85,7 318,6

Урожайність, т/га

Усі категорії 11,5 10,8 15,2 14,7 16,9 17,6 16,7 18,8 19,9 173,4

  у т. ч.:

  сільгосп-
  підприємства 7,8 8,0 12,9 13,5 18,6 22,5 17,9 25,7 31,4 402,6

  господарства
  населення 14,0 11,6 15,5 14,8 16,6 17,1 16,5 16,5 18,9 135,0
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Виробництво 6195 7606 8745 7317 8489 8976 8873 10562 10815 4620 174,6

Запаси
на кінець року 201 196 718 –85 689 534 –22 514 458 257 227,9

Імпорт 29 100 168 158 356 232 311 285 213 184 734,5

Усього
ресурсів 6023 7510 8195 7560 8156 8674 9206 10333 10570 4547 175,5

Експорт 30 36,2 201 298 251 347 335 303 346 316 1153,3

Витрачено на:

корм 728 1214 1394 1139 1216 1262 1337 1473 1568 840 215,4

посів 86 90 100 99 102 108 118 126 127 41 147,7

Втрати 177 393 573 515 612 645 835 991 1077 900 608,5

Фонд
споживання
всього 5002 5663 5927 5509 5975 6312 6581 7440 7452 2450 149,0

Частка фонду
споживання
у виробництві,
% 80,7 74,5 67,8 75,3 70,4 70,3 74,2 70,4 68,9 –11,8 85,4

Частка втрат
у виробництві,
% 2,9 5,2 6,6 7,0 7,2 7,2 9,4 9,4 10,0 7,1 344,8

у т. ч. на
1 особу, кг 101,7 120,2 126,7 118,4 129,2 137,1 143,5 162,8 163,4 61,7 160,7

Нідерланди 28,6 31,6 44,4 51,3 44,4 44,8 1,6 1

Іспанія 16,6 17,4 20,0 26,2 33,9 33,4 2,0 2

Німеччина 13,3 17,4 23,4 26,7 29,7 29,1 2,2 3

Португалія 20,9 27,6 22,8 25,7 29,1 26,8 1,3 4

Єгипет 18,7 18,1 22,9 24,3 26,9 26,7 1,4 5

США 14,1 17,3 21,1 25,1 28,2 26,5 1,9 6

Італія 16,7 20,8 24,2 23,4 26,9 26,4 1,6 7

Білорусь 17,2 15,3 17,7 12,7 23,6 25,9 1,5 8

Туреччина 14,1 15,6 20,8 23,4 24,8 25,6 1,8 9

Канада 11,9 13,9 17,9 20,4 24,3 24,0 2,0 10

Польща 17,1 16,7 19,5 22,2 24,7 23,1 1,4 11

Франція 12,9 12,4 16,4 20,3 22,4 22,6 1,8 12

Велика Британія 19,3 19,9 23,9 17,3 21,1 21,9 1,1 13

Китай 11,4 14,6 16,1 18,8 19,3 21,3 1,9 14

Україна 11,2 12,9 14,0 10,2 14,7 19,9 1,8 15

Росія 12,9 13,6 15,3 14,9 16,9 16,8 1,3 16
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дження коштів від експортних операцій зростає,
проте їх обсяги є незначними, щоб мати вплив
на рівень цін внутрішнього ринку. Експорт сла-
борозвинений унаслідок невідповідності вітчиз-
няної овочевої продукції сертифікаційним ви-
могам країн ЄС.

Аналіз економічних показників у динаміці за
роками свідчить про те, що повна собівартість
овочів у 2012 р. порівняно з 2005 р. зросла у
1,9 раза, а ціна реалізації — 1,5 раза, що стри-
мує ефективний розвиток галузі. У 2012 р. вна-
слідок рекордного валового збору овочів від-
бувся «обвал» цін. Рівень збитковості становив
–6,8%, а частка збиткових підприємств досяг-
ла майже 40%.

В Україні немає необхідних потужностей для
переробки, доробки і зберігання овочів. Нині в
Україні функціонує 703 сховища загальною єм-
ністю 1,4 млн т для зберігання картоплі і май-
же 640 сховищ ємністю майже 1 млн т для збе-
рігання овочів. За 2011–2012 рр. за підтримки
уряду було введено в дію 104 овочесховища
потужністю 500 тис. т, але цього було недостат-
ньо. На перспективу впродовж найближчих 2-х
років уряд підтримуватиме появу 16-ти потуж-
них сховищ на 140 тис. т. Ці інфраструктурні
об’єкти дадуть змогу не лише забезпечити ук-
раїнців свіжими овочами протягом року, а й
мінімізувати імпортозалежність країни та ста-
білізувати ціни на внутрішньому ринку.

Нині 3/4 сільгосппідприємств не мають
відповідного обладнання з доробки та перероб-
ки овочів, що не дає їм можливості отримати
додаткові прибутки, адже помиті і розфасовані
овочі можна продати на 15–20% дорожче, та-
кож мало цехів із заморожування овочів. На-
далі запровадження переробки, заморожуван-
ня та перспективного напряму — сушіння,
дасть змогу виробникові диверсифікувати ка-
нали збуту продукції та підвищити рентабель-
ність бізнесу.

Не створено і великооптової торгівлі через
організовані продовольчі ринки, що гарантують

збут продукції на економічно вигідних умовах.
Унаслідок цього ланцюг виробник — оптовик —
роздрібний продавець — споживач залишаєть-
ся перевантаженим підприємницькими суб’єк-
тами. У віддалених районах не функціонують
кооперативи, що має безпосередній вплив на
низьку товарність галузі.

Наявність усіх цих негативних факторів та
необхідність у якнайшвидшому їх усуненні зу-
мовили розробку Концепції розвитку овочівниц-
тва та переробної галузі до 2015 року [7], ви-
значену Планом першочергових заходів із роз-
витку виробництва картоплі та овочів, затвер-
дженим розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18.05.2011 р. № 475-р «Про затвер-
дження плану першочергових заходів з розвит-
ку виробництва картоплі та овочів» [3]. У поточ-
ному році на виконання протокольного дору-
чення Мінагрополітики та продовольства Украї-
ни від 03.06.2013 р. профільним Інститутом
овочівництва і баштанництва НААН було роз-
роблено Галузеву програму «Овочі України —
2020», де відзначено, що виробництво овочів
має здійснюватися на базі інноваційного роз-
витку галузі із застосуванням науково обґрун-
тованих систем сівозмін, добрив, гербіцидів,
вчасної сортозаміни та сортооновлення. Бага-
торічними дослідженнями вчених ІОБ НААН
доведено, що впровадження нового сорту під-
вищує врожайність порівняно зі стандартом на
20–25% за вищої якості вирощеної продукції,
застосування добрив — на 30–35%, зрошен-
ня — до 50%.

Щороку зростає попит на органічну овочеву
продукцію. Відповідно до програми планується
стимулювати ведення органічного сільського
господарства, створити систему його сертифі-
кації та збільшити показник вирощування ор-
ганічних овочевих культур до 10%. Ухвалений
у поточному році Закон України «Про вироб-
ництво та обіг органічної сільськогосподарської
продукції та сировини» сприятиме динамічно-
му розвитку органічного овочевого сектору.

Перспективи розвитку овочевого ринку

Дослідженнями встановлено, що за природ-
ноекономічним потенціалом Україна значно
переважає сусідні держави щодо розвитку
овочівництва. За умови належної організації
виробництва, зберігання, переробки та вирі-
шення блоку економіко-організаційних питань

Висновки

країна може бути на провідних позиціях на
світових овочевих ринках. При цьому визна-
чальна роль належатиме вітчизняній науці,
яка за відповідної державної підтримки стане
гарантом інноваційного розвитку галузі на
перспективу.
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ЕКОНОМІКА

У розвитку молочного скотарства нині про-
стежуються такі тенденції, як недозавантаже-
ність виробничих потужностей, неповна зай-
нятість робочої сили, погіршення стану кормо-
вої бази, що визначає високий рівень витрат на
виробництво. Однак прискорення економічно-
го розвитку, що передбачено довгостроковими
програмами розвитку галузі, не може базува-
тися на обмежених за своїми можливостями
екстенсивних факторах. З цих позицій слід ви-
користовувати якісно новий фізичний та людсь-
кий капітал, а також результати сприятливих
умов господарювання. Для того, щоб приско-
рити економічне зростання в молочному ско-
тарстві, потрібен пошук нових стійких джерел
розвитку на основі активізації процесу інтенси-
фікації виробництва.

Інтенсивне розширене відтворення потрібно
розглядати як якісно новий тип економічного
зростання, що базується на широкому викори-
станні ефективніших інноваційних факторів ви-
робництва, одним з яких є інтенсифікація. Ак-
туальність переходу на інтенсивний спосіб гос-
подарювання визначається й тим, що у складні
роки економічного спаду питанням інтенсифі-
кації не приділяли належної уваги. Нині, коли
виникли сприятливі передумови для розвитку

Ключові слова: молоко, сільськогосподарські підприємства, відтворення, молочне скотарство.

галузей агровиробництва, інтенсифікація пе-
редбачає залучення в суспільне виробництво
інноваційного потенціалу та створення умов
для раціонального його використання.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Ґрунтовно питання ефективного функціо-
нування підприємств з виробництва молока
висвітлено в наукових працях вітчизняних уче-
них-аграріїв І. Баланюка, П. Березівського,
М. Ільчука, М. Пархомця, І. Свиноуса В. Радь-
ка та ін. Однак певні теоретичні та науково-
практичні проблеми формування організаційно-
економічних аспектів відтворення стада в ді-
яльності підприємств з виробництва молока
залишаються недостатньо розробленими.

Методи досліджень. У процесі виконання
дослідження застосовувалися загальноприй-
няті методи і прийоми: сукупність наукових при-
йомів абстрактно-логічного методу (індукція й
дедукція, аналіз та синтез, аналогії та порівнян-
ня, формалізації та моделювання) у розробці
теоретичних положень з обґрунтування органі-
заційно-економічних чинників підвищення
ефективності. У проведенні аналізу кількісних
та якісних показників ефективності функціону-
вання підприємств молочного скотарства за-
стосовувався економіко-статистичний метод,
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зокрема його прийоми: порівняння (зіставлен-
ня даних звітного року з відповідними показни-
ками минулих років).

Результати досліджень. Відтворення ста-
да великої рогатої худоби є одним з найтрудо-
місткіших процесів у молочному скотарстві,
оскільки від цього процесу залежить молочна
продуктивність корів, ефективність селекційно-
племінної роботи, тривалість та інтенсивність
використання генетично цінних високопродук-
тивних тварин, якість одержуваної від них про-
дукції та рентабельності її виробництва.

Відносно короткий термін інтенсивного ви-
робничого використання молочних корів потре-
бує щорічного введення в основне стадо від 25
до 30% і більше високопродуктивних первісток,
що стає неможливим при значному зниженні
рівня відтворення, виходу телят та їх збережен-
ня. Отримання недостатньої кількості ремонт-
ного молодняку від генетично цінних високо-
продуктивних корів змушує вводити в групу для
відтворення всіх наявних у господарстві те-
лиць, що призводить до зниження ефективності
селекційно-племінної роботи і загалом розвитку
галузі.

На думку академіка Л.К. Ернста, для реалі-
зації генетично зумовленого рівня молочної
продуктивності худоби потрібно підтримувати
високий рівень відтворення стада, забезпечу-
вати своєчасне плідне осіменіння корів і телиць
та щорічне отримання від них життєздатного
приплоду. Усі заходи з тваринами мають бути
спрямовані на включення механізмів регуляції
статевої функції самого організму, зокрема
прийомів, якими працює сама тварина. Саме
в цьому ключ для своєчасної нормалізації ге-
неративної функції, а не в тому, щоб починати
працювати з тваринами тоді, коли процеси змі-
ни органів і гомеостазу давно запущені, коли
повернення його до нормальної діяльності є
досить важким, довгим, багатовитратним і не
завжди успішним [7].

У господарствах було проведено селекцій-
но-племінну роботу, що дає змогу комплекту-
вати молочнотоварні ферми і комплекси тва-
ринами з генетично закладеною високою мо-
лочною продуктивністю. Проте така висока
молочність у корів може забезпечуватися лише
за умови відповідної повноцінної годівлі, до-
тримання фізіологічно обгрунтованої технології
утримання худоби і лише у клінічно здорових
тварин. За сучасної інтенсивної промислової
технології виробництва молока часто у корів
спостерігається гіподинамія, недостатня при-

родна інсоляція, є погрішності в годівлі, часто
виникають стресові фактори. За таких умов в
організмі високопродуктивних тварин змінюєть-
ся багато фізіологічних процесів, знижується
молочна продуктивність, порушується репро-
дуктивна функція. Тому інтенсивне ведення
молочного скотарства потребує перебудови
наявного в організації відтворення стада.

Зростання чисельності племінних тварин,
обсягів виробництва молока і підвищення його
ефективності безпосередньо пов’язане з обся-
гом капітальних вкладень в основні фонди, до-
статністю оборотних коштів, удосконаленням
організації виробництва.

Під час виробництва на продукцію тварин-
ництва прямо або побічно впливає мінливість
і непередбачуваність кліматичних та біологіч-
них (еволюційних, генетичних та ін.) явищ і про-
цесів, тому за виробництва продукції молочно-
го скотарства кількість матеріальних ресурсів
на одиницю продукції не може бути постійною
величиною.

Відтворення продуктивної молочної худоби
являє собою циклічні процеси відновлення жит-
тя, безперервного зростання і розвитку тварин
у тісній взаємодії із зовнішнім (природним і тех-
нологічним) середовищем для відновлення ос-
новних фондів біогенного походження за орга-
нізації виробництва молока та приплоду.

Організаційно відтворення є масовопотоко-
вим виробничим процесом. Такт потоку стано-
вить 27–36 міс. і зумовлений біологічними
особливостями виду, тривалістю процесу отри-
мання, вирощування та підготовки тварин до
умов майбутньої експлуатації.

Ефективність молочного скотарства знач-
ною мірою залежить від інтенсивності відтво-
рення стада, яке відчутно впливає як на вироб-
ництво молока, так і на темпи генетичного про-
гресу селекційних ознак і на 15–20% забез-
печує рентабельність галузі. Низька відтворна
здатність корів є однією з проблем у сучасно-
му молочному скотарстві.

Причиною репродуктивних порушень є комп-
лекс взаємопов’язаних чинників, починаючи від
статевих гамет і закінчуючи постнатальною
смертністю й безпліддям потомства. Загалом
причини й наслідки порушень відтворної функ-
ції складні й різнобічні. Є причини зниження
відтворної функції корів як індивідуального, так
і загального порядку.

Узагальнення вітчизняного й зарубіжного
досвіду засвідчує, що варіації у відтворній здат-
ності корів переважно зумовлені факторами
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середовища й залежать як від умов життя, так
і від організації всього комплексу господарських
і спеціальних зооветеринарних заходів, зокре-
ма: проблеми тварин — 52%; негативний енер-
гетичний баланс і гіпофункція яєчників — 30;
захворювання матки — 11; кісти яєчників — 4;
мастити — 3; захворювання ратиць — 4; про-
блеми утримання й експлуатації тварин — 37;
високий вміст протеїну в раціоні і, відповідно,
високий уміст сечовини в сироватці крові (по-
над 35 мг %) — 10; несвоєчасне осіменіння
корів у період статевої охоти — 10; осіменіння
корів (рано чи пізно) після отелення — 7; ін-
ші — 10; якість сперми — 64; вплив сезону ро-
ку — 5 та ін. проблеми — 11% [5].

Одним з важливих показників раціонально
організованого відтворення стада є підтриман-
ня його оптимальної структури. Структура ста-
да — це відсоткове співвідношення кількості
тварин різних статевих і вікових груп до загаль-
ного поголів’я стада.

Структура стада залежить від його госпо-
дарського призначення (племінне й товарне),
напряму продуктивності (молочне, м’ясне, ком-
біноване), рівня його спеціалізації (спеціалізо-
ване та із закінченим оборотом), характеру
відтворення (просте й розширене). Для забез-
печення відтворення у структурі стада на по-
чаток року має бути 30–35 нетелей і 35–40 те-
лиць, старших одного року на 100 корів [6].

При закінченому обороті стада відтворення
поголів’я виробляється в одному господарстві,
і стадо складається з основних статево-вікових
груп. У господарствах з поглибленою спеціалі-
зацією на виробництві якогось одного виду про-

дукції немає деяких статево-вікових груп, тоб-
то в них наявний незакінчений оборот стада [4].

Більшість вітчизняних господарств має закін-
чений оборот з внутрішньогосподарською спе-
ціалізацією виробництва, і для них дуже важ-
ливою є підтримка або створення стада з оп-
тимальною структурою. У господарствах мо-
лочного напряму продуктивності у стаді має
бути не менше 60% корів [3].

Як свідчать дані табл. 1, частка корів у стаді
становить 49,5%, що є недостатнім для обґрун-
тованого процесу відтворення поголів’я молоч-
ного скотарства (у господарствах молочного
скотарства обґрунтована частка корів стано-
вить 60%).

Головні причини, що стримують темпи від-
творення великої рогатої худоби, це безпліддя
і яловість маточного поголів’я. Внаслідок цих
причин багато господарств недоотримують
значної кількості молодняку та продукції, що
зумовлює збитки від утримання неплідних тва-
рин. Втрати у відтворенні худоби в ряді госпо-
дарств залишаються високими — щороку не-
доотримується приплід від 30 до 40% маточ-
ного поголів’я.

Проаналізуємо основні показники, що харак-
теризують процес відтворення дійного стада в
сільськогосподарських підприємствах України
(табл. 1).

Наведені в табл. 1 розрахунки показників
свідчать про негативні тенденції у процесі від-
творення дійного стада в молочному скотар-
стві. Основним показником, який характеризує
процес відтворення поголів’я корів у сільсько-
господарських підприємствах, є вихід телят на

Вихід телят на 100 корів, гол. 73 74 73 73 73

Вихід приплоду на 100 нетелів, гол. 92 92 97 85 87

Яловість, %

корів 27 26 27 27 27

нетелів 8 8 3 15 13

Забезпеченість ремонтним молодняком, % 17,1 17,4 16,9 17,3 18

Вибракування стада, % 23,5 21,3 21,2 19,9 19,5

Падіж, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Збереженість корів, % 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9

Оновлення стада, % 34,7 32,1 34,1 33,8 33,7

        


2008 2009 2010 2011 2012
Показник

Рік
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100 корів. Так, у 2012 р. на 100 корів було от-
римано по 73 гол. приплоду телят, що відпові-
дає рівню 2011 р. Вищих показників виходу те-
лят, ніж у середньому по Україні, досягли 9 об-
ластей, а найвищого — Івано-Франківська
область (82 телят).

Отже, 16 регіонів країни мали показники,
нижчі за середній по Україні. Найгірший резуль-
тат було отримано у Київській, Закарпатській,
Донецькій областях та в Автономній Республіці
Крим — по 68 телят.

Як свідчать результати табл. 2, в сільсько-
господарських підприємствах наявний високий
рівень яловості корів та нетелей (відповідно 27
та 13%), що не є характерним для висококон-
центрованого виробництва молока.

Оцінюючи рівень забезпеченості агропід-
приємств ремонтним молодняком, варто зау-
важити, що його значення є нижчим за рівень
вибракування. Рівень показника оновлення ста-
да відповідає наявним нормативним значенням
для сільськогосподарських підприємств, які ви-
користовують інтенсивні технології виробництва
молока [1]. За результатами проведених роз-
рахунків, термін корисного використання корів
становить 3–3,5 лактації.

Проведемо групування сільськогосподарсь-

ких підприємств за виходом телят на 100 корів
(табл. 2).

Наведені в табл. 2 розрахунки показують,
що у 2032 господарствах вихід телят не забез-
печує простого відтворення дійного стада (нор-
матив 85 телят на 100 корів). І лише 800 агро-
підприємств, або 24,6% від загальної чисель-
ності мають можливість здійснювати розши-
рення відтворення поголів’я корів використову-
ючи власні ресурси. Це свідчить про наявність
істотних внутрішньогалузевих резервів щодо
стабілізації та нарощування поголів’я великої
рогатої худоби, зокрема й корів. Розв’язання
цієї проблеми можливе лише за умови активі-
зації інвестиційних процесів у галузі та поси-
лення державної підтримки відтворювальних
процесів у галузі [2].

Така тенденція спостерігається за оцінки
виходу телят на 100 гол. нетелів, що свідчить
про незадовільний стан племінно-селекційної
справи в більшості господарств різних форм
господарювання. Безпліддя та яловість корів
залежить від багатьох причин. Основними з них
є недоотримання оптимальної годівлі та систем
утримання тварин, захворювання статевих та
інших органів, а також недоліки в організації та
проведенні штучного осіменіння.

Всього 3258 100,0 426,9 100,0

З них з виходом, гол.:

 до 49 457 14,0 23,2 5,4

 50–59 324 9,9 33,3 7,8

 60–69 448 13,8 67,3 15,8

 70–79 523 16,0 96,9 22,7

 80–84 280 8,6 57,7 13,5

 85–89 238 7,3 46,9 11,0

 90–94 188 5,8 32,7 7,7

 більше 94 800 24,6 68,9 16,1




Підприємства
тис. гол.одиниць до загальної

кількості, %
до загальної
кількості, %

Одержано приплодуКількість підприємств

Результати досліджень свідчать, що за
досліджуваний період незначна кількість тва-

Висновки

рин залишалася неосімененними в терміни до
91 і більше днів після отелення — 1,43–1,45%



69Вісник аграрної наукитравень 2014 р.

ЕКОНОМІКА
Організаційно-економічні засади відтворення
стада корів у сільськогосподарських підприємствах

1. Адмін Є. Безприв’язне утримання корів при
реконструкції чи будівництві молочних ферм/
Є. Адмін, А. Король//Тваринництво України. —
2006. — № 7. — С. 4–7.

2. Кудельський В.Е. Організаційно-економічні за-
сади формування сировинної зони для молокопере-
робних підприємств Хмельницької області/В.Е. Ку-
дельський//Економіка і управління АПК. — 2012. —
№ 9 (97). — С. 98–102.

3. Кухарев О. Молочное скотоводство на про-
мышленной основе — высокорентабельная отрасль/
О. Кухарев, А. Ганкин//Молочное и мясное скотовод-

Бібліографія

ство. — 2001. — № 4. — С. 7–8.
4. Малахов С.Н. Повышение эффективности и

конкурентоспособности производства молока/
С.Н. Малахов//Достижения науки и техники АПК. —
2002. — № 12. — С. 7–10.

5. Молочний світ//Аграрний тиждень. — 2007. —
№ 46 (03.12–09.12).

6. Пороги на молочных реках//Продукты пита-
ния. — 2010. — № 21. — C. 42–44.

7. Чопенко В. Молочный омут/В. Чопенко//Агро-
вісник Україна. — 2007. — № 4. — C. 59–64.

Надійшла 14.04.2014.

в середньому по досліджуваних господарствах
від їх загального поголів’я в розрізі областей.
Результативність проведення штучного осі-
меніння підтверджує дані: 3 і більше разів про-
водилося осіменіння близько 5% корів.

Принципове положення організації відтво-
рення і найефективнішого використання ко-
рови полягає в тому, щоб забезпечити се-
редній межотільний інтервал 12 міс. — близь-
ко 10 міс. лактації і 2 міс. сухостою.

Це обґрунтовано біологічними особливос-
тями молочної худоби, оскільки вагітність у
корів в середньому триває близько 285 днів
(±11 днів), а відновлення клітин, які секрету-
ють молоко і забезпечують його виділення,
відбувається не менш ніж за 45 днів сухостій-
ного періоду.

Пріоритетними напрямами підвищення
економічної ефективності відтворювально-
го процесу молочного стада є: скорочення
тривалості відтворювального циклу; оптимі-
зація структури молочного стада; скорочен-
ня кількості ялових корів для збільшення ін-
тенсивності відбору телиць для ремонту й
розширеного відтворення продуктивної худо-
би; інтенсифікація вирощування ремонтних
(племінних) телиць; мінімізація витрат на ви-
рощування молочних корів завдяки раціональ-
ному використанню виробничих ресурсів на
основі впровадження досягнень науково-тех-
нічного прогресу; збільшення продуктивності
молочної худоби для підвищення якості основ-
них засобів нового покоління й фінансового
забезпечення відтворювального процесу.
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Позакореневі підживлення в технології виро-
щування винограду вивчають упродовж бага-
тьох років і використовують з метою підвищен-
ня якісних та кількісних показників вирощено-
го врожаю, поліпшення загального розвитку
кущів і визрівання лози [1–3, 5–7].

Позакореневе підживлення шкілки впливає
на якісні показники вирощених саджанців. Воно
зумовлене насамперед тим, що в процесі рос-
ту саджанці відчувають нестачу поживних ре-
човин у зв’язку з ущільненим садінням у рядку.
Засвоєння мінеральних речовин та потреба в
них значно залежать від ґрунтово-кліматичних
умов і фази розвитку рослин. Важливість по-
закореневого підживлення полягає в кращій
мобілізації елементів живлення, які беруть
участь в обміні речовин рослини, що зумовле-
но доступною формою елементів у добриві.
Проте в Україні цей спосіб науково не обґрун-
тований.

Мета досліджень — визначити доцільність
та оптимальний регламент застосування доб-
рива фолікер на виноградній шкілці.

Методика і матеріали досліджень. Упро-
довж 2010–2012 рр. вивчали вплив позако-
реневого підживлення в шкілці щеплених са-
джанців винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова».
У дослідах було використано 2 столових райо-
нованих в Україні сорти винограду Оригінал і

Ключові слова: виноградні саджанці, позакореневе підживлення, листкова поверхня.

Флора, щеплені на підщепу Ріпарія ? Рупест-
ріс 101-14.

Схема дослідів містила здійснення обробок
саджанців у шкілці водними розчинами добри-
ва фолікер за різної норми витрат добрива на
1 га — 2, 3 і 4 кг. Обприскування виконували
на початку серпня, в кінці серпня і в обидва
строки. Контролем були обробка саджанців
водою та обприскування розчином мікродобри-
ва реаком (еталон). Облік розвитку листкової
поверхні саджанців здійснювали ампеломет-
ричним методом [4].

Результати досліджень. Дворазова оброб-
ка саджанців у шкілці добривом реаком (ета-
лон) за норми 10 кг/га, яке являє собою суміш
мікроелементів у хелатній формі, збільшила в
середньому листкову поверхню саджанців сор-
тів Оригінал на 1,76 дм2, або на 14% більше
за контроль, Флора — на 1,61 дм2, що на 11,1%
більше порівняно з контролем. Зростання лист-
кової поверхні відбувалося за рахунок збіль-
шення кількості листків на 6,7% у сортів вино-
граду Флора та на 10,3% — Оригінал порівня-
но з контролем і за рахунок збільшення їх
середньої площі (на 3,3% — у сортів Оригінал,
4,1% — Флора) (табл. 1, 2).

За результатами досліджень позакореневих
обробок саджанців добривом фолікер у нормі
2–4 кг/га, виконаних у ІІ половину вегетації,
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Вплив позакореневих підживлень шкілки на
розвиток листкової поверхні саджанців винограду

Вода (контроль) – Початок серпня 31,5 45,4 14,30 100,0

Кінець серпня 30,7 45,9 14,09 100,0

Початок + кінець серпня 31,3 46,4 14,52 100,0

Реаком (еталон) 10 Початок серпня 32,4 47,9 15,52 108,5

Кінець серпня 32,3 47,9 15,47 109,8

Початок + кінець серпня 33,4 48,3 16,13 111,1

Фолікер 2 Початок серпня 33,0 48,1 15,87 111,0

Кінець серпня 32,7 48,1 15,73 111,6

Початок + кінець серпня 33,3 49,0 16,32 112,4

3 Початок серпня 33,4 48,8 16,30 114,0

Кінець серпня 33,3 48,6 16,18 114,8

Початок + кінець серпня 33,8 49,8 16,83 115,9

4 Початок серпня 33,6 48,9 16,43 114,9

Кінець серпня 33,4 48,7 16,27 115,5

Початок + кінець серпня 33,7 50,2 16,92 116,5

НІР05, дм2 0,74


   

Варіант досліду Площа листкової
поверхні саджанця

дм2 %

Кількість
листків

саджанця,
шт.

Середня
площа

листка, см2Найменування
препарату

Витрата
препарату
на 1 га, кг

Строки обробок


 

Варіант досліду Площа листкової
поверхні саджанця

дм2 %

Кількість
листків

саджанця,
шт.

Середня
площа

листка, см2Найменування
препарату

Витрата
препарату
на 1 га, кг

Строки обробок

Вода (контроль) – Початок серпня 17,2 71,9 12,37 100,0

Кінець серпня 17,0 71,9 12,22 100,0

Початок + кінець серпня 17,5 72,1 12,62 100,0

Реаком (еталон) 10 Початок серпня 18,5 73,7 13,63 110,4

Кінець серпня 18,3 73,9 13,52 110,6

Початок + кінець серпня 19,3 74,5 14,38 114,0

Фолікер 2 Початок серпня 19,2 74,0 14,21 114,8

Кінець серпня 18,7 74,7 13,97 114,4

Початок + кінець серпня 19,5 75,0 14,63 116,0

3 Початок серпня 19,3 74,5 14,38 116,3

Кінець серпня 19,0 74,8 14,21 116,2

Початок + кінець серпня 19,7 74,9 14,76 117,0

4 Початок серпня 19,4 74,5 14,45 116,8

Кінець серпня 19,0 74,8 14,21 116,2

Початок + кінець серпня 19,7 75,5 14,87 117,8

НІР05, дм2      0,94



72 Вісник аграрної науки травень 2014 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Вплив позакореневих підживлень шкілки на
розвиток листкової поверхні саджанців винограду

збільшувався розмір окремого листка і загаль-
на кількість листків на рослині. Так, у саджанців
винограду сорту Флора за 2-разової обробки
рослин добривом фолікер у нормі 4 кг/га кіль-
кість листків саджанця зросла на 2,4 шт. (на
7,7% більше, ніж на контролі), а середня пло-
ща листка — на 3,8 см2 (на 8,2% більше по-
рівняно з контролем). При цьому середня пло-
ща листкової поверхні саджанця збільшилася
на 16,5% щодо контролю і становила 16,92 дм2.
Близьким за значенням був варіант із застосу-
ванням добрива фолікер у нормі 3 кг/га: пло-
ща листкової поверхні становила 16,83 дм2 і
була вищою за контроль на 15,9%. Для са-
джанців сорту Оригінал оптимальним виявив-
ся також варіант із застосуванням на шкіл-

ці добрива фолікер за норми 4 кг/га. При цьо-
му зростали такі показники розвитку листків
щодо контролю: середня кількість листків са-
джанця — на 2,2 шт., або на 12,6%, площа
1-го листка — на 3,4 см2, або на 4,7%, площа
листкової поверхні саджанця — на 2,25 дм2,
або на 17,8%. За норми витрати 3 кг/га площа
листкової поверхні збільшувалася на 17% про-
ти контролю і становила 14,76 дм2.

За розрахунком економічної ефективності
установлено, що із застосуванням 2-разово-
го обприскування шкілки виноградних са-
джанців добривом фолікер у нормі 3 кг/га
рівень рентабельності виробництва саджанців
становив у сортів Оригінал 137,6%, Флора —
166,4%.

Дослідженнями доведено, що за 2-разового
позакореневого підживлення шкілки виноград-
них саджанців добривом фолікер на початку і
в кінці серпня за норми 4 кг/га збільшується
загальна листкова поверхня саджанця.

Проте економічно доцільним є застосуван-

Висновки

ня добрива в нормі 3 кг/га. Різна реакція рос-
лин на підживлення може бути зумовлена біо-
логією розвитку кожного конкретного сор-
ту і різним ступенем засвоєння мінеральних
елементів, унесених із позакореневим піджив-
ленням.
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Беззаперечним фактом є те, що діяльність
свиноферм і свинокомплексів досить істотно
впливає на стан довкілля. Поряд з іншими не-
гативними наслідками в останні роки викликає
занепокоєння те, що свинарство є вагомим
джерелом надходження в атмосферу парнико-
вих газів (ПГ) — метану (CH4) та закису азоту
(N2O). Причому N2O, що утворюється переваж-
но тільки від розкладання гноєвих мас (як в
аеробних, так і в анаеробних умовах) є небез-
печнішим у плані впливу на зміну кліматичних
процесів на планеті, оскільки має значно вищу
здатність поглинання інфрачервоного випромі-
нювання та створення парникового ефекту, ніж
CH4 [3–5].

Вітчизняними вченими проведено натурні
вимірювання викидів забруднювальних речо-
вин від свинокомплексів різної потужності і
встановлено, що лімітувальним забруднюва-
чем є саме метан [1]. Його вагові викиди від
свинокомплексів потужністю 4–12 тис. гол. ста-
новлять 13,2–95,6% від загальної кількості ви-
явлених газів. Результати досить варіабельні,
що може залежати від різних факторів — по-
тужності підприємств, статевовікових груп тва-
рин, систем утримання, годівлі тварин та вида-
лення і зберігання відходів, а також кліматич-
них умов. Розглядати окремо вплив кожного
окремого фактора недоцільно, оскільки вони
взаємодіють у комплексі.

Мета досліджень — проаналізувати залеж-
ність теоретично можливих викидів ПГ свино-
фермою від кількості поголів’я, складу раціонів
годівлі свиней, умов зберігання відходів та пори
року.

Матеріали і методика досліджень. Вихідні
дані щодо кількості поголів’я свиней, раціони
годівлі всіх груп тварин за кожний місяць, а та-

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ключові слова: парникові гази, викиди, відходи, свиноферма, раціони годівлі.

кож порядок видалення і зберігання відходів
брали безпосередньо в досліджуваному госпо-
дарстві — ДП «Дослідне господарство «Степ-
не». Розрахунки викидів ПГ проводили згідно
з Керівними принципами національних інвента-
ризацій парникових газів МГЕЗК [2]: CH4 від
кишкової ферментації — за рівнем 1; CH4 від
гною — за рівнем 2; прямі викиди N2O — за
рівнем 2; непрямі викиди N2O — за рівнем 1 з
частковим використанням рівня 2.

Результати досліджень. Досліджуване гос-
подарство є племінною фермою з вирощуван-
ня та відгодівлі свиней, тому кількість поголі-
в’я тварин щомісяця змінюється, переходячи з
однієї категорії в іншу. Відповідно змінюються
і раціони їх годівлі, а також кількість та склад
гноєвих мас. Органічні відходи виробництва
зберігаються на території свиноферми у твер-
дому вигляді у буртах і в рідкому вигляді у
ямах-відстійниках. Це дає змогу провести роз-
рахунки і порівняти теоретично можливі вики-
ди ПГ залежно від різних факторів у межах од-
ного господарства.

Зі збільшенням кількості поживних речовин
(сухої речовини та протеїну) в раціоні годівлі
свиней відповідно збільшується кількість ви-
кидів в атмосферу ПГ, в нашому випадку — на
12%. У січні місяці спостерігається підвищен-
ня емісії ПГ від однієї тварини порівняно із се-
редньорічними приблизно в 2,3 раза. Це відбу-
вається за рахунок того, що в даний період у
господарстві утримуються в основному дорослі
свині, викиди від яких значно більші, ніж від
поросят.

Водночас у зимовий період розробляються
раціони годівлі тварин із дещо вищим вмістом
поживних речовин, що пов’язано із фізіологіч-
ними потребами тварин. Збільшення відсотка
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викидів ПГ в липні місяці в основному пов’яза-
но з тим, що в найжаркіший період року спос-
терігається найвищий коефіцієнт конверсії ме-
тану, особливо від систем зберігання відходів
у рідкому вигляді.

Якщо простежити за відмінностями у емісії
ПГ в загальному від усього стада, то виявимо,
що в найхолодніший період року викиди знижу-
ються на 9%. Це можна пояснити тим, що в гос-
подарстві в січні місяці практикується утриман-
ня найменшої кількості поголів’я тварин. Най-
більша кількість викидів ПГ — у липні, більше

CH4 — всього: 17,78 20,42 46,78 43,77 19,49 22,38 20,49 75,89

  від кишкової
  ферментації 2,73 2,73 2,73 2,73 2,99 2,99 1,19 4,73

  з відходів 15,05 17,69 44,05 41,04 16,50 19,39 19,30 71,16

N2O — всього: 0,58 0,55 1,03 0,42 0,63 0,60 0,45 0,73

  прямі викиди 0,30 0,28 0,53 0,22 0,33 0,31 0,23 0,38

  непрямі викиди 0,28 0,27 0,50 0,20 0,30 0,29 0,22 0,35

ПГ — усього 18,36 20,97 47,81 44,19 20,12 22,98 20,94 76,62

  % до викидів
  за фактичного
  раціону 88 100 228 211 88 100 91 333
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в 3,3 раза порівняно із середньорічними. У цей
період року — найбільша кількість поголів’я
свиней та найвищий коефіцієнт конверсії мета-
ну (таблиця).

Найбільша кількість викидів ПГ відбуваєть-
ся від груп тварин, відходи від яких зберігали-
ся в рідкому вигляді в ямах-відстійниках. Це
основні свиноматки, ремонтні свинки, порося-
та 0–2 міс., а також тварини, в раціоні годівлі
яких передбачено найвищий вміст сухої речо-
вини та протеїну — свиноматки перевірочні та
основні (рисунок).
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Дослідженнями встановлено, що загальна
емісія ПГ від свиноферми залежить від кіль-
кості поголів’я утримуваних тварин і перед-
бачених для них раціонів годівлі. За підвище-
ного вмісту сухої речовини та протеїну збіль-

Висновки

шуються масові викиди ПГ. Також важливими
факторами є системи зберігання відходів і
кліматичні умови. Анаеробні умови та підви-
щена температура повітря призводять до
утворення більшої кількості метану.
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ІХ З’ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ҐРУНТОЗНАВЦІВ ТА АГРОХІМІКІВ

З 30 червня по 4 липня 2014 р. на базі Миколаївського національного аграрного університе-
ту відбудеться черговий ІХ з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків, яке на-
лічує близько 800 представників наукової та громадської спільноти. Девіз з’їзду: «Охорона ґрун-
тів — основа сталого розвитку України».

Програма з’їзду складається:
1) з наукової частини, яка передбачає пленарні доповіді провідних учених про сучасний стан

ґрунтового покриву, його збереження та раціональне використання, актуальні завдання ґрун-
то-агрохімічної науки на перспективу;

2) секційних засідань за напрямами — генезис, еволюція, моніторинг і класифікація ґрунтів,
меліорація ґрунтів та підвищення їхньої родючості; охорона ґрунтів від ерозії, техногенного заб-
руднення та рекультивація земель; біологія ґрунтів, агрохімічне забезпечення сучасного зем-
леробства;

3) делегатських зборів та наукової польової екскурсії.
Делегатськими зборами передбачено:
1) обговорення звіту Центральної ради та ревізійної комісії про роботу за міжз’їздівський пе-

ріод з 2010 по 2014 р.;
2) вибори керівництва Товариством на наступний період;
3) різне. Польова екскурсія спрямована на ознайомлення з ґрунтовим покривом степової зони

України.
Календарний план роботи з’їзду:
30 червня — заїзд учасників;
1 липня — пленарне засідання;
2 липня — засідання по секціях;
3 липня — заключне пленарне засідання, делегатські збори;
4 липня — науково-польова екскурсія, закриття з’їзду.

Генеральний секретар УТГА,
директор ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»,

академік НААН С.А. Балюк
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Постановка проблеми. На сьогодні є необ-
хідність проведення наукових досліджень, спря-
мованих на вивчення питань регіональних
особливостей ефективності виробництва у продо-
вольчому підкомплексі, формування ринку зер-
нопродукції, раціонального розвитку окремих га-
лузей сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблеми регіональних особливостей зернови-
робництва досліджують В. Андрійчук [1], А. Дани-
ленко [2], С. Мочерний [3]. Вагомий внесок у роз-
роблення питань організації та розвитку аграрно-
го ринку, зокрема формування ринку зерна, зробили
С. Чмирь [4], М. Дебатіз [5], О. Шпикуляк [6], В. Ре-
шетняк [7], Н. Голомша [8], О. Шпичак [9] та ін.

Матеріали та методи досліджень. Викорис-
тано системний підхід (для вивчення економічних
явищ), структурно-логічний аналіз (для досліджен-
ня структурно-динамічних тенденцій зміни вироб-
ництва зернових та зернобобових культур), моно-
графічний метод (для вивчення літературних дже-
рел, нормативно-правових актів і практики
діяльності окремих виробників зерна).

Результати досліджень та їх обговорення.
Основним товаровиробником зернових і зернобо-
бових культур у Київській області залишаються аг-
ропідприємства. Частка зерна, вирощеного сільсь-
когосподарськими підприємствами, з роками змен-
шується. Якщо в 1990 р. сільгосппідприємст-
ва вирощували 96,4% зернових культур, то в
1995 р. — 91,4, 2000 р. — 88,4, 2005 р. — 87,7%.
У 2009 р. частка зерна, зібраного агропідприєм-
ствами, становила 88,9%, у 2011 р. — 89,9%, або
25056,3 тис. ц. У 2012–2013 рр. спостерігалося
зростання обсягів виробництва зернових і зерно-
бобових культур в агропідприємствах, що стано-
вило 31900,0 та 33429,6 тис. ц відповідно. Частка

Ключові слова: зерновиробники, агропродовольчий ринок, сільськогосподарські підприємства,
урожайність, господарства населення.

населення у виробництві зернових культур зали-
шається досить низькою (майже 10%), врахову-
ючи той факт, що в землекористуванні громадян
перебуває майже 35% від загальної площі ріллі
регіону (рисунок).

Здебільшого це невеликі земельні наділи — до
5 га, що не дає змоги вести ефективне виробниц-
тво зернових культур. В умовах стрімкого зростан-
ня вартості матеріально-технічних ресурсів, які
використовуються у виробництві продукції, воно
можливе на площах від 500 га. Крім того, техніч-
не оснащення та фінансові можливості для вироб-
ництва продукції в агропідприємствах значно кра-
щі, ніж у господарствах населення. Однак, незва-
жаючи на згадані вище факти, урожайність — один
із визначальних показників ефективності вирощу-
вання зернових культур — в окремі роки в госпо-
дарствах населення була вищою порівняно із аг-
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ропідприємствами. З одного боку, це пояснюєть-
ся структурою виробництва зернових культур, зок-
рема в господарствах населення частка кукуруд-
зи, середня врожайність якої на 50–60% вища, ніж
інших зернових культур, в загальному виробництві
набагато більша. У структурі виробництва зер-
нових культур в господарствах населення кукуруд-
за займає 23%, водночас в агропідприємствах во-
на становить у середньому близько 70%. З дру-
гого боку, наявна певна методологічна недоско-
налість у збиранні та обробці статистичної інфор-
мації щодо виробництва агрокультур. В наявних
формах статистичного обстеження неможливо
відокремити таку категорію господарств, як фі-
зична особа — суб’єкт підприємницької діяльності.
До останнього часу відповідні суб’єкти господарю-
вання класифікувалися як господарства населен-
ня. Хоча є приклади, коли окремі підприємці пра-
цюють на орендованих землях, площа яких зага-
лом перевищує власні землі більшості фермерів
та агропідприємств.

Зернове господарство Київської області є про-
відною ланкою у продовольчому забезпеченні на-
селення та одним із головних джерел сировини
для підприємств переробної промисловості. Із цьо-
го випливає, що від рівня розвитку зернового гос-
подарства залежить соціально-економічний стан
регіону. Динаміку та структуру виробництва зер-
нових і зернобобових культур відображено в
табл. 1. Наведені розрахунки свідчать, що вало-
вий збір зернових культур забезпечується пере-
важно вирощуванням трьох провідних культур —
пшениці, ячменю та кукурудзи. Найбільшу частку
в структурі виробництва зернових у 2012 р. зай-
мало виробництво кукурудзи (58,4%), да-лі — ви-
робництво пшениці (27,4%), частка ячменю ста-
новила 10,6% від загального виробництва зер-
нових, жита — 1,5, вівса — 0,8, гречки — 0,7,
зернобобових — 0,4 та проса — 0,2%. Валовий
збір пшениці у 2012 р. становив 875,1 тис. т, або
76,5% від рівня виробництва цієї культури у 1990 р.

Обсяги виробництва кукурудзи агропідприємства-
ми відповідно становили 1864,0 тис. т, що в 11
разів більше, ніж у 1990 р. Це насамперед пов’я-
зано з підвищенням урожайності культури, яка у 2011
р. зросла до 80,9 ц/га порівняно з 42 ц/га у 1990 р.,
а в 2012 р. становила 68,1 ц/га, та значним збіль-
шенням посівних площ — із 42,2 тис. га в 1990 р.
до 276,5 тис. га у 2012 р.

Аналіз обсягів виробництва ячменю агропід-
приємствами досліджуваної області свідчить про
строкатість показників, яка спостерігається впро-
довж 1990–2012 рр. Не виявлено чітко вираженої
тенденції, яка має стрибкоподібний характер, що
найбільшою мірою пояснюється нестабільніс-
тю посівних площ і показників урожайності цієї
культури.

Зазначимо, що у 2012 р. порівняно із попе-
реднім десятиліттям одержано нижчі врожаї жи-
та — 46,6 тис. т (60,8% від рівня 1990 р.), про-
са — 3,6 тис. т (23,8%), гречки — 21,3 тис. т
(53,1%), вівса — 25,7 тис. т (34,5%).

За ринкових умов виробнича діяльність агро-
товаровиробників відбувається з урахуванням по-
питу та пропозиції стосовно сільськогосподарсь-
кої продукції. В нинішніх умовах товаровиробни-
ки віддають перевагу вирощуванню найрента-
бельніших сільськогосподарських культур, що по-
значається на загальній структурі посівних площ.

Зміна структури посівних площ агропідприємств
пояснюється скороченням потреби в кормах, тому
зменшилися посівні площі фуражних культур. Так,
у 2012 р. площа ячменю порівняно із 2001–
2009 рр., а вівса — порівняно з 2000 р. зменши-
лася на 14,4 тис. га, або майже на 60%. Однак у
2012 р. площа посіву кукурудзи збільшилася на
254 тис. га, або у 10,3 раза, що переважно зумов-
лено зростанням попиту на цю культуру.

Щоб визначити особливості вирощування зер-
нових та зернобобових культур в агропідприєм-
ствах досліджуваної області залежно від розмірів
посівних площ, ми провели групування (табл. 2).

Регіональні особливості
зерновиробництва та перспективи його розвитку

200 40,7 7,9 3,5 17,5 18,4 0,5 8,7 2,0 0,0
201–500 41,3 4,6 2,6 26,7 19,9 0,8 3,1 0,4 0,0
501–1000 39,4 2,8 5,1 30,5 17,7 1,6 1,7 0,8 0,0
1001–2000 38,7 1,5 4,4 34,8 16,7 2,3 0,9 0,3 0,1
Понад 2000 34,3 0,4 1,2 56,1 6,6 0,8 0,4 0,1 0,1
Київська область
у середньому 36,6 1,4 2,7 44,7 11,6 1,3 1,1 0,3 0,1

Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики в Київській області.

    


Інші
зерновіПросоГорохГрупи господарств

за площею Ячмінь ОвесКукурудзаГречкаЖитоПшениця
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Регіональні особливості
зерновиробництва та перспективи його розвитку

Найбільша частка в структурі виробниц-
тва зернових у 2012 р. в Київській області на-
лежала виробництву кукурудзи (58,4%), далі
— виробництву пшениці (27,4%), частка яч-
меню становила 10,6% від загального вироб-
ництва зернових, жита — 1,5%, вівса — 0,8,
гречки — 0,7, зернобобових — 0,4, про-
са — 0,2%.

Висновки

За умов стрімкого зростання вартості ма-
теріально-технічних ресурсів, що використо-
вуються у виробництві продукції, саме вироб-
ництво можливе на площах від 500 га. Крім
того, технічне оснащення та фінансові мож-
ливості для виробництва продукції в агро-
підприємствах значно кращі, ніж у господар-
ствах населення.

Як свідчать дані табл. 2, зі зростанням концент-
рації посівних площ в агропідприємствах змінюєть-
ся й асортимент сільськогосподарських культур.
Так, дрібні агропідприємства надають перевагу ви-
рощуванню пшениці, а високотоварні — вирощу-
ванню кукурудзи, яка має значно вищий рівень
рентабельності. Приблизно 20% усіх агропідпри-
ємств області реалізують 74,5% пшениці. Слід
зазначити, що така виробнича орієнтація дрібних
агротоваровиробників зумовлена браком необхі-
дної техніки для післязбиральної доробки та суш-
іння зерна перед закладанням його на зберіган-
ня. Нині на 100 агропідприємств припадає 65 ма-
шин для післязбиральної доробки та 29 сушарок.

Останніми роками спостерігається майже од-
накова закупівельна ціна на пшеницю та кукуруд-
зу, що змушує більшість агротоваровиробників
переорієнтуватися на виробництво кукурудзи, вра-
ховуючи, що урожайність її значно вища, а со-
бівартість майже однакова. Так, кількість агро-
підприємств, які вирощували пшеницю в Київській

області у 2012 р. порівняно з 2005 р. знизилася
на 3% і становила 419 господарств. Водночас
кількість виробників кукурудзи зросла на 38% і ста-
новила 342 агропідприємства. Як свідчать резуль-
тати досліджень, оптимальним вважається спів-
відношення між цінами на пшеницю та кукурудзу
1:1,26. Нині спостерігається співвідношення, що є
нижчим за нормативне (у 2009 р. — 0,98; 2010 р. —
0,92; 2011 р. — 1,05; 2012 р. — 1,1). Співвідно-
шення цін на пшеницю та кукурудзу на внутріш-
ньому ринку є меншим за співвідношення світо-
вих цін на ці зернові на світових ринках. Це свід-
чить про надлишкову закупівлю кукурудзи або про
невиправдано низькі ціни на пшеницю.

Головною причиною такого становища є зрос-
тання попиту на кукурудзу на світовому ринку.
Поточні фундаментальні ринкові дані зосереджені
на факті використання великої кількості кукуруд-
зи для виробництва етанолу, що свідчить про
тісний зв’язок цін на кукурудзу і цін на енергоре-
сурси.
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ЮВІЛЕЇ

Виповнилося 95 років відо-
мому вченому в галузі коняр-
ства, доктору сільськогосподар-
ських наук, професору, заслу-
женому діячу науки і техніки
України Дмитру Андрійовичу
Волкову.

Народився Дмитро Андрі-
йович 2 травня 1919 р. на ху-
торі Дуванка Золочівського
району Харківської області. З
1938 р. навчався у Харківсько-
му зоотехнічному інституті, а з
1941 р. — в Алма-Атинському
зооветеринарному інституті,
який закінчив з відзнакою у
1943 р. зі спеціальності «зоо-
технік вищої кваліфікації».

Дмитро Андрійович — учас-
ник бойових дій під час Вели-
кої Вітчизняної війни. З 1946
по 1949 р. він працював асис-
тентом кафедри конярства Хар-
ківського зоотехнічного інсти-
туту, а з середини 1949 р. —
молодшим науковим співро-
бітником. Того самого року
вступив до аспірантури Україн-
ського науково-дослідного ін-
ституту тваринництва (УНДІТ,
нині — Інститут тваринництва
НААН), з яким пов’язана вся
науково-виробнича діяльність
Дмитра Андрійовича.

У 1953 р. Д.А. Волков за-
хистив кандидатську дисерта-
цію «Досвід виховання племін-
них ваговозних лошат бажа-
ного типу при ранньому тре-
нінгу і ранньому підготуванні в
умовах Роменського держ-
племрозплідника».

З 1954 по 1971 р. — завіду-
вач відділу конярства УНДІТ. З
1971 по 1984 р. — заступник
директора інституту з наукової
роботи. Дисертацію на здобут-
тя наукового ступеня доктора
сільськогосподарських наук
«Заводські породи коней Ук-
раїни і методи їх удосконален-
ня» захистив у 1979 р.



З 1985 р. — завідувач ла-
бораторії конярства, головний
науковий співробітник Інститу-
ту тваринництва УААН. До
1998 р. — науковий керівник
державної наукової програми
«Конярство».

Особливим досягненням
наукової діяльності вченого
стало створення вітчизняних
порід коней — української вер-
хової та новоолександрівської
ваговозної. Створення україн-
ської верхової породи було за-
початковано у повоєнні роки в
Українському військовому
кінному заводі № 173 (Дніпро-
петровська область) з викори-
станням російської верхової,
тракененської, ганноверської,
угорської, а також чистокров-
ної верхової порід. Наукове
керівництво цією роботою
здійснював УНДІТ, зокрема
Д.А. Волков. У 1990 р. україн-
ську верхову породу було за-
тверджено. Нині українська
верхова порода є провідною в
Україні, а її кращі представни-
ки стали переможцями всеук-
раїнських і міжнародних зма-
гань, Олімпійських ігор.

Створення новоолександ-
рівської ваговозної породи за

безпосередньої участі Д.А. Вол-
кова та під його методичним
керівництвом, здійснювалось
у Новоолександрівському та
Дібрівському кінних заводах і
на кращих племінних фермах
України відповідно до розроб-
лених планів та програм се-
лекційної роботи. Новоолек-
сандрівську ваговозну породу
було затверджено як селек-
ційне досягнення у 1997 р.

Дмитро Андрійович прова-
див велику наукову роботу,
зокрема зі збереження гено-
фонду гуцульської породи.

Нині наукова діяльність
Д.А. Волкова та його учнів
спрямована на збереження та
удосконалення племінних і ро-
бочих властивостей коней різ-
них порід, розробку селекцій-
них програм з охопленням усіх
суб’єктів племінної справи в
конярстві України. Дмитро
Андрійович виховує наукові
кадри та фахівців-конярів. Він
є автором понад 200 наукових
праць. Під його керівництвом
підготовлено і захищено док-
торську та 7 кандидатських
дисертацій. Член спеціалізо-
ваної вченої ради Інституту
тваринництва НААН із захис-
ту докторських дисертацій.

Дмитро Андрійович наго-
роджений орденами «Червона
Зірка», Вітчизняної війни II сту-
пеня та медалями «За визво-
лення Варшави», «За взяття
Берліна», «За Перемогу над
Німеччиною» та ін.

За сумлінну працю вченого
нагороджено орденом Богда-
на Хмельницького ІІ ступеня.

Бажаємо ювіляру міцного
здоров’я, наснаги у науковій
діяльності, талановитих і від-
даних учнів!

Колектив Інституту
тваринництва НААН
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УДК 631.3(075.8)
Адамчук В.В., Булгаков В.М. Приоритетные на-
правления создания современной сельскохозяй-
ственной техники//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 5–10.
Критически проанализировано современное состо-
яние проектирования, конструирования, испытания
и производства сельскохозяйственных машин в
Украине, технический уровень которых соответ-
ствовал бы уровню международных стандартов.
Отмечено, что в современных условиях без суще-
ственной государственной поддержки научных ис-
следований в отрасли механизации сельского хо-
зяйства, конструкторского дела и в целом соб-
ственного сельскохозяйственного машиностроения
страна попадает в полную зависимость от зару-
бежных производителей сельскохозяйственных
машин. Однако имеющийся ныне научный и инже-
нерный потенциал страны может решать вопросы
проектирования и конструирования сельскохозяй-
ственных машин современного технического уров-
ня при необходимой финансовой поддержке. На-
мечены пути как существенного улучшения науч-
ной доработки будущих сельскохозяйственных
машин и их рабочих органов нового поколения, ко-
торые должны достичь мирового технического
уровня, так и возрождения развитого, высокоэф-
фективного сельскохозяйственного машинострое-
ния страны.Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: проектирование, конструирова-
ние, сельскохозяйственная машина, испытания, из-
готовление, научные исследования.

УДК 631.11.1
Тарарико Ю.А., Личук А.И. Стимуляторы роста
растений в системе земледелия//Вісник аграрної
науки. — 2014. — № 5. — С. 11–15.
Представлены результаты исследований в разных
почвенно-климатических условиях Украины по изу-
чению эффективности зарегистрированных и пер-
спективных стимуляторов роста растений. Для ос-
новных культур рекомендованы схемы примене-
ния и дозы препаратов, обеспечивающие
максимальный рост продуктивности посевов. Уста-
новлено, что в среднем по годам, опытам и куль-
турам стимуляторы позволяют существенно уве-
личивать их урожайность на 14% с колебанием от
5% на пшенице озимой до 30% на рапсе яровом.
В системах земледелия при систематическом при-
менении препаратов в типичных севооборотах до-
полнительно привлекаются в круговорот 10 кг/га
азота, 4 — фосфора и 11 кг/га калия. Библиогр.:
5 названий.
Ключевые слова: полевые культуры, стимулято-
ры роста растений, системы земледелия, прирост
урожайности, севообороты, круговорот биогенных
элементов.

УДК 633.11.111:631.53.04
Черенков А.В., Солодушко Н.Н. Климатические
изменения и особенности возделывания пшеницы
озимой в условиях Северной Степи//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 5. — С. 16–20.
Проанализирован гидротермический режим на про-

тяжении более чем 20-летнего периода. На основа-
нии многолетних экспериментальных данных уста-
новлено, что в условиях Северной Степи наиболее
высокую урожайность пшеницы озимой обеспечи-
вает проведение сева с 15 по 25 сентября. Выяв-
лена устойчивая тенденция к смещению сроков
сева в направлении к более поздним по сравнению
с ранее рекомендованными. Библиогр.: 9 назва-
ний.
Ключевые слова: климатические изменения,
пшеница озимая, сроки сева, урожайность, Север-
ная Степь.

УДК 633:18:631.52
Шпак Д.В., Марущак А.Н., Петкевич З.З., Шпак Т.Н.,
Паламарчук Д.П. Динамика трещинообразования
эндосперма зерновок в современных отечествен-
ных сортов риса//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 21–23.
Определено, что склонность к трещинообразова-
нию дифференцируется в зависимости от сорта,
поэтому в селекционной работе с рисом возможен
целенаправленный отбор по этому показателю.
Установлено влияние сроков уборки и генотипа на
трещиноватость эндосперма зерновок риса. Дока-
зано, что уборку урожая следует осуществлять с
наименьшим отклонением от физиологической спе-
лости сорта. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: сорт, качество, трещинова-
тость, общий выход крупы, содержание целого
ядра.

УДК 633.63
Ионицой Ю.С. Влияние режимов влагообеспече-
ния на динамику водного потенциала листьев
свеклы сахарной//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 24–26.
Приведены результаты исследований влияния ре-
жимов влагообеспечения почвы (45, 60 и 75%
ППВ) на динамику содержания форм воды в лис-
тьях растений разных сортов и гибридов свеклы
сахарной. К середине августа содержание связан-
ной формы воды в листьях свеклы сахарной уве-
личивается, что свидетельствует о наличии стрес-
са в культуре. На фоне 75% ППВ содержание свя-
занной формы воды в листьях свеклы сахарной в
критический период уменьшается на 8–12 и 13–
16% по сравнению с режимами 60 и 45% ППВ со-
ответственно. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: свекла сахарная, режим влаго-
обеспечения, связанная форма воды, свободная
форма воды.

УДК 636.09:616.98:578.82/.83:57.083.33
Ситюк Н.П. Иммунопероксидазный тест для виру-
сологической и серологической диагностики репро-
дуктивно-респираторного синдрома и цирковирус-
ной инфекции свиней//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 5. — С. 27–31.
Приведены данные относительно применения им-
мунопероксидазного теста для вирусологичекой и
серологической диагностики репродуктивно-респи-
раторного синдрома и цирковирусной инфекции
свиней. Приведены данные относительно необхо-
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димых реактивов и оборудования для постановки
метода, описаны процедуры постановки и учета
результатов реакции относительно выявления ви-
русов и специфических антител. Библиогр.: 31 на-
звание.
Ключевые слова: репродуктивно-респираторный
синдром, цирковирусная инфекция, диагностика,
иммунопероксидазный тест, реакция нейтрализа-
ции.

УДК 636.52/58.083.31:637.4
Вакуленко Ю.А. Продуктивность кур-несушек при
использовании разных источников света//Вісник аг-
рарної науки. — 2014. — № 5. — С. 32–35.
Изучено влияние разных источников освещения в
птичнике (ламп накаливания, компактных люми-
несцентных ламп, светодиодных светильников) на
продуктивные качества кур-несушек и затраты элект-
роэнергии на освещение. Установлено, что свето-
диодное освещение способствует повышению яй-
ценоскости кур-несушек на 5,7% (за 6 мес.), массы
яиц — на 4,3%, количества яичной массы — на
12,3%, а также снижению затрат на электроэнер-
гию — на 38,4%. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки,
освещенность, лампы накаливания, компактные
люминесцентные лампы, светодиодные светиль-
ники, живая масса, яйценоскость.

УДК 633.111.1:664.6/7:631.527:631.523
Литвиненко Н.А., Топал Н.Н. Генетические фак-
торы позитивного влияния на качество зерна у ли-
ний пшеницы мягкой озимой с ржаной транслока-
цией 1AL/1RS//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 36–42.
Исследованы эффекты пшенично-ржаной транс-
локации 1AL/1RS на показатели качества у реком-
бинантных линий F5 пшеницы мягкой озимой. Вы-
явлены генетические факторы частичной компен-
сации негативного влияния на хлебопекарные
свойства муки ржаных белков секалинов, синтез
которых контролирует транслокация 1AL/1RS. Биб-
лиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: пшеница, генетические факто-
ры, транслокация, хлебопекарские свойства муки,
белок.

УДК 631:633.854.78
Сорока А.И. Расширение генетического разнооб-
разия у подсолнечника при воздействии мутагеном
на незрелые зародыши и семена//Вісник аграрної
науки. — 2014. — № 5. — С. 43–45.
Представлены результаты эффективности мута-
генной обработки незрелых зародышей и семян
двух линий подсолнечника. Установлено, что обра-
ботка этилметансульфонатом была эффективной
как при использовании незрелых зародышей, так и
зрелых семян, однако частота и спектр мутаций в
первом случае большие. Частота мутаций при об-
работке незрелых зародышей составляла 15,4–
39,9%, а зрелых семян — 8,7–9,6%. Библиогр.: 10
названий.
Ключевые слова: подсолнечник, мутагенез, не-
зрелый зародыш, семя, поколение М2, спектр му-

таций, частота мутаций, этилметансульфонат.

УДК 631.354 (872)
Линник Н.К., Говоров А.Ф. Обоснование техно-
логии и технологично-конструкционной схемы уни-
версального измельчителя–распределителя расти-
тельных остатков и соломы//Вісник аграрної науки.
— 2014. — № 5. — С. 46–50.
Приведены результаты современных технологий
использования послежатвенных остатков, и, в пер-
вую очередь, соломы, рациональными с которых
являются технологии для получения тепловой
энергии и органического удобрения почвы, причем
оптимальной в данное время является технология
удобрения почвы с измельчением валков соломы
измельчителями-распределителями, которые агре-
гатируются с тракторами и оборудованы измель-
чительными аппаратами с горизонтальной осью
вращения и вентилятором для увеличения шири-
ны полосы распределения измельченной соломы.
Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: послежатвенные остатки, соло-
ма, тепловая энергия, органическое удобрение, из-
мельчитель-распределитель, режущий аппарат,
вентилятор.

УДК 631.95:628.516:615.849
Дутов А.И., Булыгин С.Ю. Плодородие почв ра-
диоактивно загрязненных территорий//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 5. — С. 51–54.
Проанализированы и описаны тенденции к измене-
нию параметров плодородия почв в контексте
формирования радиоэкологической ситуации на
радиоактивно загрязненных территориях. Доказа-
но, что система почвенно-агрохимических меро-
приятий, сформировавшаяся в пореформенный
период, не направлена на производство сельскохо-
зяйственной продукции, которая будет гаранти-
рованно соответствовать показателям гигиеничес-
кого норматива ГН 6.6.1.1-130–2006. Учитывая, что
природные реабилитационные процессы значи-
тельно замедлились, улучшение радиологической
ситуации возможно при условии принятия надле-
жащих противорадиационных мероприятий, на-
правленных на сохранение и повышение плодоро-
дия почвы. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: параметры плодородия почвы,
радиационная ситуация, радиационно-экологичес-
кая критичность сельскохозяйственных угодий,
удельная активность сельскохозяйственной про-
дукции, 137Сs, противорадиационные мероприя-
тия.

УДК 663.222:663.253:663.8
Дунаевская Е.В., Гребенникова О. А., Латыше-
ва А.Н. Сравнительная характеристика содержа-
ния биологически активных веществ и минераль-
ного состава ординарных вин Каберне, Кагор и без-
алкогольного напитка из алычи Героант//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 5. — С. 55–58.
В Никитском ботаническом саду из сортов алычи
с высоким содержанием в плодах аскорбиновой
кислоты, флавоноидов и калия был создан безал-
когольный напиток Героант. Сравнительные иссле-
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дования содержания биологически активных ве-
ществ и минерального состава в Героанте и орди-
нарных винах Каберне и Кагор урожая 2011 г. про-
изводства Массандровского винзавода показали,
что все изучаемые образцы характеризуются вы-
соким содержанием аскорбиновой кислоты, фе-
нольных соединений и калия. Бесспорным лиде-
ром по всем этим показателям является Героант.
При этом в Героанте отмечена не только самая
большая концентрация фенольных соединений, но
и их оптимальный состав: максимальное содер-
жание антоцианов и минимальное — лейкоанто-
цианов. Сочетание аскорбиновой кислоты и фла-
воноидов в напитке усиливает их биологическую
эффективность и придает ему высокую Р-вита-
минную активность. Среди исследуемых напитков
Героант отличается также максимальным содер-
жанием сухих веществ и, следовательно, наиболь-
шей концентрацией простых углеводов и органи-
ческих кислот. Библиогр.: 21 название.
Ключевые слова: алыча, Героант, Каберне, Кагор,
биологически активные вещества, фенольные соеди-
нения, аскорбиновая кислота, минеральный состав.

УДК 635:631.524.17
Корниенко C.И., Рудь В.П. Перспективы развития
овощного рынка//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 59–64.
Рассмотрено современное состояние отрасли ово-
щеводства. Осуществлен анализ динамики посев-
ных площадей, валовых сборов, уровня урожай-
ности овощей открытого и защищенного грунта и
бахчевых продовольственных культур. Изучены
вопросы формирования ассортиментной политики
овощного рынка, определена доля овощной груп-
пы в структуре продовольственной корзины Укра-
ины и стран СНГ. Проведен анализ диспропорции
баланса спроса и предложения, установлены при-
чины, сдерживающие эффективное развитие ово-
щепродуктового подкомплекса. Библиогр.: 13 на-
званий.
Ключевые слова: овощеводство, динамика про-
изводства, употребление, структура продоволь-
ственной корзины, баланс спроса и предложения,
импорт, инновационное развитие.

УДК 338.43:636.2.082.4.003.13(470.11)
Радько В.И. Организационно-экономические пред-
посылки воспроизводства стада коров в сельско-
хозяйственных предприятиях//Вісник аграрної на-
уки. — 2014. — № 5. — С. 65–69.
Рассмотрены проблемы воспроизводства молоч-
ного стада в агропредприятиях. Дана экономичес-
кая оценка процессам воспроизводства поголовья
крупного рогатого скота в контексте продоволь-
ственной безопасности страны. Представлено эко-
номическое обоснование основных показателей
воспроизводства как одной из предпосылок нара-
щивания объемов производства молока в хозяй-
ствах корпоративного сектора. Выделены основ-
ные системообразующие факторы, влияющие на
эффективность процесса воспроизводства пого-
ловья крупного рогатого скота. Проанализированы

международная практика воспроизводства поголо-
вья коров и возможности ее применения на укра-
инских предприятиях. Рассмотрены проблемы,
имеющие место в процессах воспроизводства
стада коров и предложены меры, направленные на
увеличение их поголовья в агропредприятиях. Биб-
лиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: молоко, сельскохозяйственные
предприятия, воспроизводство, молочное ското-
водство.

УДК 634.8:631.537
Олефир А.В. Влияние внекорневых подкормок
школки на развитие листовой поверхности сажен-
цев винограда//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 5. — С. 70–72.
Рассмотрен характер роста и развития листовой
поверхности саженцев под влиянием внекорневых
подкормок удобрением фоликер при разных нор-
мах и кратности. Выявлено, что 2-кратное приме-
нение удобрения в норме 4 кг/га увеличивает раз-
мер общей листовой поверхности саженцев на
16,5–17,8% в сравнении с контролем. Библиогр.:
7 названий.
Ключевые слова: виноградные саженцы, внекор-
невая подкормка, листовая поверхность.

УДК 05.504:06.636.4
Никифорук О.В. Влияние комплекса факторов на
эмиссию парниковых газов от свинофермы//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 5. — С. 73–75.
Проведены расчеты эмиссии метана и закиси азо-
та от одного животного и всего поголовья свино-
фермы за сутки в зависимости от состава рацио-
нов кормления животных, способа хранения отхо-
дов и времени года — среднегодовые, в самый
жаркий и самый холодный периоды года. Проана-
лизированы различия в количестве выбросов пар-
никовых газов различных половозрастных групп
удерживаемых свиней. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: парниковые газы, выбросы, от-
ходы, свиноферма, рационы кормления.

УДК 338.432:332.1:633.1
Ткаченко Е.В. Региональные особенности зерно-
производства и перспективы его развития//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 5. — С. 76–79.
Определено, что основным товаропроизводителем
зерновых и зернобобовых культур в Киевской об-
ласти являются агропредприятия. Проанализирова-
ны динамика и структура производства зерновых
и зернобобовых культур агропредприятиями в Ук-
раине. Осуществлено группирование с целью оп-
ределения особенностей выращивания зерновых
и зернобобовых культур в сельскохозяйственных
предприятиях исследуемой области в зависимос-
ти от размеров посевных площадей. Проанализи-
рованы объемы производства ячменя агропред-
приятиями исследуемой области. Библиогр.: 9 на-
званий.
Ключевые слова: зернопроизводители, агропро-
довольственный рынок, сельскохозяйственные
предприятия, урожайность, хозяйства населения.
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UDC 631.3 (075.8)
Adamchuk V., Bulgakov V. Priority directions of buil-
ding modern agricultural machinery//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 5. — P. 5–10.
Modern state is critically analyzed of projecting, con-
structing, testing and producing agricultural machines
in Ukraine which technological level would match the
level of international standards. It is noted that in mo-
dern conditions without essential state support of re-
search activities in branch of farm mechanization,
designer matter and as a whole of own agricultural
machine industry the country gets in complete
dependence on foreign producers of agricultural
machines. However scientific and engineering potential
of the country nowadays can solve questions of
projecting and constructing agricultural machines of
modern technological level at necessary financial
support. Ways are outlined for substantial improvement
of scientific additional work of the future agricultural
machines and their end-effectors of new generation
which should attain world technological level, and
revitalization of the developed, highly effective
agricultural machine industry of the country. Bibliogr.:
11 titles.
Key words: projecting, constructing, farm machine,
tests, manufacture, research activities.

UDC 631.11.1
Tarariko Yu., Lychuk A. Growth-promoting factors of
plants in the system of farming agriculture//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 5. — P. 11–15.
Results are presented of probes in different soil-climatic
conditions of Ukraine on study of efficiency of the
registered and perspective growth-promoting factors
of plants. Schemes of application and doses of spe-
cimens ensuring the maximum increase of productivity
of sowings are recommended for main crops. It is fixed
that on the average for years, experiments and crops
stimulating agents allow to enlarge essentially their
productivity for 14% (from 5% for winter wheat up to
30 % for spring rape). In systems of farming agriculture
at regular application of specimens in typical crop
rotations they use in a turnover: 10 kg/hectare of nit-
rogen, 4 — phosphorus and 11 kg/hectare of potas-
sium. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: field crops, growth-promoting factors of
plants, systems of farming agriculture, increase of
productivity, crop rotations, turnover of biogenic
elements.

UDC 633.11.111:631.53.04
Cherenkov А., Solodushko N. Climatic changes and
features of technique of cultivation of winter wheat in
conditions of Northern Steppe//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 5. — P. 16–20.
Hydrothermal regimen for the period of more than 20-
years is analyzed. On the basis of long-term experi-
mental data it is fixed that in conditions of Northern
Steppe the highest productivity of winter wheat is en-
sured with sowing in the period from September, 15
till September, 25. The steady tendency to shift of
periods of sowing in the direction of later ones in com-
parison with earlier recommended is taped. Bibliogr.:

9 titles.
Key words: climatic changes, winter wheat, periods
of sowing, productivity, Northern Steppe.

UDC 633:18:631.52
Shpak D., Marushchak A., Petkevych Z., Shpak T.,
Palamarchuk D. Dynamics of crack formation of
endosperm of weevils in modern domestic varieties of
rice//News of agrarian sciences. — 2014. — № 5. —
P. 21–23.
It is determined that predilection to crack formation is
differentiated depending on cultivar, therefore in
selection with rice it is possible to use purposeful
selection on this index. Effect of harvesting times and
genotype on crack of endosperm of weevils of rice is
fixed. It is proved that harvesting should be realized
with the least deviation from physiological ripeness of
cultivar. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: cultivar, quality, crack, overall yield of
groats, content of the whole kernel.

UDC 633.63
Ionitsoy Yu. Influence of watering regimens on dy-
namics of water potential of leaves of sugar-beet//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 5. —
P. 24–26.
Results of probes in effect of watering regimens of soils
(45, 60 and 75% of full field moisture) on dynamics of
the content of forms of water in leaves of plants of
different cultivars and hybrids of sugar beet are
brought. To the midpoint of August the content of the
linked form of water in leaves of sugar beet is enlarged,
that testifies to availability of stress in crop. On a hum
of 75% FFM the content of the linked form of water in
leaves of sugar beet in the critical season is
decreased for 8–12 and 13–16% in comparison with
regimens of 60 and 45% FFM accordingly. Bibliogr.:
6 titles.
Key words: sugar beet, watering regimen, linked form
of water, the free form of water.

UDC 636.09:616.98:578.82/.83:57.083.33
Sitiuk N. Immunoperoxidase test for virologic and se-
rological diagnostics of reproductive-respiratory
syndrome and cyrco-virus infection contamination of
pigs//News of agrarian sciences. — 2014. — № 5. —
P. 27–31.
Data concerning application of immunoperoxidase test
for virologic and serological diagnostics of repro-
ductive-respiratory syndrome and cyrco-virus infection
contamination of pigs are cited. Data concerning ne-
cessary reagents and the equipment for testing the
method are cited. Procedures of testing and accounting
results of response concerning detection of viruses
and specific antibodies are described. Bibliogr.:
31 titles.
Key words: reproductive-respiratory syndrome, cyr-
co-virus infection contamination, diagnostics, immuno-
peroxidase test, neutralization test.

UDC 636.52/58.083.31:637.4
Vakulenko Yu. Productivity of laying hens at use of
different light sources//News of agrarian sciences. —
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2014. — № 5. — P. 32–35.
Effect of different light sources in poultry yard (filament
lamps, compact cold light lamps, LED lamps) on
productive qualities of laying hens and expenditures for
the electric power for illumination is studied. It is fixed
that LED illumination promotes rising of egg production
of laying hens for 5,7% (for 6 months), mass of an egg
— for 4,3%, amount of egg mixture — for 12,3%, and
also reduces expenditures on the electric power for
38,4%. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: poultry farming, laying hens, illuminating
intensity, filament lamps, compact cold light lamps, LED
lamps, alive mass, egg production.

UDC 633.111.1:664.6/7:631.527:631.523
Lytvynenko N., Topal N. Genetic factor of positive
effect on quality of grain at lines of soft winter wheat
with a rye translocation of 1AL/1RS//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 5. — P. 36–42.
Effects wheat-rye translocations of 1AL/1RS on quality
indexes at recombinant lines F5 of soft winter wheat
are studied. Genetic factors are determined of frac-
tional compensation of negative effect on baking capa-
cities of flour of rye protein secalins which synthesis is
monitored with translocation of 1AL/1RS. Bibliogr.:
12 titles.
Key words: wheat, genetic factors, translocation,
baking properties of flour, protein.

UDC 631:633.854.78
Soroka A. Expansion of genetic diversity at sunflower
under the influence of cloudy on unripe seed embryos
and seeds//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 5. — P. 43–45.
Results of efficiency of mutagenous treatment of unripe
seed embryos and seeds of two lines of sunflower are
presented. It is fixed that ethyl methanesulfonate treat-
ment was efficient both for unripe seed embryos, and
ripe seeds. However frequency and spectrum of muta-
tions in case of the former is greater. The mutation rate
at treating unripe seed embryos made 15,4–39,9%,
and ripe seeds — 8,7–9,6%. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: sunflower, mutagenesis, unripe seed
embryo, seed, generation М2, spectrum of mutations,
mutation rate, ethyl methanesulfonate.

UDC 631.354 (872)
Linnik N., Govorov A. Justification of technique and
tecnological-and-structural scheme of multiple-purpose
grinder-dispenser of plant residues and straw//News of
agrarian sciences. — 2014. — № 5. — P. 46–50.
Results are given of study of modern techniques of
utilization after-harvesting residues, and first of all
straw. The most rational technique is one which allows
to derive heat energy and get organic fertilizer for soil.
Optimal technique of fertilizing soil is the one with
levigating rolls of straw by grinder-dispensers ganged
up with tractors and arranged by cutting apparatus
with horizontal rotation axis and ventilator for increasing
allocation of grinded straw. Bibliogr.: 11 titles.
Key words: after-harvesting residues, straw, heat
energy, organic fertilizer, grinder-dispenser, cutting
apparatus, ventilator.

UDC 631.95:628.516:615.849
Dutov A., Bulygin S. Fertility of soils of radioactively
contaminated terrains//News of agrarian sciences. —
2014. — № 5. — P. 51–54.
Trends in change of parameters of fertility of soils on
radioactively contaminated terrains in the context of
forming radio ecological situation are analyzed and
presented. It is proved that system of soil-agro-
chemical provisions, generated in after-reform period,
is not referred on production of agricultural products
which will fully match to indexes of hygienic normative
GN 6.6.1.1–130–2006. Considering that natural
rehabilitation processes were considerably decele-
rated, martempering of radiological situation is possible
under condition of adoption of appropriate anti-radiation
provisions referred on preservation and increase of
fertility of soil. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: parameters of soil fertility, radiation situ-
ation, radioactively-ecological criticality of agricultural
lands, specific activity of agricultural products, 137Сs,
anti-radiation provisions.

UDC 663.222:663.253:663.8
Dunayevska Ye., Grebennikova O., Latysheva G.
Comparative performance of the content of biologically
active agents and mineral composition of ordinary
wines Cabernet, Cahor and soft drink Geroant made
from cherry plum//News of agrarian sciences. —
2014. — № 5. — P. 55–58.
Soft drink Geroant is made in Nikitsky botanical garden
from cultivars of cherry plum with high content in
fetuses of Acidum ascorbinicum, flavonoids and
potassium. Comparative probes of the content of
biologically active agents and mineral composition in
Geroant and ordinary wines Cabernet and Cahor of
2011 crop made in Massandra winery have displayed
that all studied specimens are characterized by high
content of Acidum ascorbinicum, phenolic bonds and
potassium. The indisputable leader by all these indexes
is Geroant. Thus in Geroant are registered not only the
greatest densities of phenolic bonds, but also their
optimal content: the maximum content of anthocyanin
pigments and minimum — leuko-anthocyan. Combi-
nation of Acidum ascorbinicum and flavonoids in the
drink reinforces their biological efficiency and attaches
it high P-vitaminized activity. Among probed drinks
Geroant is selected also by maximum solids content
and, hence, the greatest density of simple carbo-
hydrates and organic acids. Bibliogr.: 21 title.
Key words: cherry plum, Geroant, Cabernet, Cahor,
biologically active agents, phenolic bonds, Acidum
ascorbinicum, mineral composition.

UDC 635:631.524.17
Korniyenko S., Rud V. Perspectives of development
of vegetable market//News of agrarian sciences. —
2014. — № 5. — P. 59–64.
The up-to-date state of vegetable growing is surveyed.
Analysis is made of dynamics of cultivated areas,
gross yields, level of productivity of vegetables in
opened and sheltered ground and vine crops.
Questions of forming assortment policy of vegetable
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market are studied. The share of vegetable group in
structure of food basket of Ukraine and the CIS
countries is specified. Analysis of disproportion of
balance of supply and demand is carried out. The
causes constraining efficient development of vegetable
sub-complex are fixed. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: vegetable growing, dynamics of produc-
tion, use, structure of food basket, balance of supply
and demand, import, innovative development.

UDC 338.43:636.2.082.4.003.13 (470.11)
Radko V. Organizational and economic premises of
reproduction of herd of cows in agricultural factories//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 5. —
P. 65–69.
Problems of reproduction of milk herd in agricultural
factories are surveyed. Economic evaluation is yielded
to reproductive processes of a number of cattle in a
context of food safety of the country. Economic justi-
fication of the basic indexes of reproduction as one of
premises of overgrowth of production volumes of milk
in equipments of corporate sector is presented. Basic
system factors influencing efficiency of reproductive
process of a number of cattle are allocated. In-
ternational practice of reproduction of livestock of
cows and opportunities of its application at the
Ukrainian factories is analyzed. The problems
occurring in reproductive processes of herd of cows
are surveyed and the measures aimed at aug-
mentation of their livestock in agricultural factories are
offered. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: milk, agricultural factories, reproduction,
milk cattle husbandry.

UDC 634.8:631.537
Olefir A. Influence of foliar applications in nursery on
development of leaf area of seedlings of grape//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 5. — P. 70–72.
Character of growth and development of leaf area of
seedlings under the influence of foliar applications by

fertilizer Folicar is surveyed at different norms and mul-
tiplicity. It is fixed that 2-fold application of fertilizer in
the norm of 4 kg/hectare enlarges the size of general
leaf area of seedlings for 16,5–17,8% in accordance to
control group. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: grape seedlings, foliar application, leaf area.

UDC 05.504:06.636.4
Nikiforuk O. Influence of a complex of factors on
emission of greenhouse gases from pig-rearing farm//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 5. —
P. 73–75.
Calculation of emission of methane and nitrous oxide
from one animal and all livestock of pig-rearing farm for
a day depending on content of rations of feeding of
animals, storage technique of waste and season —
mid-annual, in the hottest and coldest seasons of year
is made. Differences in amount of emission of green-
house gases of different sex-age groups of kept pigs
are analyzed. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: greenhouse gases, emission, waste, pig-
rearing farm, rations of feeding.

UDC 338.432:332.1:633.1
Tkachenko Ye. Regional features of grain production
and perspectives of its development//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 5. — P. 73–75.
It is determined that the basic commodity producers of
grain-growing and leguminous crops in Kiev region are
agricultural factories. Dynamics and structure of
production of grain-growing and leguminous crops in
agricultural factories in Ukraine are analyzed. Clustering
for the purpose of determination of features of growing
of grain-growing and leguminous crops in agricultural
factories of studied region depending on the sizes of
cultivated areas is realized. Production volumes of
barley by agricultural factories are also analyzed.
Bibliogr.: 9 titles.
Key words: grain-growing factories, agricultural mar-
ket, the agricultural factories, productivity, private farms.
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