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

ҐРУНТОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ:
СТАН І ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ

Наведено стислу характеристику ґрунтового
покриву України, його структури, функцій,
характеру й спрямованості змін протягом
останнього часу. Висвітлено причини та характер
розвитку основних ґрунтово5деградаційних
процесів. Запропоновано організаційні напрями
розв’язання проблеми охорони ґрунтів, які
включають законодавче, нормативно5правове,
нормативно5методичне, інформаційне,
технологічне, наукове, кадрове, фінансове
забезпечення, активізацію використання
міжнародного досвіду, організацію Державної
служби охорони ґрунтів.

Ґрунтовий покрив — це основний, незамін-
ний і важко відновлюваний компонент природ-
ного середовища. Він являє собою надзвичай-
но складне і мінливе середовище і виконує такі
функції: продуктивну, соціально-духовну, еко-
логічні — біоекологічну (джерело біорізноманіт-
ності), біоенергетичну, газово-атмосферну, гід-
рологічну тощо. Отже, найважливішою умовою
збереження біосфери, підвищення продуктив-
ності сільського господарства є постійна увага
до охорони ґрунтів, реалізації системи заходів,
що підвищують їх родючість.
Проблему охорони ґрунтів, боротьби з їх

деградацією нині віднесено до основних, гло-
бальних, оскільки їх деградація відбувається в
усьому світі. Більшість країн (США, Німеччина,
Франція, Канада, Китай) дійшли до розуміння
того, що охорону ґрунтів, боротьбу з деграда-
цією можна ефективно здійснювати тільки на
державному рівні (із залученням коштів земле-
користувачів).
Останніми роками прийнято ряд міжнарод-

них рішень з охорони земель — рішення все-
світньої конференції з охорони навколишньо-
го середовища (1992 р., Ріо-де-Жанейро), різні
Конвенції, директиви й Стратегія охорони ґрун-
тів, ухвалена в ЄС, ґрунтові хартії тощо.
Загальна площа земель в Україні становить

60 млн га, земель сільськогосподарського при-
значення — 43, площа орних земель — 32,4
млн га [2, 11, 12]. Структуру ґрунтового покри-
ву наведено в табл. 1. Найбільше поширені
ґрунти чорноземного типу, які займають площу

близько 25 млн га (65% загальної площі) і ха-
рактеризуються високим рівнем природної ро-
дючості. Це своєрідний український бренд, сим-
вол і предмет гордощів країни [8, 9]. Окрім чор-
ноземних ґрунтів, значні площі займають
ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі опідзолені
(Лісостеп), дерново-підзолисті, опідзолені, ог-
леєні (Полісся), темно-каштанові і каштанові
солонцюваті (Сухий Степ). Різноманітність ґрун-
тів зумовлює необхідність диференціації сис-
тем землеробства, агротехнічних і меліоратив-
них заходів.
Відповідно до світових тенденцій розвитку

агропромислового комплексу (АПК) у першій
чверті ХХІ ст. та Концепції сталого розвитку,
ухваленої конференцією ООН (Ріо-де-Жаней-
ро, 1992 р.), перед АПК України стоїть завдан-
ня стабілізації та підвищення обсягів виробниц-
тва сільськогосподарської продукції. За своїм
земельно-ресурсним потенціалом Україна мо-
же розраховувати на одне з провідних місць у
світі.
У 1986—1990 рр., коли в країні було досяг-

нуто найвищого рівня ресурсного забезпечен-
ня (табл. 2), сільське господарство України от-
римувало 4,5 млн т поживних речовин і 278
млн т органічних добрив. При цьому на 1 га
вносили 148 кг NРК і 8,7 т органічних добрив.
Було досягнуто бездефіцитного балансу всіх
поживних речовин, а для фосфору — навіть
додатного. Хімічну меліорацію кислих ґрунтів
проводили на площі 1,5 млн га, солонцевих
ґрунтів — 305 тис. га на рік.
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

З 1991 р. негативні тенденції щодо змін ґрун-
тового покриву посилилися, оскільки майже
повністю припинилося фінансування держав-
них, регіональних і місцевих програм. Перед
поділом землі в Україні не було виділено окре-
мим масивом малопродуктивні та ерозійно не-
безпечні землі. Їх було поділено на паї та час-
тково передано у власність без обмежень їх
використання. Скоротилося фінансування за-
ходів з охорони ґрунтів і наукових досліджень.
За даними Держкомзему, у 2001—2007 рр. на
охорону земель виділено 10—18% коштів від
плану, а на охорону ґрунтів від ерозії — від 2—
3 до 20%. Як наслідок, останніми роками при-
пинено роботу над проектами протиерозійної
організації території, не створено жодного зраз-
ка впорядкованого агроландшафту, не викону-
ються роботи з реконструкції протиерозійних і
гідротехнічних споруд, занедбано лісосмуги [1, 7].
З 1991 р. виробництво й застосування міне-

ральних та органічних добрив, обсяги хімічної

Ґрунтові ресурси України:
стан і заходи їх поліпшення

Чорноземи:

  опідзолені 3418,7 91,6

  типові 5779,6 91,8

  звичайні 10488,6 88,3

  південні 3639,9 88,8

Лучно-чорноземні і чорноземно-лучні 2038,9 60,0

Ясно-сірі лісові, сірі лісові, темно-сірі опідзолені 4333,4 80,5

Дерново-підзолисті, опідзолені, оглеєні 3850,2 74,1

Темно-каштанові, каштанові солонцюваті,
лучно-каштанові солонцюваті, солонці каштанові 1382,9 80,0

Буроземи (опідзолені, підзолисті, лучно-буроземно-
підзолисті, глейові) 1110,0 43,9

Коричневі 48,5 26,2

Лучно-болотні і болотні 975,3 7,9

Алювіальні лучні і лучно-болотні 781,9 18,8

Торфові низинні 559,4 14,9

Дерново-піщані і зв’язно-піщані та піски 505,5 24,2

Інші 647,6 37,5

  Усього 39822,9 78,5

меліорації скоротилися відповідно в 4—5 і біль-
ше, ніж у 10 разів. На 1 га оранки вносили лише
по 20—50 кг NРК і менше 1 т органічних доб-
рив (19—21 млн т на рік). Обсяги хімічної мелі-
орації становили відповідно 36 тис. га кислих і
4 тис. га солонцевих ґрунтів. Площі зрошува-
них земель зменшилися з 2,6 до 2,1 млн га
(фактично поливається 600—700 тис. га), осу-
шених земель — з 3,3 до 1,5 млн га.
Баланс поживних елементів останніми рока-

ми від’ємний і становить близько 130 кг/га на
рік. За даними 2008 р., винос поживних еле-
ментів зерновими культурами становив у се-
редньому 211 кг/га NРК, а на окремих масивах
— до 300—350 кг/га. Компенсація втрат на рівні
30—50%.
За даними агрохімічної паспортизації земель

сільськогосподарського призначення, близько
8—10 млн га угідь належить до групи кислих,
2,5 млн га — солонцевих. При цьому понад
50% земель характеризуються низьким і се-

Унесено добрив:

  мінеральних кг/га д.р. 148 16 24 40

  органічних, млн т 278 52 19 21

Вапнування кислих ґрунтів, тис. га 1548 53 32 36

Гіпсування солонцевих ґрунтів, тис. га 305 6 3,6 4,0

1. Ґрунтові ресурси України [8, 9]

Сільськогосподарські
угіддя, тис. га Рілля, %Ґрунт

2. Динаміка застосування мінеральних і органічних добрив та обсягів хімічної меліорації зе5
мель

Вид робіт
Рік

2006—20082001—20051996—20001986—1990
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реднім умістом рухомих форм фосфору і 30%
— калію (табл. 3). Утрати гумусу становлять у
середньому 0,5—0,7 т/га на рік.
Найбільш характерними й поширеними ти-

пами деградації ґрунтів в Україні є дегуміфіка-
ція, зменшення вмісту рухомих поживних еле-
ментів (43% загальної площі), переущільнення,
знеструктурення (39), запливання й кіркоутво-
рення (38), водна ерозія (17), підтоплення, за-
болочування (14), забруднення радіонуклідами
(11), вітрова ерозія (11), забруднення важкими
металами, пестицидами та іншими токсиканта-
ми (8—10%) тощо [5]. До цього необхідно до-
дати втрату земель сільськогосподарського
призначення при будівництві доріг, видобутку
корисних копалин, захаращуванні земель про-
мисловими й комунально-побутовими відхода-
ми. При цьому в ряді випадків з обігу вилуча-
ються цінні й особливо цінні сільськогосподар-
ські угіддя. За розрахунками різних установ,
площі деградованих і малопродуктивних зе-
мель у складі орних земель коливаються від
6—7 до 10—12 млн га [1, 4, 5].
Деградаційні процеси, поширені на ґрунтах

України, спричиняють, за різними оцінками,
зниження продуктивності основних сільськогос-
подарських культур від 10—12 до 40—60%. Це
зумовлює необхідність постійного контролю
стану ґрунтів, що є основою для теорії і прак-
тики управління ґрунтом, його екологічними та
продуктивними функціями. Деградація ґрунтів
України зумовлена такими основними причи-
нами [1, 4]: неоптимальне співвідношення зе-
мельних угідь, ступінь сільськогосподарської
освоєності яких становить 70%, ступінь розо-
раності — 80%, що майже вдвічі вище, ніж у
європейських країнах і США; недосконала сис-
тема управління земельними ресурсами; низь-
ке ресурсне забезпечення; недооцінка реальної
загрози, яку являє собою деградація ґрунтів;
стихійне формування нових типів землекорис-
тування, що базуються на дрібноконтурності й
парцелізації земельних масивів; недостатня
площа земель природоохоронного фонду, зок-
рема лісового фонду та ПЗФ; відсутність дер-
жавних, регіональних і місцевих програм ком-
плексного розв’язання питань з використання
й охорони ґрунтів; недостатній рівень ґрунтово-
правового забезпечення.
Але головною причиною цих змін є відсутність

державного управління земельними ресурса-

ми, втрата державного контролю за викорис-
танням і охороною ґрунтів, відсутність відповід-
них служб, баз даних та інформаційних систем.
Нині необхідна достатня, вірогідна й точна

інформація про якісний стан ґрунтів для визна-
чення їх можливостей, оцінювання вартості,
формування податкової політики, проведення
моніторингу, впровадження агротехнологій,
адаптованих до ґрунтово-екологічних умов.
Основними джерелами одержання цієї ін-

формації є:
матеріали великомасштабного ґрунтового

обстеження (1957—1961 рр.) і наступного корек-
тування, які потребують оновлення, адже, за
оцінками фахівців, вони відповідають дійсності
на 40—50%. У зв’язку з цим актуальними є
інвентаризація картографічного матеріалу, про-
ведення повторного ґрунтового обстеження за
новими методичними і методологічними заса-
дами з використанням дистанційних методів і
ГІС-технологій;
земельний кадастр, який також містить ма-

теріали ґрунтового обстеження, але потребує
оновлення та перегляду методики складання
кадастрової документації. Включення показ-
ників складу ґрунтів та їх найголовніших харак-
теристик, даних агрохімічної паспортизації зе-
мель сільськогосподарського призначення
сприятимуть створенню своєрідного паспорта
ґрунтів земельної ділянки;
матеріали агрохімічної паспортизації земель

сільськогосподарського призначення, які було
отримано за підсумками проведення 9 турів (з
1964 р.). Недоліками цієї інформації є віднос-
но вузький набір показників, неврахування гра-
нулометричного складу й відсутність прив’язки
при відборі змішаного зразка. Вважаємо за не-
обхідне переорієнтувати мережу агрохімслуж-
би на виконання завдань моніторингу, земле-
впорядкування й агротехнологічного проекту-
вання. Досвід розвинутих країн свідчить про те,
що більш прогресивним етапом контролю зе-
мельних ресурсів є моніторинг ґрунтів, отри-
мання інформації у просторі та часі [4];

·інформація гідрогеолого-меліоративноїслужби (ГГМС) Держводгоспу України щодо
меліоративного стану зрошуваних та осушених
земель на площі близько 6 млн га, яка містить
аналіз вузького набору показників (якість по-
ливних вод, глибина залягання й мінералізація
підґрунтових вод, засолення й солонцюватість
ґрунтів тощо);

·дані наукових установ, вищих навчальнихзакладів (97 стаціонарних польових дослідів,
що входять до відповідного реєстру).
Інформація цих джерел має відомчий харак-

тер, тому є важкою для зіставлення та поєд-
нання. Останніми роками зруйновано системи
землеустрою, які діяли раніше; ліквідовано про-
ектно-пошукові та науково-дослідні інститути
систем Укрземпроекту, Укрдіпроводгоспу та ін.
Розв’язання проблеми охорони ґрунтів має

Степ 0,55 60,0 17,5

Лісостеп 0,65 43,2 28,8

Полісся 0,75 52,3 75,3

Усього 0,65 53,4 30,0

3. Якісний стан родючості ґрунтів України

Природна
зона

Калій
(К2О)

Фосфор
(Р2О5)

Втрати
гумусу,
т/га на рік
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здійснюватися за такими основними напряма-
ми: законодавче і нормативно-правове забез-
печення; нормативно-методичне забезпечення;
інформаційне забезпечення; технологічне за-
безпечення; наукове та кадрове забезпечення;
фінансове забезпечення; використання міжна-
родного досвіду природоохоронної діяльності.
Законодавче і нормативно-правове забез-

печення. Стан законодавчого забезпечення пи-
тань охорони ґрунтів останніми роками поліп-
шився з уведенням у дію таких законодавчих
актів: Земельного кодексу України, законів Ук-
раїни «Про охорону земель», «Про державний
контроль за використанням і охороною зе-
мель», «Про внесення змін і доповнень до де-
яких законодавчих актів України щодо збере-
ження родючості ґрунтів», а також Указів Пре-
зидента, постанов Кабміну та рішень Ради
національної безпеки і оборони (РНБО). Відпо-
відно до цих документів держава взяла на себе
зобов’язання упорядкувати й регламентувати
роботи з використання, контролю й охорони
ґрунтів. Проте ці заходи слід вважати лише
першим кроком. Найближчим часом необхідно
розробити й ухвалити такі законодавчі акти [6]:

·«Закон про ґрунти та їх родючість», де ма-
ють бути чітко визначено питання стимулюван-
ня землекористувачів і запровадження штраф-
них санкцій, правовий статус ґрунтів не тільки
як об’єкта сільського й лісового господарства,
а й одного з головних компонентів біосфери;

·«Закон про моніторинг ґрунтів» як спосіб
систематичного оновлення інформації про зе-
мельні ресурси у просторі й у часі, який спро-
можний дати адекватну оцінку і прогноз їхньо-
го стану;

·«Закон про особливо цінні і зникаючі ґрун-
тові об’єкти» про збільшення частки площ ці-
линних земель, заказників, заповідників та їх
використання;

·«Закон про вилучення деградованих і ма-
лопродуктивних земель із ріллі та їх консерва-
цію», оскільки спільна постанова Мінагрополі-
тики й УААН про консервацію деградованих
земель (2001 р.) не виконується або її виконан-
ня розтягується на багато років;

·«Закон про Національну програму охорони
родючості ґрунтів» і «Загальнодержавну про-
граму використання і охорони земель». Ці прог-
рами розроблено й подано в Комітети Верховної
Ради в 2004 р.
Ними передбачається проведення нового

великомасштабного обстеження ґрунтового по-
криву і заходи з охорони ґрунтів;

·«Закон про органічне виробництво»; Закон
або Постанова Кабміну України «Про Держав-
ну службу охорони земель (ґрунтів) (ДСОҐ)».
Вважаємо за доцільне створити в Україні єдину
ґрунтово-земельну службу для об’єднання зу-
силь усіх існуючих служб — агрохімічної, гідро-
геолого-меліоративної, землевпорядної та ін.
для посилення державного контролю за вико-

ристанням і охороною земель, розв’язання клю-
чових завдань з охорони й підвищення родю-
чості ґрунтів на єдиній інформаційній основі й
сприяння посиленню регулюючої ролі держави.
Нині повноваження центральних органів ви-

конавчої влади з охорони земель розподілено
так: Мінагрополітики — агрохімічна паспорти-
зація і моніторинг ґрунтів, упровадження ре-
комендацій з підвищення родючості ґрунтів;
Мінприроди — контроль за дотриманням зако-
нодавства про охорону навколишнього природ-
ного середовища, у т.ч. земель, організація
системи екологічного моніторингу; Держкомзем
— питання використання й охорони земель,
моніторинг земель.
Поки що жодне міністерство не несе відпові-

дальності за деградацію ґрунтів через відсутність
баз даних і державної інформаційної системи
про ґрунти. Склалася парадоксальна ситуація,
коли ґрунтово-деградаційні процеси, зокрема,
найбільш поширений і руйнівний з них — еро-
зію, не контролює жодна служба. Це зумовлює
нагальну необхідність щодо створення єдиної
ґрунтово-земельної служби на базі об’єднання
всіх служб на єдиній інформаційній основі.
Нормативно-методичне забезпечення. Для

нормативно-методичного забезпечення охоро-
ни ґрунтів створено лише близько 300 норма-
тивних документів (НД), у тому числі національ-
ні стандарти України — ДСТУ (115), національ-
ні стандарти, гармонізовані з міжнародними
ДСТУ ІSО та європейськими ДСТУ EN (134),
стандарти організацій України СОУ (16). Напря-
мами стандартизації є науково-методичне за-
безпечення обстеження й моніторингу ґрунтів,
методики досліджень, деградації ґрунтів, агро-
технології, сертифікація земель (ґрунтів) сіль-
ськогосподарського призначення.
Реалізації землеохоронного законодавства

потребує залучення ряду нормативів, а саме
[3]: оптимального співвідношення земельних
угідь з урахуванням регіональної специфіки;
якісного стану ґрунтів; ведення органічного зем-
леробства; деградації земель і ґрунтів з метою
точної діагностики стану ґрунтів для об’єктив-
ного планування інвестицій на їхню охорону;
гранично допустимого забруднення ґрунтів;
екологічного нормування антропогенних наван-
тажень на ґрунтовий покрив; стандартних зраз-
ків складу та властивостей ґрунтів.
Усього необхідно розробити близько 20—30

НД у цій сфері. Частина з них увійшла до про-
грами розробки НД на 2010 і наступні роки. У
цьому напрямі потрібні скоординовані зусилля
наукових установ, міністерств і відомств, зокре-
ма Мінагрополітики, Держспоживстандарту, Мін-
природи й Держкомзему.
Технологічне забезпечення. Сучасне вико-

ристання земельних ресурсів в Україні над-
мірно уніфіковане на досить великих площах.
Такий підхід не враховує повною мірою стро-
катість ґрунтового покриву і кліматичні умови,
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що потребує перегляду та доопрацювання. Го-
ловне в технологічному забезпеченні — осво-
єння й адаптованість проектів землеустрою й
інноваційних агротехнологій до ґрунтово-еколо-
гічних і соціально-економічних умов, вимог сіль-
ськогосподарських культур. Тільки за цих умов
може бути реалізовано біокліматичний потен-
ціал земель і рослин. В основу адаптації слід
покласти ґрунтово-технологічне, ґрунтово-еко-
логічне та інші види районування, які були роз-
роблені фахівцями за останні роки.
З огляду на сучасний стан ґрунтового покри-

ву й динаміку його змін запропоновано заходи
з охорони ґрунтів з урахуванням державних і
регіональних пріоритетів [10].
Виділено такі державні пріоритети.
Пріоритет № 1 — оптимізація вмісту в ґрун-

тах органічної речовини, досягнення безде-
фіцитного балансу гумусу в ґрунтах. Згідно з
об’єктивними даними, за останні 100—120 років
ґрунти України втратили 20—25% гумусу. Остан-
німи роками втрати становлять 300—700 кг/га
на рік. Розрахунки свідчать, що для відтворен-
ня гумусу необхідно вносити 8—9 т/га сівозмін-
ної площі гною, або в цілому по країні близько
250 млн т гною. Реальний вихід його нині ста-
новить 20—25 млн т.
Оптимізацію вмісту органіки в ґрунтах мож-

на здійснювати за такими напрямами: збільши-
ти надходження в ґрунт органічних сполук за
рахунок оптимізації сівозмін, рослинних залиш-
ків, соломи, органо-мінеральних добрив, сиде-
ратів, сапропелей тощо; поліпшити умови гумі-
фікації рослинних залишків і добрив шляхом
оптимізації обробітку ґрунту, регулювання гли-
бини загортання.
Пріоритет № 2 — досягти бездефіцитного

або додатного балансу поживних макроеле-
ментів у землеробстві шляхом збільшення ви-
робництва й застосування мінеральних добрив.
Підготовлено і видано «Концепцію агрохімічно-
го забезпечення землеробства України на пе-
ріод до 2015 року» (2009), якою визначено пріо-
ритетні напрями розвитку агрохімічного обслу-
говування землеробства та механізми їх
реалізації. Розрахунок потреби в мінеральних
добривах в Україні доводить необхідність ви-
ходу до 2015—2020 рр. на рівень унесення 3,6
млн т, що становить 130—150 кг/га NРК, у тому
числі N — 70, Р — 25—30 і К — 35 кг/га д.р.
Напрями оптимізації включають застосування

сучасних технологій унесення мінеральних доб-
рив: у допосівну культивацію доз 20—30 кг/га
NРК; у рядки при посіві по 1—1,5 ц/га фізичної
маси комплексних добрив; прикореневі та по-
закореневі підживлення.
Пріоритет № 3 — охорона ґрунтів від ерозії,

консервація земель. Розроблено і видано Кон-
цепцію охорони ґрунтів від ерозії (2008 р.). До
пріоритетних слід також віднести проблему кон-
сервації земель, тобто виведення з оранки ма-
лопродуктивних і деградованих земель.

До державних пріоритетів необхідно додати
пріоритети регіональні — розв’язання проблем
кислотності ґрунтів (Полісся, Лісостеп), солон-
цюватості й засоленості (Степ). Розроблено і
видано Концепцію хімічної меліорації кислих і
солонцевих ґрунтів (2008 р.), у якій сформульо-
вано основні принципи та підходи до пробле-
ми сучасної меліорації ґрунтів, наведено мож-
ливий вибір альтернативних напрямів викори-
стання кислих та солонцевих ґрунтів.
На сільськогосподарських землях поширили-

ся також техногенне забруднення (8—10%),
ущільнення (39% орної площі), кіркоутворення
(37—38%). Ці дані потребують термінової екс-
периментальної перевірки.
Виділені пріоритети включено до складу про-

екту Національної програми охорони родючості
ґрунтів, яку подано до Комітетів Верховної Ра-
ди України.
Наукове забезпечення. Нині все більш оче-

видним стає широке проникнення й викорис-
тання ґрунтознавства в сумісні природничі та
гуманітарні науки, розширення меж ґрунтознав-
ства, його фундаментальності й міждисциплі-
нарності.
Формується науково-технічна програма На-

ціональної академії аграрних наук України
(НТП) на 2011—2015 рр. «Розробити наукові
основи раціонального використання, охорони і
управління ґрунтовими ресурсами для забезпе-
чення їхнього сталого та продуктивного функ-
ціонування». Її виконання передбачає такі ре-
зультати:

·систематизація, класифікація, районуван-ня і картографування ґрунтів, теорія і практика
управління родючістю ґрунтів;

·створення ґрунтово-географічної бази да-них як засобу інвентаризації ґрунтів країни, що
сприятиме використанню й охороні ґрунтових
ресурсів, веденню моніторингу;

·складання карти ґрунтів України з леген-дою назв ґрунтів, узгоджених з міжнародною
базою WRB, яка стане основою для раціональ-
ного використання ґрунтів, планування заходів
з їх охорони;

·удосконалення системи оцінки якості ґрун-ту і методологічних підходів до її визначення;

·розрахунок базової і ринкової вартісної оцін-ки орних ґрунтів за їх властивостями;

·оновлення агрономічно орієнтованого райо-нування з пакетом індивідуальних і синтетич-
них картографічних матеріалів;

·удосконалення методології ландшафтноїадаптації і сталого функціонування меліорова-
них земель з дотриманням вимог енерго- та
ресурсозбереження з урахуванням прогнозова-
них змін клімату;

·впровадження новітніх підходів до форму-вання системи охорони ґрунтів від ерозії;

·розробка концепції використання техноген-но забруднених земель;

·удосконалення концепції створення систе-
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ми ґрунтоохоронного моніторингу з використан-
ням сучасних ГІС-технологій і комплексу ме-
тодів дистанційного зондування;

·створення системи контролю та управління
родючістю ґрунтів за органічного землеробства;

·визначення кількісних параметрів емісіїпарникових газів із ґрунту в атмосферу;

·функціонування інформаційних систем уп-
равління засобами хімізації, рівнями врожаїв,
якістю продукції та родючістю ґрунтів у різних
ґрунтово-кліматичних умовах.
Фінансове забезпечення. Фінансування за-

ходів з охорони й поліпшення ґрунтових ре-
сурсів можна здійснювати з таких джерел [1, 4]:
відновлення дії окремих статей Закону Украї-
ни «Про плату за землю». За розрахунками,
використання цього джерела дасть змогу спря-
мовувати на моніторинг та охорону ґрунтів
близько 1 млрд грн; кошти, які надходять у по-
рядку відшкодування втрат сільськогосподарсь-

Ґрунтові ресурси України:
стан і заходи їх поліпшення

кого і лісогосподарського виробництва; держав-
на підтримка — компенсації витрат, зменшен-
ня податків, пільгове кредитування.
Кошти з цих джерел слід використати для

формування центрального й обласних фондів
з метою фінансування відповідних заходів.
Важливим напрямом ґрунтоохоронної діяль-

ності є більш повне використання найкращого й
найсучаснішого міжнародного досвіду в цій га-
лузі. Активізація міжнародної діяльності здійс-
нюється з метою розробки та впровадження
ефективної стратегії охорони ґрунтів. Так, в
Європейському Союзі завершено опрацювання
документа «Європейська політика охорони ґрун-
тів», в якому виділено 5 пріоритетів з охорони
ґрунтів: втрата органічної речовини, ерозія, за-
солення, переущільнення і зсуви. В основу єв-
ропейської політики охорони ґрунтів покладено
саме детальне картографування ґрунтового
покриву і моніторинг.

Найважливішою умовою збереження біос-
фери є здійснення системи заходів, що забез-
печують охорону ґрунтів і підвищують їх ро-
дючість. Ця система має бути спрямована на
боротьбу з проявами деградації ґрунтів, серед
яких найпоширенішими є дегуміфікація, збід-
нення на поживні елементи, водна й вітрова
ерозія, погіршення фізичних властивостей,
забруднення радіонуклідами, важкими метала-
ми та іншими токсикантами. Головною при-
чиною поширення деградаційних процесів є по-
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БІОТЕХНОЛОГІЧНІ
МЕТОДИ У СЕЛЕКЦІЇ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР

Висвітлено проблеми розвитку біотехнологічних
досліджень і завдання використання
молекулярно5генетичних розробок у селекції
сільськогосподарських культур.

Терміном «біотехнологія» в широкому розу-
мінні визначають сукупність методів для вироб-
ництва нових видів продукції з використанням
різних біологічних об’єктів. Традиційна селек-
ція сільськогосподарських культур є також біо-
технологічним процесом на основі існуючих
методів створення генетичного різноманіття,
оцінки та добору бажаних генотипів. Через не-
досконалість цих методів створення нового сор-
ту самозапильних культур триває 6—10 років і
більше й базується в основному на комбінації
генів, які ідентифіковані в колекційних і селек-
ційних зразках.
При використанні внутрішньовидової і відда-

леної гібридизації найскладніші обмежуючі про-
блеми в селекції рослин: передача бажаних
генів з небажаними; введення одного цінного
гена супроводжується втратою другого; щеп-
лення генів ускладнює можливості відокрем-
лення позитивних ознак від шкідливих. Тому
основним завданням для селекціонера є по-
єднання в одному генотипі якомога більшої
кількості цінних ознак і властивостей.
У пошуку сортоутворюючих рекомбінантів

селекціонер вивчає матеріал у великих обсягах
(десятки тисяч номерів), досягаючи гомозигот-
ності (однорідності) багаторазовим пересівом
гібридів, створюючи відповідні фони добору.
Керування спадковістю та добір за генотипом
здійснюються у вузьких межах, а індукція нових
генів з допомогою фізичних і хімічних мутаген-
них факторів взагалі є некерованим процесом.
Більшість експериментальних мутацій є наслід-
ком складних хромосомних перебудов, які при-
зводять до зниження життєздатності рослин і
їхньої генетичної стабільності. Надзвичайно
рідко виникають позитивні мутації. Як правило,
вони супроводжуються плейотропними ефекта-
ми негативних спадкових змін. Розірвати цей
зв’язок надзвичайно складно.
Проте за допомогою сучасної біотехнології

багато з цих питань вже вирішують. Сучасна
біотехнологія базується на методах генної (ге-
нетичної) інженерії, які дають змогу передава-
ти один або кілька генів від одного генотипу до
другого, причому донор і реципієнт не обов’яз-

ково мають бути одного виду чи токсону. Це
різко збільшує різноманіття за певними ознака-
ми, прискорює процес отримання рослин із за-
даними властивостями, а також, що особливо
важливо, забезпечує можливість відстежувати
генетичні зміни і їх наслідки.
У міжнародному плані біотехнологічні дос-

лідження належать до пріоритетних галузей
біологічної та сільськогосподарської науки. У
розвинутих країнах і провідних фірмах для ве-
дення цих досліджень створені спеціалізовані
біотехнологічні центри, на їх роботу витрача-
ються величезні кошти і вже отримано значні
результати. В Україні, в системі наукових уста-
нов УААН організовано на базі лабораторій
генної інженерії Селекційно-генетичного інсти-
туту (м. Одеса), як самостійну установу — Пів-
денний біотехнологічний центр у рослинництві
(ПБЦР). Крім наукової роботи, Центр здійснює
координацію всіх досліджень молекулярно-ге-
нетичного спрямування на сільськогосподарсь-
ких рослинах у наукових установах УААН.
Основна частина. Найперспективнішим на-

прямом, який бурхливо розвивається у бага-
тьох відомих наукових установах і фірмах світу,
є розробка біотехнологій з отримання генетич-
но модифікованих рослин (ГМ-рослин). Доступ-
на інформація свідчить, що ці технології дають
змогу створювати сорти і гібриди сільськогос-
подарських культур із принципово новими спад-
ковими ознаками, які кардинально змінюють
господарсько-біологічний потенціал культур. У
поєднанні зі спеціально розробленими техно-
логіями вирощування це забезпечує значне
підвищення продуктивності, якості продукції та
стійкості проти факторів довкілля. До цього
часу у світі створені і доведені до випробувань
у польових умовах ГМ форми сільськогоспо-
дарських рослин понад 50 видів. Так, отримані
трансгенні форми томатів (>260), сої (>200),
бавовнику (>150), гарбузових (>80), тютюну
(>80), а також пшениці, рису, соняшнику, огірків,
салату, яблунь та інших фруктових дерев (>70).
Великомасштабне промислове виробництво
ГМ-рослин почалось у 1996 р. На той час у
всьому світі трансгенними культурами було за-
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сіяно 1,7 млн га. За період з 1996 по 2008 р.
площі, зайняті трансгенами, збільшились у 65
разів і становлять 110 млн га.
Країни і фірми, які успішно реалізують про-

грами біотехнологічних досліджень з отриман-
ня ГМ-сортів (гібридів) сільськогосподарських
культур, стають лідерами у виробництві окре-
мих видів продукції: кукурудзи, сої, бавовнику,
картоплі та ін. Основні країни, в яких під посіви
біотехнологічних культур було відведено най-
більші площі, млн га: США (49,8); Аргентина
(17,1); Бразилія (9,4); Канада (5,8); Китай (3,3);
Парагвай (1,8); Індія (1,3); Південна Африка
(0,5). У світових, скільки-небудь значущих, на-
укових виданнях та міжнародних симпозіумах,
у переважній більшості робіт біологічного на-
пряму подається інформація з молекулярної
біології та біотехнології. Абсолютно очевидно,
що країни, які не займаються розробкою цих
напрямів, поступово відставатимуть і врешті-
решт залишаться за порогом світової цивілізації.
На жаль, в Україні крім розмов і дискусій:

займатись чи ні дослідженнями з розробки біо-
технологій з отримання ГМ-рослин діло далі не
йде. Мало ймовірно, що будуть успішними та-
кож спроби використати ГМ-конструкції, ство-
рені зарубіжними фірмами, адже вони створю-
ються з певним рівнем адаптації до конкретних
умов вирощування культур. Індукція ГМ-конст-
рукцій із заданими цінними ознаками і введен-
ня їх у місцевий генофонд сільськогосподарсь-
ких культур є винятково актуальним завданням
біотехнологічних досліджень в Україні. У роз-
витку цього напряму найбільш зацікавлені віт-
чизняні селекціонери. Адже по кожній культурі,
за якою ведеться селекційна робота в країні,
найбільш важливою щороку зростаючою про-
блемою є створення оригінальних генетичних
джерел господарсько і біологічно цінних ознак.
У той час, коли відбуваються дискусії про ме-
дичні наслідки використання сільськогосподар-
ської продукції з ГМ-сортів, за відсутності зако-
нодавчої бази насіння трансгенних сортів сої,
кукурудзи, картоплі нелегально потрапляє на
ринок України і безконтрольно розповсюджу-
ється у виробництві.
Дослідження з розробки біотехнологій отри-

мання ГМ-рослин є затратні, потребують спеці-
ального обладнання і підготовки фахівців. Це і
є тією основною проблемою, яка стримує роз-
виток цього напряму біотехнологічних дослід-
жень. У це важко повірити навіть з поверхне-
вого огляду використання бюджетних коштів у
країні. При створенні і відповідному законодав-
чому затвердженні програми досліджень у га-
лузі розробки сільськогосподарських біотехно-
логій України під силу забезпечити хоча б один
ПБЦР усім необхідним для продуктивної роботи.
Не можна погодитись з думкою, яка інколи

висловлюється на рівні дискусій, що треба пе-
реросподілити ті невеликі бюджетні кошти, які
виділяються на селекцію сільськогосподарсь-
ких культур, і спрямувати їх на біотехнологічні
дослідження. На жаль, за відсутності чітких
механізмів реалізації вітчизняного законодав-
ства з охорони прав на сорти рослин на цьому
етапі селекція сільськогосподарських культур в
Україні не може розвиватись на самофінансу-
ванні. Припинення бюджетного фінансування
селекційних досліджень призведе до їх призу-
пинення, а в ряді випадків й повної руйнації.
Недопустима втрата країною провідних світо-
вих позицій у селекції пшениці озимої, ячменю
озимого і ярого та ін. Результат не важко пе-
редбачити — експансія зарубіжних сортів. Та
й неймовірно, що вивільнення таким чином
коштів буде достатнім для ефективного веден-
ня біотехнологічних досліджень. Тому країна
втрачає підготовлених молодих фахівців, які б
могли займатись біотехнологічними досліджен-
нями, а вони виїздять за кордон і успішно пра-
цюють у провідних наукових установах США,
Канади, Франції, Англії та ін.
Із того фінансування, яке виділяється на біо-

технологічні дослідження в рослинництві в сис-
темі УААН, нині є доступними і найбільш ефек-
тивними роботи з використання молекулярних
маркерів у селекції. Адже сучасні світові селек-
ційно-генетичні дослідження — це в основно-
му пошук молекулярних маркерів цінних ознак.
ПБЦР за рівнем забезпечення обладнанням,
освоєнням сучасних методик, підготовкою фа-
хівців може ефективно виконувати такого на-
пряму дослідження. В цьому Центрі спільно із
науковцями Селекційно-генетичного інституту
— НЦНС здійснено ряд досліджень з маркуван-
ня генів типу розвитку — Vrn, потреби в яро-
визації — Vrd, фотоперіодичної чутливості —
Ppd та інших важливих генетичних систем у
озимої м’якої і твердої пшениць, ячменю, куку-
рудзи та інших культур.
Для проведення таких досліджень потрібно

насамперед чітко визначитись з вибором тих
ознак, які селекціонер не в змозі контролюва-
ти традиційними і відносно дешевими метода-
ми. Крім цього, для розробки молекулярних
маркерів цих ознак повинні передувати великі
багаторічні генетичні дослідження традиційни-
ми методами гібридологічного чи цитологічно-
го аналізу та створення для цього спеціально-
го матеріалу ізогенних, абсолютно гомозигот-
них дигаплоїдів чи гібридно-інбредних ліній, які
відрізняються за певними ознаками. Слід також
мати на увазі, що молекулярні маркери працю-
ють тільки на окремих генетичних пулах.
Проте під час їх відпрацювання селекціоне-

ру відкривається можливість науково обґрунто-
вано підбирати батьківські форми для гібриди-
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зації, комбінувати цінні ознаки і властивості з
позитивним генетичним ефектом збільшення їх
експресії, вести ефективно добір бажаних ге-
нотипів, зменшуючи до певного розрахунково
оптимального обсягу опрацювання селекційно-
го матеріалу, цілеспрямовано збагачувати цін-
ними генами гібридні популяції і т.д. Тобто ця
робота має комплексний характер і може вико-
нуватись за участі селекціонерів, класичних
генетиків та спеціалістів з молекулярної гене-
тики.
Цей підхід більш-менш ефективно реалізу-

вався в Селекційно-генетичному інституті, у той
час нинішній ПБЦР ще був у його складі як ла-
бораторія генної інженерії. Наукові підрозділи
СГІ — НЦНС створювали вихідний генетичний
матеріал і надавали його лабораторії генної
інженерії, де за допомоги відпрацьованих ме-
тодів молекулярної генетики проводили дослі-
дження. Отримані результати були спільними
для використання у вигляді публікацій чи в се-
лекційній роботі. Фінансування цих робіт здійс-
нювалось УААН за програмами інституту.
Виділення ПБЦР у самостійну наукову уста-

нову підсилило концентрацію і координацію
робіт з молекулярної генетики в рослинництві,
але дещо ускладнило комплексність дослід-
жень. Ніби нічого і не змінилось: як і раніше
ПБЦР свої дослідження здійснює переважно на
генетичному матеріалі СГІ — НЦНС, але за
відсутності достатнього бюджетного фінансу-
вання часто виникає проблема додаткової оп-
лати виконання молекулярно-генетичних дос-
ліджень.
Слід застерегти, що використання молеку-

лярних маркерів ні в якому разі не замінює тра-
диційних методів селекції, а тільки доповнює
селекційний процес наукомісткими методами
контролю генотипів за певними ознаками. Че-
рез високу вартість молекулярно-генетичних
методів їх неможливо впроваджувати на весь
великий обсяг селекційного матеріалу. Тому
заяви, що молекулярні методи здатні в сотні
разів скоротити обсяги селекційної роботи і
одночасно підвищити її ефективність, свідчать
про некомпетентність.
Окремо виникає питання з приводу доціль-

ності ведення робіт з паспортизації сортів, лі-
ній, генетичного і селекційного матеріалу мето-
дами молекулярної генетики. Декілька років
поспіль питання використання цих методів у
системі ідентифікацій сортів обговорювали в
міжнародній Європейській організації із захис-
ту прав на сорти рослин (UPOV). Дотепер по-
зитивного рішення з цього питання не прийня-
то. Основні аргументи — висока вартість ана-
лізів, не всі члени UPOV їх можуть виконувати,
а також наявність достатньої кількості вже
прийнятих морфологічних ознак і біохімічних

маркерів для установлення основних принципів
захисту прав на селекційні досягнення — од-
норідність, відмінність, стабільність.
Тому потреба паспортизації сортів існує на

державному рівні під керівництвом Державної
служби з охорони прав на сорти рослин. Прав-
да, треба досягти того, щоб сорти, які заносять
до державного Реєстру, відповідали вимогам
однорідності. Оскільки більша частина сортів
самозапилюваних культур є гетерогенними,
тобто складаються з двох і більше біотипів, то
паспортизація за допомогою молекулярних
формул стає проблематичною.
Водночас необхідність її проведення стає

все більш актуальним завданням, насамперед
щодо виконання законів «Захист прав на сор-
ти рослин» і «Про насіння і садивний матері-
ал». На вітчизняному ринку сортів і насіння ви-
явлено велику кількість порушників цих законів.
Найвагоміший доказовий аргумент, який може
захистити інтелектуальну власність на сорти
рослин, — визначення генетичної формули ге-
нотипів за допомогою методів молекулярної
генетики, тобто паспортизація сортів самозапи-
люваних культур і батьківських ліній гібридів
перехреснозапилюваних культур.
Упровадження паспортизації сортів стри-

мується також невизначеністю фінансування
цих досліджень. Вітчизняні приватні селекційні
установи, безумовно, виконуватимуть вимоги
Держслужби й оплатять молекулярно-генетич-
ну ідентифікацію сортів (ліній), але невідомо як
поставляться до цього зарубіжні фірми, які керу-
ються у своїй діяльності вимогами UPOV. Пас-
портизацію сортів державних наукових установ
було б доцільним профінансувати за рахунок
спеціальних бюджетних коштів.
У вітчизняних селекційних установах пас-

портизації на рівні ДНК-технологій повинні під-
лягати, крім комерційних сортів, також експери-
ментально створені генотипи з винятково ори-
гінальними ознаками, які мають високу наукову
чи комерційну цінність. Результати паспорти-
зації можуть скласти державну базу даних ге-
нофонду сільськогосподарських культур, яка
слугуватиме для розв’язання наукових, право-
вих, господарських завдань і проблем судової
експертизи.
Заслуговує на увагу, з точки зору викорис-

тання в селекції, ще один напрям біотехноло-
гічних досліджень — отримання генетичних ре-
генерацій в культурі in vitro пиляків, клітин, за-
родків та індукцій гаплоїдів і дигаплоїдів.
Світовий досвід досліджень із зерновими куль-
турами визначив найефективніші з них: культу-
ра зародків переважно за інтрогресивної се-
лекції, для отримання життєздатних гібридів від
віддалених схрещувань — отримання первин-
них тритикале та індукція сомоклональних ва-
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ріантів; суспензійна культура і створення селек-
тивних середовищ для добору на рівні клітин
за ознаками стійкості до окремих токсинів збуд-
ників фітозахворювань; гаплопродукція і отри-
мання дигаплоїдів з метою швидкої гомозиго-
тації та прискорення селекційного процесу.
За кожним із цих напрямів отримано певні

практичні результати в багатьох наукових ус-
тановах України і за кордоном. Найбільші до-
сягнення отримано там, де розроблені біотех-
нологічні методики теоретичних лабораторій
перенесено на потік масового використання в
селекційні підрозділи. Для цього створюються
групи фахівців-біотехнологів, які добре володі-
ють методиками, працюють безпосередньо з
селекційним матеріалом на чолі з керівником
програми. Наприклад, в Інституті с.-г. дослід-
жень Угорської Академії наук (м. Мартонвашар)
така група спеціалістів у відділі селекції пше-
ниці уже багато років поспіль напрацьовує се-
лекційний матеріал методами індукції андро-
генних дигаплоїдів у культурі пиляків у такій
самій кількості (2,5—3 тис. дигаплоїдів щоро-
ку), як і традиційними методами. Результатив-
ність селекції з використанням біотехнологічних
методів при цьому в 1,5 раза вище, ніж за тра-
диційної селекції, а створення нового сорту в
часі скорочується з 8—10 до 5—6 років.
Наш досвід співпраці, у свій час, ще з лабо-

раторією біотехнології СГІ з використанням то-
тапотентності мікроспор у культурі пиляків для
отримання дигаплоїдів пшениці озимої м’якої
дав позитивний результат. Було ідентифікова-
но генотипи пшениці з підвищеною здатністю
до гаплопродукції і на їх основі щороку на куль-
турі пиляків із гібридів F1 індукувалось 250—
300 дигаплоїдів (С.О. Ігнатова, М.А. Литвинен-
ко). Навіть за цих невеликих обсягів отриман-
ня дигаплоїдів напрацьовано цінний вихідний
матеріал для селекції з адаптованою екзотич-

ною геноплазмою. З використанням ліній ди-
гаплоїдного походження (еритроспермум 1083
та еритроспермум 2783) у гібридизації з міс-
цевими сортами створено і занесено до Дер-
жавного реєстру сорт озимої м’якої пшениці
Знахідка одеська з унікальним поєднанням уль-
траскоростиглості, високої продуктивності та
зимостійкості; сорт Сирена одеська, який з гене-
тичним потенціалом урожайності вище 100 ц/га
вирізняється витривалістю до низьких агро-
фонів та особливо дефіциту фосфору в ґрунті
(фосфорефективний сорт); сорт Зорянка одесь-
ка, який не був занесений до Реєстру, але став
батьківською формою в гібридизації при ство-
ренні сортів Заграва одеська, Заможність одесь-
ка. Позитивний практичний результат у селекції
ячменю ярого з використанням біотехнологіч-
них методів досягнуто в Інституті рослинницт-
ва імені В.Я. Юр’єва.
Водночас потрібно реально оцінювати мож-

ливість методів культури in vitro і доцільність їх
використання як додаткових до традиційних
методів для розв’язання певних завдань:

· для прискорення адаптації нових генів у
місцевому генофонді, генів, які контролюють
цінні ознаки від віддалених схрещувань, екзо-
тичної геноплазми. Селекційний процес при
цьому скорочується завдяки швидкій гомозиго-
тизації матеріалу майже удвічі;

· для підвищення ефективності добору на
селективних середовищах, як-то на стійкість до
токсинів фузаріозних і гельмінтоспоріозних гри-
бів.
Ці роботи можна було б розвивати у межах

комплексної біотехнологічної програми, але
матеріальні та фінансові можливості, які має
нині ПБЦР, не дають змоги отримувати скільки-
небудь раціональний обсяг дигаплоїдів для
подальшої селекційної роботи. Тому вона прак-
тично припинилась.

Дослідження з молекулярної генетики, роз-
робки біотехнологічних методів необхідно
розвивати з чіткою спрямованістю на розв’я-
зання конкретних наукових і практичних зав-
дань у селекції рослин.
Розроблені в ПБЦР ефективні методи

ДНК-технологій, культури in vitro мають до-
статньо високий рівень, щоб при відповідно-
му фінансовому забезпеченні бути впровадже-
ними в селекційну насінницьку практику, а
також використаними для паспортизації ге-
нофонду сільськогосподарських культур.

Висновки

Організація і забезпечення в Україні дослі-
джень з розробки біотехнологічних методів
отримання генетично модифікованих рослин
є винятково необхідною умовою запобігання
наукової відсталості країни в подальшому ге-
нетичному удосконаленні сільськогосподарсь-
ких культур.
Потрібні кардинальні зміни в плануванні,

фінансуванні та проведенні досліджень з роз-
робки новітніх біотехнологій у рослинництві
на основі державної законодавчо затвердже-
ної комплексної наукової програми.
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ЗАХОДИ СТИМУЛЮВАННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ҐРУНТО5
ОХОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
У зв’язку з погіршенням стану довкілля
і деградацією земель у європейських країнах
набувають поширення акти (програми) на захист
ґрунтів і субсидії фермерам, які стимулюють
впровадження ґрунтоохоронних технологій.

Значне зростання виробництва сільськогоспо-
дарської продукції за останні 50 років в Європі
було досягнуто за рахунок погіршення довкілля
— різноманіття флори і фауни, якості питної во-
ди, забруднення і деградації земель. За цей час
у сільському господарстві більшості країн відбу-
лися істотні екологічні, економічні і соціальні зміни.
Значно зменшилося сільське населення, зросло
застосування механізмів і агрохімікатів, поступо-
во замість змішаного сформувалося монокуль-
турне господарювання, характерне навіть для
великих ферм. Переважно монокультурне виро-
щування зернових потребувало значного внесен-
ня добрив та пестицидів. Загострення екологіч-
ного стану ґрунтів і поверхневих вод потребува-
ло вдосконалення агротехнологій. У зв’язку з цим
у європейських країнах набули поширення: тех-
нології зі зниженим застосуванням агрохімікатів
(low-input) — головним чином пестицидів, особ-
ливо при вирощуванні найбільш поширеної куль-
тури — пшениці озимої; інтегрована підтриму-
вальна система (integrated maintaining farming) —
у середньому близько 50% фунгіцидів і гербі-
цидів, 40 — інсектицидів і 20% — мінеральних
добрив проти стандартних величин; органічне
землеробство (organic farming) — вирощування
сільськогосподарської продукції без застосуван-
ня агрохімікатів; нульовий обробіток — (no-till, або
no-tillage, або zero tillage) — висаджування на-
сіння у необроблений ґрунт шляхом нарізання
борозенки потрібної ширини і глибини, достатньої
для заглиблення насінини. Інші види обробітку не
застосовують. Допускається лише обробіток під-
посівного шару в разі його переущільнення, але
такий обробіток проводять спеціальними знаряд-
дями, і надґрунтовий рослинний покрив у цей час
не порушується. Обов’язковим елементом нульо-
вої технології обробітку є постійний рослинний
покрив на поверхні ґрунту з живих або мертвих
(стерня або мульча) рослин; пряма сівба (direct
sowing) — сівба безпосередньо в необроблений

ґрунт, відрізняється від нульової технології тим,
що періодично переривається оранкою або по-
верхневим обробітком; точне землеробство (pre-
cise agriculture) — стратегія менеджменту, що
базується на застосуванні інформаційних техно-
логій, нових технічних засобів і передбачає здійс-
нення технологічних заходів з вирощування рос-
лин з урахуванням просторової неоднорідності
поля; консервативне землеробство (conservation
agriculture) — технології землекористування,
спрямовані на максимально можливе збережен-
ня біорізноманіття, складу і властивостей ґрунту,
захист від деградаційних процесів (ерозії, втра-
ти гумусу, переущільнення тощо). Згідно з кон-
цепцією консервативного землеробства змен-
шується кількість і глибина механічних обробітків,
коригується структура угідь і сівозмін на користь
ґрунтозбережувальних культур, балансується
живлення рослин за рахунок природних джерел.
Останній напрям ґрунтоохоронних технологій от-
римав найбільше визнання практично в більшості
європейських країн. Приблизно з 90-х років ми-
нулого століття зусилля спрямовують на змен-
шення механічного і хімічного навантаження на
довкілля, обмежують унесення пестицидів, доб-
рива вносять переважно на малородючих ґрун-
тах, кількість яких розраховують лише на компен-
сацію поживних речовин, винесених з урожаєм.
Значно розширюються площі, де застосовують
консервативний обробіток і органічне виробницт-
во. Але посилення забур’яненості і хвороб на
фоні зменшеного обробітку стримувало впровад-
ження нових технологій і водночас сприяло ак-
тивізації досліджень з використанням пестицидів,
застосуванням методів відновлення природної
рівноваги, використання вторинних продуктів за-
мість мінеральних добрив. Отже, у другій поло-
вині минулого століття у більшості європейських
країн поступово були визначені принципові осно-
ви нової аграрної політики. Це — захист довкіл-
ля, активна підтримка ґрунтозахисних технологій
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і фермерів, що їх застосовують. Водночас про-
водиться значна робота владними структурами і
спільнотою для підтримки політики збереження
ґрунтів. Більшість країн приєдналися до євро-
пейських ґрунтоохоронних ініціатив. У Великій Бри-
танії діють 11 громадських (некомерційних) асоці-
ацій, роботу яких спрямовано на збереження
ґрунтового покриву. Друкуються популярні ви-
дання, ведеться роз’яснювальна робота серед
населення про біорізноманіття, роль ґрунтів у
створенні сприятливого довкілля, транслюються
популярні передачі по телебаченню про ґрунти,
їхню структуру, мікроорганізми та про необхід-
ність усунення процесів деградації, ерозії, заб-
руднення заходами консервативного землероб-
ства. Відчувається турбота про фермерів (хоча
їх дуже мало), їхній побут. Ландшафти, ліси, по-
верхневі води ретельно оберігають. У Великій
Британії з 1980 до 1990 рр. було знищено чагар-
ники на межах між фермерськими полями на
18000 км. Ці ділянки стали ріллею. Відповідно
погіршилися умови для виживання біоти, що ста-
ло причиною зменшення її чисельності і видів.
Нині в країні (до 2010 р.) діє програма відновлен-
ня біорізноманіття Biodiversity Action Plan Priority
Habitat, яка являє собою широкий перелік заходів
зменшення антропогенного впливу на довкілля.
Передбачалося поступово реконструювати струк-
туру сільськогосподарських угідь, сівозмін, обро-
бітку, впровадити органічне землеробство. У про-
грамі поки що відсутній нульовий обробіток, але,
здається, поступово створюються передумови
для його більш активного сприйняття. У Великій
Британії діє чітка система зі 150 індикаторів оцінки
антропогенного впливу на довкілля. Це найбільш
детальна в країнах ЄС система з агрономічних,
екологічних, економічних, соціальних та інших
індикаторів (White Paper Achieving a Better Quality
of Life). Особливо детально опрацьована систе-
ма біологічних індикаторів. Наналагоджено мон-
іторинг кількості і різноманіття птахів у сільській
місцевості як показник екологічного стану полів.
Використання індикаторів оцінки підтвердило,

що в країні, особливо індустріально розвинутих
регіонах, упродовж ХХ ст. стан довкілля значно
погіршився. Причиною його погіршення у сільсь-
кій місцевості стали збільшення площі ріллі, за-
стосування у дедалі більшій кількості добрив і хі-
мічних засобів захисту рослин, спрощення сі-
возмін на користь вирощування озимої пшениці
і поступове просування у бік монокультурного
господарювання, або звуження спеціалізації
ферм, ліквідація меж і невикористовуваних площ
на межах між окремими фермерськими господар-
ствами, щоб збільшити площу ріллі. У минулі
роки, щоб стимулювати зростання площ для ви-
рощування пшениці, держава передбачала знач-
ні субсидії фермерам, але останніми роками сти-
мулювати стали зворотні заходи. До речі, як
тільки частка ріллі у Великій Британії почала зро-
стати і екологічні умови відчутно погіршувалися,
у країні забили тривогу. Відразу було запровад-

жено заходи, що стимулювали зворотний процес.
На цьому фоні консервативний обробіток отри-
мав ще більшу підтримку, і поступово змінюва-
лося ставлення до нульової технології. У зв’язку
з цим можна провести аналогію з Україною, де
частка ріллі в структурі сільгоспугідь набагато
більша, ніж у Великій Британії. Давно встановле-
но екологічну загрозу від неї, але практично не
вживають ніяких заходів, щоб змінити ситуацію.
Дослідженнями встановлено, що різноманіття
біоорганізмів позитивно впливає на продуктив-
ність польових культур і в цілому сільськогоспо-
дарської галузі. У Великій Британії сформувався
оригінальний напрям наукових робіт про спів-
дружність, умови гармонійного розвитку природ-
ної і культурної біоти та припустимі межі тиску на
довкілля (рослини, хребетні організми, дощових
черв’яків, комах тощо) добрив і пестицидів. Ос-
кільки консервативний обробіток передбачав об-
меження у застосуванні ксенобіотичних засобів і
зумовлював зниження продуктивності, фермера-
ми він сприймався негативно. У зв’язку з чим уряд
запровадив значні субсидії фермерам для ком-
пенсації втрат, особливо для малих ферм.
У Франції консервативне землеробство роз-

глядається як важлива частина державного пла-
ну охорони довкілля. Фермер, який використовує
консервативний обробіток, згідно з угодою між
урядом і фермерами (CAD2) отримує фінансову
підтримку. Крім того, поступово знижуються ціни
на гербіциди, у тому числі на гліфосат. Викорис-
товуючи більш досконалу технологію та держав-
ну субсидію, французький фермер може на світо-
вому ринку виступати як партнер з конкуренто-
спроможною продукцією. Йому не загрожують ні
обмеження ВОТ, ні тарифи ГАТТ.
У Норвегії у 1987 р. урядом було прийнято

спеціальний акт на захист довкілля, у тому числі
Північного моря, де знизилася кількість цінних
риб. Після цього фермери стали отримувати суб-
сидії, які заохочували до застосування заходів
боротьби з ерозією і зменшенням забруднення.
Субсидії призначали фермерам, які відмовляли-
ся від осінньої оранки. Вони (їхній розмір варію-
вав залежно від ризику ерозії і досягав 125 євро/га)
стали дієвим кроком, бо майже відразу відбуло-
ся скорочення площ під оранкою на 50% (знизи-
лися поверхневий стік і ерозія під час весняного
сніготанення). Разом з тим реалізація цього за-
ходу відбувалася складно, тому що фермерські
господарства стали потерпати від зростання за-
бур’яненості, хвороб, що призводило до знижен-
ня урожаїв. Для об’єктивізації заходу територію
країни картографовано відповідно до ризику еро-
зії, і на землях з найбільш високим ризиком суб-
сидії було збільшено. Так само фінансово підтри-
мували фермерів, які знижували застосування
агрохімікатів і збільшували площу з прямою сів-
бою, проте субсидії були дещо меншими — до
40 євро/га.
У Німеччині економічна й екологічна вигода від

впровадження консервативних технологій є оче-

Заходи стимулювання впровадження
ґрунтоохоронних технологій у європейських країнах
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видною, про їх підтримку і необхідність більш
широкого використання йдеться в Акті на захист
ґрунтів (Federal Soil Protection Act), нещодавно
прийнятому в країні. Уряди майже всіх федераль-
них земель фінансово підтримують нові техно-
логії. Величина субсидії коливається у межах
25—120 євро/га. Підтримка обов’язково гаран-
тується, якщо застосовують нульову технологію,
мульчування і протиерозійні заходи. Структура
сільськогосподарських угідь у Німеччині досить
раціональна і, якщо врахувати збалансований
поживний режим ґрунтів, що підтримується про-
тягом десятиліть, невиснажлива. Може, саме ця
обставина на фоні досить успішного сільськогос-
подарського виробництва і є причиною дуже по-
вільного впровадження новітніх технологій (зок-
рема нульової) обробітку в землеробство? Важ-
ливо, що в країні віднайдено механізми раціо-
нального землекористування і збереження родю-
чості ґрунтів в умовах приватної власності на зем-
лю. Це вкрай актуально для України, де попри
існування законів про охорону і раціональне ви-
користання земель структура сільськогосподар-
ських угідь, сівозміни і агротехнології не лише не
є ґрунтозахисними, а фактично сприяють приско-
реній деградації орних ґрунтів. Ґрунтоохоронні
закони в Україні дуже слабо впливають на зем-
леробські технології.
У Чехії з 2004 р. діє Програма збереження

довкілля, що включає рекомендації щодо регулю-
вання умісту нітратів у ґрунтах, підґрунтових і по-
верхневих водах, заходи із захисту ґрунтів від
ерозії та забруднення важкими металами, ґрун-
тозахисного землекористування (внесення доб-
рив, підтримання сівозмін тощо). Особливу ува-
гу приділено так званим регіонам підвищеної
схильності до деградації. Визначено, що в країні
таких територій 36% загальної площі держави,
або 44% — площі сільськогосподарських угідь.
В Іспанії, Італії і Греції опрацьовано дієві ме-

ханізми підтримки нових технологій для фер-
мерів, особливо фермерів з невеликими госпо-
дарствами, функціонують тренінг-семінари, нав-
чальні кредит-програми тощо. В Іспанії з цього
приводу було реалізовано проект MEDRATE, що
сприяв скороченню перехідного періоду до нових
агротехнологій і зменшив ризик невдачі, який
відкрив можливості, як небагатим фермерам,
яких на півдні переважна більшість, допомогти
придбати недешеву техніку і засоби захисту для
прискорення впровадження нових технологій.
Крім того, проект містив поради щодо застосуван-

ня основних елементів нових технологій і, особ-
ливо техніки і гербіцидів.
Отже, прямі фінансові субсидії (тобто частко-

ва компенсація витрат при вирощуванні рослин-
ницької продукції) із преференціями для госпо-
дарств, що впроваджують ґрунтоохоронні техно-
логії, розглядають у більшості європейських країн
як механізм впровадження. Такий підхід можна
було б запровадити і в Україні. Пряма фінансо-
ва підтримка агротоваровиробників, які прагнуть
упровадити ґрунтоохоронні агротехнології, може
бути використана для придбання техніки й інших
ресурсів та наданою безпосередньо виробникам
техніки і хімічних засобів захисту за умови цільо-
вих постачань останніх сільськогосподарським
підприємствам за зниженими цінами. Впровад-
ження можливе через подолання усталених сте-
реотипів, поглиблення дослідних робіт, організа-
цію тренінг-курсів і обмін досвідом лише за спри-
яння держави. Якщо підтримка відсутня або
недостатня, впровадження ґрунтоохоронних тех-
нологій розтягнеться на довгі роки.
Держава в упровадженні нових агротехнологій

повинна зіграти найголовнішу роль. По-перше,
визнати нові технології агроінновацією, надати їй
відповідного статусу і підтвердити такими пільга-
ми: запровадити більш вигідні банківські креди-
ти; створити чіткі умови компенсації частки кре-
диту за рахунок державного або місцевих бюд-
жетів; зменшити або звільнити від сплати податку
на землю, передбачити першочерговість у про-
дажу продукції до держрезерву (держзамовлен-
ня); встановити гарантовані і досить високі ціни
на сільгосппродукцію. По-друге, пільги повинні
бути обов’язковими і постійними. Якщо держава
дбає про оновлення сільськогосподарського ви-
робництва, вона повинна забезпечити реальну,
а не декларативну підтримку інновацій в аграр-
ному комплексі. Головна умова їхньої реалізації
фінансових механізмів підтримки нових підходів
до стимулювання ґрунтоохоронних технологій —
активна позиція державних інститутів, насампе-
ред, Верховної Ради, що формує законодавчі
акти і просто зобов’язана формулювати закони,
які б підтримували інноваційні тенденції у земле-
робстві. Саме там має бути сформульовано ре-
жим найбільшого сприяння інноваціям у земле-
користуванні.
Ґрунтоохоронні технології — справжня іннова-

ція, яка на перших етапах потребує підтримки. Це
не такі вже великі гроші для держави, що весь
час декларує аграрні амбіції і пріоритети.

У країнах Європи поширюються ґрунтоохо-
ронні агротехнології і зменшеним хімічним та
механічним навантаженням на довкілля. Це мі-
німальні, підтримувальні, нульові, консервативні
і точні системи вирощування культур. Ґрунто-
охоронні технології знаходять підтримку дер-

Висновки

жавних інституцій у вигляді різноманітних ак-
тів і програм на захист ґрунтів, які останніми
роками прийнято в більшості європейських
країн. Заходи супроводжуються наданням фер-
мерам значних субсидій, що заохочують їх до
впровадження ґрунтоохоронних технологій.

Заходи стимулювання впровадження
ґрунтоохоронних технологій у європейських країнах
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ДО ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УКРАЇНІ

Розглянуто об’єктивні причини екологізації
сільського господарства України. Запропоновано
шляхи та засади створення законодавчої бази
біологічного землеробства України.

Історично в Україні, як і інших державах, зав-
жди вирощували екологічно чисту сільськогос-
подарську продукцію. Більше того, ґрунтово-клі-
матичні умови значної частини площ України,
особливо степової зони, є унікальними для от-
римання біологічно повноцінних високоякіс-
них продуктів, виробництво яких значною мірою
обмежене ґрунтово-кліматичними умовами За-
хідної Європи. У 50-і і на початку 60-х років
минулого століття не було об’єктивних причин
піднімати питання про біологічне землеробст-
во. Але з позиції того часу сама по собі термі-
нологія звучить абсурдно, адже землеробство
— біологічне за своєю природою.
У попередні десятиліття у зв’язку з удоско-

наленням науково-технічного прогресу та його
пріоритету над біологічним значного поширен-
ня набули інтенсивні, індустріальні та інші тех-
нології, які не завжди відповідають біології рос-
лин. Вони не досить коректно вписуються у
навколишнє середовище, а отримана продук-
ція час від часу несе в собі негативні власти-
вості. Її собівартість і енерговитрати нерідко
бувають істотно вищими [2].
Інтенсивна експлуатація земельних ресурсів

призводить до зниження здатності агросистем
підтримувати екологічну рівновагу та стійкість
до біотичних і абіотичних чинників середовища.
Застосування мінеральних добрив у підвище-
них дозах підсилює процеси мінералізації ґрун-
ту, зменшує його насиченість мікрофлорою.
Використання пестицидів порушує консортні
зв’язки, збіднюється різноманітність агроце-
нозів, істотно зменшується кількість корисних
комах, сапрофітної мікробіоти, посилюється
шкідливість окремих видів комах і токсикоген-
ність мікроорганізмів. Ці технологічні операції
переорієнтовують природний відбір, інтенсифі-
кують дрейф негативної генетичної інформації
в агроценозі, збільшуючи залежність продук-
тивності та стійкості від вкладеної ендогенної
енергії [3, 5].

У сучасних соціально-економічних умовах,
що спричинили зниження рівня культури зем-
леробства, сільське господарство є одним з ос-
новних чинників негативної дії на навколишнє
середовище і продуктивний потенціал культур-
них рослин. Тому важливо вибрати стратегію
переходу до альтернативних систем ведення
сільського господарства, визначити екологічну
й економічну складову впровадження екологі-
чно орієнтованих систем сільського господар-
ства. Усе це є об’єктивною причиною екологі-
зації сільського господарства України і безпо-
середньо біологізації технологій [2].
Суть біологізації технологій полягає у підви-

щенні продуктивності та адаптованості агроце-
нозів за рахунок комплексу агротехнічних за-
ходів: сівозмін, ґрунтозахисної обробки ґрунту,
підтримки і розширення їх видового складу, біо-
логічного контролю ентомо- і фітопатогенного
фону, оптимізації гомеостазу ґрунтових мікро-
організмів, інтенсифікації родючості ґрунту ор-
ганічними добривами, фітомеліорацією, поси-
лення трансформації атмосферного азоту і біо-
логічного фосфору в продукційні процеси
рослин. При цьому істотно скорочують або не
використовують засоби техногенної оптимізації
агроценозів. Зрештою, це забезпечує отриман-
ня екологічно чистої продукції, підтримку еко-
логічної рівноваги біоценозів і поліпшення ро-
дючості ґрунту. Під екологічно чистою продук-
цією розуміється не та, у якій не виявлено
гранично допустимих концентрацій забороне-
них речовин, а продукція, вирощена без засто-
сування отрутохімікатів, мінеральних добрив
тощо, тобто сам процес отримання цієї про-
дукції виключає яке-небудь накопичення у ній
шкідливих речовин. Актуальність виробництва
екологічно чистої продукції, за визначенням
ФАО, стоїть на другому місці після ядерного
роззброєння.
В останні десятиліття у розвинених країнах

прогресивно зростає інтерес до виробництва
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До питання
біологічного землеробства в Україні

екологічно чистої сільськогосподарської про-
дукції. Органічне землеробство з аматорсько-
го перетворилося на окрему комерційну галузь
з багатомільярдними оборотами. У країнах ЄС,
США, Японії, Канаді та Південній Кореї на дер-
жавному рівні ставиться питання про поступо-
вий перехід агропромислового сектору еконо-
міки на альтернативні методи і технології ве-
дення сільського господарства [4].
Слід зазначити, що в структурі причин еко-

логізації землеробства пріоритетне значення
мають економічні. Розвиток органічного зем-
леробства в країнах Західної Європи зумовле-
ний перевиробництвом продовольства. У бюд-
жеті країн Західної Європи та інших країнах з
розвиненою економікою витрати, пов’язані з
харчуванням, зазвичай становлять 5—15%. У
країнах СНД та інших країнах з обмежено роз-
виненою економікою ця стаття витрат стано-
вить 25—60% і більше. Тому в розвинених краї-
нах є об’єктивна можливість збільшення витрат
на харчування, що зумовить істотне поліпшен-
ня його екологічних характеристик. Крім цього,
у країнах ЄС спостерігається перевиробницт-
во сільськогосподарської продукції, а експорт
вимагає субсидій, оскільки експортні ціни ниж-
че внутрішніх.
У країнах Західної Європи виробляють близь-

ко 40% органічної продукції, а більше 60% —
представлено імпортом зі слаборозвинених
країн. Відсутність в Україні закону про вироб-
ництво органічної продукції обмежує можли-
вості її офіційної участі в цьому процесі. Тому
його ухвалення дасть змогу істотно розшири-
ти експортні статті балансу нашої країни і до-
ходи її виробників.
У зв’язку з цим виробництво екологічно чис-

тої продукції в Україні повинне бути конкурен-
тоспроможним сегментом аграрного ринку, за-
требуваним споживачами, у яких зростає інте-
рес до безпечної, екологічно чистої та якісної
продукції. Зростає й інтерес виробників до ор-
ганічного виробництва, і ринки збуту в Європі
стали доступнішими.
Нині ємність світового ринку екологічно чи-

стої продукції, за різними оцінками, становить
близько 50 млрд доларів США. Потенційно мож-
лива участь України — близько 3,5—4,5 млрд
доларів США з перспективою істотного розши-
рення. Згідно з аналітичними прогнозами, що-
року приріст виробництва біологічно чистої про-
дукції становить 10—20% у рік і може досягти
обороту в 200—250 млрд доларів США. Це
найбільш швидкорослий сегмент економіки і
виробництва в світі. Нині спостерігається гло-
балізація у географічному розділенні попиту і
пропозиції на екологічні продукти. Споживання
і попит розвиваються переважно в розвинених
країнах, а виробництво поступово переміщуєть-

ся у країни, що розвиваються. Проте розвинені
країни зберігають пріоритет у сертифікації і
маркуванні екологічної продукції.
Аналізуючи світове виробництво екологічно

чистої продукції, слід зазначити, що Україна
при значних фактичних обсягах виробництва
цієї продукції необґрунтовано довго «затрима-
лася» із законодавчо підтвердженим розвитком
біологічного землеробства. Відсутність законо-
давчої бази і самого закону про біологічне зем-
леробство обмежує економічну та інвестиційну
привабливість такого виробництва. Навряд чи
доречно орієнтуватися лише на західноєвро-
пейське законодавство та інші маргінальні шля-
хи. Закони легше розробляти, ніж їх виконува-
ти. Слід ураховувати, що навіть при ухваленні
такого законодавства в країнах Євросоюзу, за
відомих причин ще тривалий час будуть підви-
щені вимоги до продукції, виробленої в Україні.
Під органічною продукцією у країнах Захід-

ної Європи розуміється продукція, вироблена
без застосування засобів техногенної оптимі-
зації агроценозу. Крім цього, обов’язковою умо-
вою ведення органічного землеробства є пе-
рехідній, 3-річний період, під час якого також не
застосовують пестициди і мінеральні добрива,
але продукцію не оцінюють як органічну. Цей
конверсійний період датується державою і залеж-
но від культури та інших умов рівень субсидій
досягає 500—1500 євро в рік. Хоча в останні
роки спостерігається тенденція до його знижен-
ня і зменшення цін на органічну продукцію.
Більше того, вирощування в Україні сіль-

ськогосподарської продукції відповідно до ви-
мог європейського законодавства в окремих ви-
падках нераціональне, особливо в степовій зо-
ні. Зокрема, повна відмова від використання
мінімально допустимих доз мінеральних доб-
рив при обмеженому виробництві призведе до
істотного зниження урожайності та якості про-
дукції.
Численними дослідженнями доведено, що

помірне застосування мінеральних добрив не
несе негативної післядії навколишньому сере-
довищу. Установлено їхній прямий і непрямий
позитивний вплив на ґрунтоутворювальний
процес, величину, якість і біологічну цінність
урожаю, відмінностей в екологічній чистоті ана-
лізами не встановлено. Результати багаторіч-
них досліджень у різних ґрунтово-кліматичних
зонах України свідчать про те, що комбінова-
на органо-мінеральна система добрив має пе-
реваги над органічною та мінеральною за
відтворенням родючості ґрунту і виходом рос-
линної продукції. Крім того, встановлено, що
відмова від унесення мінеральних добрив та-
кож призводить до інтенсивного зниження уміс-
ту гумусу в ґрунті і ще більшого зниження про-
дуктивності сівозмін. Важливо відзначити, що в
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Україні, особливо степовій зоні, скорочено ви-
робництво органічних добрив і площі під бага-
торічними та однорічними бобовими травами.
Наступним аргументом не на користь повної

компіляції європейського законодавства є те,
що важко серйозно розраховувати на адекватні
державні дотації при виробництві екологічно
чистої продукції і компенсації у разі загибелі
урожаю.
Тому неадаптована експлуатація європейсь-

кого законодавства без урахування ґрунтово-
кліматичних, економічних і соціальних особли-
востей України може завдати більше шкоди,
ніж користі. Проте не слід відмовлятися від ба-
гатьох глибоко продуманих і осмислених його
положень.
Вітчизняний закон про органічне землероб-

ство повинен ураховувати національні, соці-
альні та економічні особливості, а також ґрун-
тово-кліматичні умови нашої країни, гармоні-
зуючи з відомими стандартами і програмами
сертифікації. Щоб розширити експортні можли-
вості виробника, у законі повинна бути перед-
бачена можливість наступної сертифікації гос-
подарств за іншими стандартами. У світі поки
що не існує єдиних міжнародних стандартів
екологічного землеробства. Тому в законі не-
обхідно передбачити можливість індивідуаль-
ної сертифікації господарств за базисними
стандартами IFAM, FiBL, SOL (Директива ЕС
2092/914 чи Постанови Ради Європи № 834 —
2007 р. і № 889 — 2008 р.) та державними стан-
дартами інших країн (NOP — національна ор-
ганічна програма США, JAS — японські сіль-
ськогосподарські стандарти, швейцарське По-
ложення про органічне сільське господарство
— Bioverordnung SR 910.18) і приватні стандар-
ти екологічного виробництва (Demeter,
Naturland, Bioland, Geae, Ekovin BIO SUISSE,
EUREPGAP та ін. — усього 260 стандартів).
Такий диференційний підхід скоротить конвер-
сійний період й істотно розширить експортні
можливості виробників [1].
Введенню закону повинна передувати роз-

робка національних екологічних стандартів до-
пустимого агрохімічного навантаження на ґрун-
ти різного походження і вирощувані культури.
Це досить складне завдання, проте викорис-
тання результатів багаторічних досліджень,
проведених у різних ґрунтово-кліматичних зо-
нах, істотно спростить його розв’язання.
Важливість і практичне значення закону виз-

начається науковою ємністю складових його
положень і рекомендацій для їх реалізації. У
зв’язку з цим пріоритетним є визначення потен-
ційних обсягів екологічно чистої продукції, роз-
мірів площ і культур під біологічне землероб-
ство з урахуванням перспектив, формування
національного ринку, потреб населення та ек-

спортних можливостей і потреб потенційних
експортерів.
Не менш важливим завданням є проведен-

ня зонального районування сільськогосподар-
ських угідь, придатних для ведення біологічно-
го землеробства. Найбільший попит на еко-
логічні продукти харчування спостерігається у
великих містах, поряд з якими доцільною є ор-
ганізація екологічних господарств, тоді як екс-
портний потенціал, особливо при виробництві
зернових культур, доцільно розвивати в мало-
населених районах.
Необхідно провести науково обґрунтоване

виведення малопродуктивних земель з кате-
горії орних земель з метою залуження, органі-
зації природних і штучних пасовищ, садіння
ягідних культур, горіхових насаджень, змішано-
го заліснення та ін.
Дуже важливим завданням є ревізія біологіч-

них засобів захисту рослин, добрив, стимулято-
рів росту і біодеструкцій із зазначенням їхніх
властивостей, специфіки дії залежно від біотич-
них та абіотичних чинників порівняно з кращи-
ми вітчизняними і зарубіжними аналогами. Слід
розширити дослідження зі скринінгу і моніторин-
гу біологічних препаратів, уточнити специфіку
їхньої комплементарності і особливості колоні-
зації, поглибити дослідження із синтезу нових.
Це дасть змогу якісно і кількісно збільшити спектр
біопрепаратів, поліпшити їхні функціональні
властивості. Необхідні істотне розширення ви-
дового складу ентомофагів, удосконалення і
розробка технологій, устаткування для їх роз-
ведення, зберігання, тестування та використан-
ня в умовах виробництва. Потрібно сформувати
постійно діючий національний каталог біологіч-
них засобів, на основі якого визначити пріо-
ритети введення нових. Узагальнюючи зарубіж-
ний досвід застосування біопрепаратів, слід
зазначити, що в країнах Західної Європи та
Росії використовують більше 100 найменувань
мікробіологічних і ентомологічних засобів захи-
сту рослин, в Україні їх — у 10–15 раз менше.
Аналіз розвитку світового ринку біопестицидів
і його прогноз свідчать про те, що в найближчі
роки Україна наповниться біопрепаратами за-
хідного виробництва, які не завжди адаптовані
для наших умов. У країні немає промислового
виробництва біологічних засобів з необхідним
обсягом і асортиментом. Важко сподіватися на
високу якість вітчизняних біологічних препа-
ратів, вироблених у невеликих біологічних ла-
бораторіях, і їх вірулентність. Втрачається сенс
малотоннажного виробництва біопрепаратів.
Виробникам необхідні рекомендації з удоскона-
лення технологій напрацювання і зберігання
біологічних засобів захисту рослин. Проте існу-
ючий технологічний рівень та потужності вироб-
ництва біозасобів на перших етапах достатні.
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Україна в найближчому майбутньому по-
винна стати європейським лідером у вироб-
ництві екологічно чистого продовольства,
оскільки має значну за масштабами Європи
площу високопродуктивних земель. Українські
чорноземи займають більш ніж 65% земель-
них ресурсів і попри різну ступінь еродова-
ності є одними з кращих у світі. Це дає мож-
ливість отримувати високі врожаї без засто-
сування хімії. Крім того, значна частина

Висновки

сільськогосподарських угідь, інтенсивно вико-
ристовуваних останніми десятиліттями в
умовах зниженого чи відсутнього хемогенно-
го навантаження, пройшла фазу природного
самоочищення і може бути переведена до біо-
логічного землеробства у відносно короткий
період часу. Отже, Україна має великий по-
тенціал для виробництва органічної сільсько-
господарської продукції, попит на яку буде
пріоритетним у світі.
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Система технологічного забезпечення біоло-
гічного землеробства повинна бути представ-
лена рекомендаціями для різних ґрунтово-клі-
матичних умов України: за зонально-адаптова-
ною структурою посівних площ, біологічними
сівозмінами, системою обробітку ґрунту, добрив,
захисту рослин і безпосередньо біологічними
технологіями вирощування сільськогосподарсь-
ких культур. Дослідження у цьому напрямі про-
ведені практично в усіх ґрунтово-кліматичних
зонах і потребують уточнення параметричних
показників окремих технологічних прийомів ін-
дивідуального та комплексного застосування.
У системі технологічного підходу велике зна-

чення надається підбору пластичних сортів, що
характеризуються високим рівнем стійкості до
несприятливих чинників зовнішнього середови-
ща, хвороб і шкідників і адаптованих до ґрун-
тово-кліматичних умов регіону. Останніми де-
сятиліттями у виробництві потенціал районо-
ваних сортів реалізований на 30—50%, хоча
найбільш оптимальний режим експлуатації біо-
логічної системи забезпечується за рівня 65—
75% його потенційної продуктивності. Це свід-
чить про значні резерви для підвищення уро-

жайності сільськогосподарських культур. Нині
серед районованих сортів практично всі інтен-
сивного типу. У зв’язку з цим необхідна част-
кова переорієнтація селекційного процесу на
екстенсивні сорти. Слід визначити набір сортів
для біологічного землеробства для різних ґрун-
тово-кліматичних умов з подальшою організа-
цією насінницьких господарств. Виконання цьо-
го завдання повинне базуватися не лише на
результатах польових досліджень, а й даних
державного сортовипробування. Зважаючи на
великий набір експериментальних даних, необ-
хідна розробка статистичних пакетів на основі
застосування не лише дисперсійного, а й фак-
торного, компонентного і кластерного аналізів.
Проведені вищезазначені дослідження ля-

жуть в основу національного закону про біоло-
гічне землеробство і створять умови для об’єк-
тивної сертифікації господарств, оптимізують
безпосередню реалізацію закону у виробництві.
Важливо забезпечити державну підтримку

процесу екологізації сільського господарства з
боку державних органів усіх рівнів, розробити
заходи заохочення виробників, що експортують
продукцію за рубіж.
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ПИТОМА МАСА ЯК ВАЖЛИВИЙ
ФІЗИЧНИЙ ПОКАЗНИК ЯКОСТІ
НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

Установлено залежність між фізичними
властивостями насіння (масою 1000 плодів,
величиною насіння, йо о нат рою) та питомою
масою. Чим р пніше насіння, тим менша йо о
питома маса. Фізичні властивості насіння істотно
змінюються після шліф вання.

Питома маса насіння — показник, за яким
прогнозують можливість очищення насіння від
різних домішок і сортують для підвищення
енергії його проростання і схожості. Це важли-
вий показник для практичної оцінки посівного
матеріалу та його передпосівної обробки. Сор-
тування насіння цукрових буряків за питомою
масою з використанням найсучасніших гравіта-
ційних пневматичних сортувальних столів дає
можливість одержувати насіння з максималь-
но можливою схожістю, відділяючи при цьому
не лише пусте насіння, а й легке виповнене,
ненадійне, зі зниженою енергією проростання
і продуктивними властивостями [1].
Раніше проведеними дослідженнями вста-

новлено, що питома маса залежить деякою
мірою від хімічного складу насіння, структури
органічної речовини та інших особливостей, які
дають уяву про його врожайні властивості. Крім
того, насіння має різну анатомічну будову: у йо-
го тканинах є пори, капіляри, які істотно змен-
шують питому масу [5]. На величину питомої
маси насіння впливають його фізичні якості —
щільність структури, зумовлена кількістю пор і
порожнечами, в яких міститься повітря [2, 5].
Установлено зв’язок між питомою масою на-
сіння і його масою 1000 штук. Крупніше насіння
характеризується вищою питомою масою [3, 4].
Дослідження факторів, які зумовлюють питому
масу, проводили переважно з насінням зерно-
вих культур. Насіння цукрових буряків значно
відрізняється від насіння інших культур.
Мета досліджень — дослідити вплив фізич-

них властивостей насіння цукрових буряків на
його питому масу.
Методика досліджень. Досліди проводи-

ли в Інституті цукрових буряків УААН у 2006—
2008 рр. Програмою досліджень передбачено
вивчення чинників, які впливають на питому

масу насіння цукрових буряків. Дослідження
проводили з нешліфованим і шліфованим на-
сінням диплоїдного гібрида Весто, видаляючи
15,4% маси оплодня, та технологічними фрак-
ціями насіння діаметром 3,5—3,75 і 3,75—
4,25 мм вітчизняних однонасінних ЧС гібридів.
Насіння з різною питомою масою відбирали на
пневмостолі в 5-ти позиціях при його сорту-
ванні за питомою масою за схемою: найвища
питома маса насіння в позиції 1, найменша —
5. Позиції 1–3 — готова продукція, позиція 4 —
проміжна фракція, яку направляють на повтор-
не сортування, позиція 5 — відходи, які містять
найлегше насіння. Відбір середніх проб для
аналізу насіння проводили згідно зі стандартом
ДСТУ 4328–2004, питому масу насіння визна-
чали об’ємно-ваговим методом [3], виповне-
ність — згідно зі стандартом ДСТУ 2292–93.
Результати досліджень. Дослідженнями

встановлено тісну зворотну залежність між ве-
личиною насіння та його питомою масою. Ко-
ефіцієнт кореляції — 1. Чим крупніше насіння,
тим менша його питома маса (рис. 1).

Рис. 1. Залежність між величиною насіння та
йо о питомою масою: фра ції насіння діамет-
ром: — — — 3,5—3,75 мм; — — — 3,75—
4,25 мм
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Усе насіння, відібране на пневмостолі фрак-
ції діаметром 3,5–3,75 мм, мало вищу питому
масу, ніж крупніше насіння діаметром 3,75–4,25
мм. Крупне насіння має більший за величиною
оплодень, який з внутрішнього боку, розміще-
ного ближче до насінини, твердий, зовнішньо-
го — пористий, менш твердий.
Наявність пор і капілярів істотно зменшують

питому масу крупного насіння. Маса оплодня
порівняно з масою власне насінини в плодів з
нижчою питомою масою більша, ніж плодів з
меншою питомою масою (табл. 1). Так, насіння
крупної технологічної фракції діаметром 3,75–
4,25 мм, відібране в 1-й позиції з найвищою
питомою масою 0,823 г/см3, мало масу оплод-
ня 65,7%, масу власне насінини — 34,3%. Вод-
ночас маса оплодня насіння, відібраного в 5-й
позиції цієї самої технологічної фракції, стано-
вила 73,5%, власне насінини — 26,5%, і пито-
ма маса його була нижчою на 0,21 г/см3. Ана-
логічна залежність спостерігається і в інших
варіантах. Між питомою масою плодів обох
фракцій і масою оплодня встановлено тісний
зворотний зв’язок. Коефіцієнт кореляції стано-
вив –0,94 та –0,89.
Питома маса плодів цукрових буряків визна-

чається не лише масою оплодня, а й масою
власне насінини та їх виповненістю. Між пито-
мою масою насіння і масою власне насінини
існує тісна пряма кореляційна залежність. Дос-
товірність цих зв’язків є високою. Фактичне зна-
чення коефіцієнта достовірності значно вище
теоретичного, яке становить tr=3,18. Плоди
обох технологічних фракцій, виповненість яких
була найвищою, мали найвищу питому масу.
Збільшення кількості пустих плодів з 1,8 до 13,9%

призвело до зниження питомої маси. Аналогічні
результати одержано при аналізі насіння тех-
нологічної фракції діаметром 3,5—3,75 мм.
Установлено пряму тісну кореляційну за-

лежність між питомою масою насіння та їх ма-
сою 1000 штук. Коефіцієнт кореляції становить
0,64. Чим вища маса 1000 плодів, тим вища
їхня питома маса (рис. 2). Установлена коре-
ляційна залежність характерна для насіння обох
технологічних фракцій. Найвищу питому масу
— 0,82 г/см3 мало насіння технологічної фракції
3,75—4,25 мм з масою 1000 плодів 14 г, най-
нижчу — 0,60 г/см3 з масою 1000 плодів 9,7 г.
Аналогічна залежність була і в насіння техно-
логічної фракції 3,5—3,75 мм.
Видалення зовнішньої — пористої, менш

твердої частини оплодня, шліфуванням сприяє
збільшенню маси 1000 плодів, зменшенню

3,75—4,25 мм
0,823 90,1 6,5 1,7 1,8 65,7 34,3
0,747 82,9 11,0 4,3 1,8 66,0 34,0
0,720 77,2 13,1 5,5 4,2 68,9 31,1
0,686 75,8 10,3 6,6 7,4 70,6 29,4
0,612 67,5 9,8 8,8 13,9 73,5 26,5
t — коефіцієнт кореляції 0,99 –0,43 –1,00 –0,92 –0,94 0,95
tr — коефіцієнт достовірності 12,22 0,83 1,22 4,18 4,70 5,30

3,50—3,75 мм
0,836 85,4 10,2 2,3 2,1 67,3 32,7
0,776 83,8 10,1 3,0 3,2 66,9 33,1
0,751 78,2 12,6 5,4 3,8 69,9 30,1
0,690 73,8 13,3 7,1 5,9 71,3 28,7
0,632 69,6 13,6 7,8 9,0 73,5 26,5
t — коефіцієнт кореляції 0,98 –0,89 –0,96 –0,97 –0,89 0,94
tr — коефіцієнт достовірності 8,17 3,42 6,00 6,93 3,42 4,70

1. Виповненість насіння та маса оплодня і власне насінини залежно від йо о питомої маси
(середнє за 2006—2008 рр.)

Питома маса насіння, г/см3

насінини100 50—99 <50 пусте оплодня

Виповненість, % % маси

Рис. 2. Залежність маси 1000 плодів від
їхньої питомої маси: — питома маса;
— — — маса 1000 плодів
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маси оплодня щодо маси власне насінини і під-
вищенню питомої маси насіння (табл. 2). Так,
нешліфоване насіння, відібране на пневмосто-
лі в 1-й позиції з найвищою питомою масою
0,949 г/см3, мало масу 1000 плодів 12,4 г, масу
оплодня — 65,2%, масу власне насінини —
34,8%; після шліфування маса 1000 плодів під-
вищилася до 14 г, маса оплодня зменшила-
ся до 63,1%, а маса власне насінини підвищи-
лася до 36,9%, відповідно питома маса зрос-
ла до 0,957 г/см3. Аналогічні результати одер-
жано при аналізі насіння, відібраного до і після
шліфування в інших позиціях. Між питомою
масою шліфованого і нешліфованого насін-
ня та масою оплодня установлено тісний зво-

Встановлено тісну зворотну кореляційну
залежність між величиною насіння та його пи-
томою масою. Між масою 1000 плодів, нату-
рою насіння та їхньою питомою масою існує
пряма тісна кореляційна залежність. Коефі-
цієнт кореляції становить 0,98.

Висновки

Видалення зовнішньої – пористої, менш
твердої частини оплодня, шліфуванням
сприяє підвищенню маси 1000 плодів, змен-
шенню маси оплодня щодо маси власне на-
сінини і підвищенню питомої маси насіння та
його натури.

ротний зв’язок. Коефіцієнт кореляції становив
–0,92 та –0,94.
Шліфоване і нешліфоване насіння з найви-

щою питомою масою мало найвищу виповне-
ність. Так, найвища питома маса — 0,957 г/см3

була в шліфованого насіння, виповненість пло-
дів якого становила 85,4%. Збільшення кіль-
кості пустих плодів з 0,3 до 11,9% призвело до
зниження питомої маси з 0,957 до 0,741 г/см3.
Аналогічні результати одержано при аналізі
нешліфованого насіння. При збільшенні пито-
мої маси шліфованого насіння підвищується і
його натура з 291,6 до 399,9 г/л. Питома маса
насіння має тісний кореляційний зв’язок з його
натурою. Коефіцієнт кореляції становить 0,98.
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Шліфоване
0,957 14,0 85,4 13,4 0,9 0,3 63,1 36,9
0,846 12,8 81,1 16,8 1,7 0,4 65,7 34,3
0,803 11,3 77,9 18,1 2,8 1,2 70,0 30,0
0,778 11,0 73,5 22,8 2,5 1,3 75,3 24,7
0,741 10,9 66,3 18,7 3,1 11,9 78,0 22,0
t — коефіцієнт кореляції 0,97 0,92 –0,81 –0,96 –0,63 –0,92 0,92
tr — коефіцієнт достовірності 6,93 4,18 2,38 6,00 1,40 4,18 4,18

Нешліфоване
0,949 12,4 82,9 15,9 1,0 0,2 65,2 34,8
0,829 10,7 83,6 15,1 1,0 0,3 68,5 31,5
0,745 10,5 78,3 15,0 3,3 3,4 70,5 29,5
0,745 10,2 76,8 12,5 5,6 5,1 72,5 27,5
0,539 9,6 69,5 14,6 4,5 11,5 74,1 25,9
t — коефіцієнт кореляції 0,92 0,94 0,40 –0,72 –0,95 –0,94 0,94
tr — коефіцієнт достовірності 4,18 4,70 0,75 1,80 5,28 4,70 4,70

2. Виповненість насіння та маса оплодня і власне насінини залежно від йо о питомої маси
( ібрид Весто)

насінини100 50—99 <50 пусте оплодня

Виповненість, % % маси
Питома маса насіння, г/см3 Маса 1000

штук, г
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ВПЛИВ ГІБЕРЕЛІНУ
НА УРОЖАЙНІСТЬ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР

Наведено результати застосування гібереліну
на сільськогосподарських культурах. Відзначено
підвищення урожайності озимих ячменю
і пшениці.

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

Нині сільське господарство України зазнає
серйозних труднощів. Це пов’язано з високими
цінами на енергоносії, відсутністю матеріаль-
ного забезпечення, мінеральних добрив, низь-
ким рівнем агротехніки. Унаслідок цього відбу-
вається зниження урожайності сільськогоспо-
дарських культур. Якщо раніше цю проблему
вирішували в основному за рахунок застосу-
вання дешевих технологій і використання ви-
сокоефективних пестицидів, то на сучасному
етапі особливе місце належить підвищенню
урожайності за допомогою широкого викорис-
тання регуляторів росту. Застосування цих ре-
човин має, безсумнівно, перспективи, тому що
разом з підвищенням урожайності і поліпшен-
ням якості ряду цінних культур вони дають змо-
гу регулювати окремі процеси й цикли життє-
здатності рослин. Регулятори росту застосо-
вують для стимулювання коренеутворення і
поліпшення приживлюваності чубуків і розсади;
регулювання часу пробудження насіння, бру-
ньок, цвітіння рослин; збільшення стійкості рос-
лин до хвороб і шкідників та впливу неспри-
ятливих факторів навколишнього середови-
ща; збереження урожаю і зміни часу його зби-
рання; регулювання хімічного складу плодів;
підвищення засвоюваності мінеральних добрив
та ін.
Велике практичне застосування серед фіто-

гормонів у рослинництві має гіберелін, найбіль-
ший ефект якого полягає у стимуляції вегета-
тивного росту. Стимуляція може проявлятися
не лише у витягуванні міжвузлів, а й збільшенні
їхньої кількості, посиленні утворення й росту
бічних пагонів, зростанні кількості квітконосів та
ін. [2]. Вплив екзогенного гібереліну на листя не
так чітко виражений, як на стебло. Частий
ефект обробки — зміна величини і форми ли-
стя, а іноді і його кількості [5]. Екзогенний гібе-
релін часто зумовлює подовження квітконіжок,
збільшення величини квіток і суцвіть. При цьо-
му чітко виявляється локальний характер дії
препарату: збільшується величина лише тих
суцвіть, на які він був нанесений [3].
Установлено, що гіберелін може стимулюва-

ти розподіл і розтягування клітин. У літературі
з цієї проблеми чимало суперечливих даних.

Це можна пояснити тим, що, по-перше, дослід-
ники працюють з цілими рослинами та ізольо-
ваними органами. По-друге, чутливість будь-
якої тканини до гібереліну залежить від бага-
тьох змінних факторів: кількості і якості світла,
фізіологічного віку тканини, наявності інших
регуляторів росту та ін. Велике значення ма-
ють застосовуваний гіберелін і його концент-
рації [2].
Гіберелін виявляє свою специфічну дію і на

процес плодоутворення рослин. Під впливом
екзогенного гібереліну часто змінюється кіль-
кість зав’язей. Дія може бути позитивною і не-
гативною залежно від строків обробки, дозу-
вань гібереліну й сорту рослини. Гіберелін не-
рідко сприяє збільшенню кількості плодів і їх
величини. Останній ефект тісно пов’язаний з
наявністю і кількістю насінин у плодах.
Завдяки високій специфічній активності гібе-

релін міцно ввійшов у комплекс заходів щодо
обробки різних сільськогосподарських культур
[1, 4].
Мета досліджень — вивчити вплив гібере-

ліну на врожайність кормових культур, озимих
ячменю і пшениці.
Досліди проводили в умовах Криму. Оброб-

ку посівів здійснювали розчином гібереліну в
концентрації 25—100 мг/л залежно від обраної
культури методом тракторного обприскування,
що є найпоширенішим і доступним способом
застосування препарату. Витрата робочого роз-
чину становила в середньому 300 л/га.
Робочий розчин препарату готували відпо-

відно до існуючої інструкції із застосування ре-
гуляторів росту. Гіберелін спочатку розчиняли
в невеликій кількості етилового спирту (1 г пре-
парату — 20 мл спирту) і доводили водою до
потрібного обсягу. Обприскування посівів роз-
чином гібереліну проводили в ранкові й вечірні
години з використанням обприскувачів різного
типу, що забезпечують гарний і дрібний розпил
розчину. З метою підвищення урожайності кор-
мових культур гібереліном були оброблені по-
сіви рапсу, суміші вики, пшениці й жита.
На рапсі сорту Дублянський, що є однією з

цінних кормових культур для тваринництва,
було застосовано гіберелін з розрахунку 20—
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25 г препарату на 1 га. Обробку рослин прово-
дили водяним розчином гібереліну способом
тракторного обприскування у фазі 8—10 лист-
ків за висоти рослин 35—40 см. Проведені об-
ліки показали, що гіберелін вплинув на ріст рос-
лин рапсу сорту Дублянський. Висота рослин
під його дією збільшилася у середньому на
13,8 см, маса 100 рослин — на 2000 г порівня-
но з контролем. У результаті врожайність у дос-
лідному варіанті становила 396,7 ц/га, що на
25,3% перевищує значення контролю (317,2 ц/га).
Неоднаково впливає гіберелін на різні органи
рослин рапсу. Більш чутливими до обробки
препаратом виявилися стебла й квітки (табл. 1).
За даними табл. 1, маса стебел і квіток зросла
відповідно на 41,7 і 35,1%. Збільшення маси лис-
тя під впливом гібереліну не спостерігалося.
Змішані посіви вики, пшениці й жита оброб-

ляли водяним розчином гібереліну способом
тракторного обприскування з розрахунку 30 г
препарату на 1 га. Середня висота рослин
пшениці й жита в період обробки була 35—
40 см, вики — 20—25 см. Загальна маса рос-
лин на 1 м2 — 3018 г. Найбільш чутливим до
обробки гібереліном було жито. Висота рослин
цієї культури під дією препарату збільшилася
на 10,1 см, маса рослин жита на 1 м2 зросла

Вплив гібереліну
на урожайність сільськогосподарських культур

на 600 г порівняно з контролем. На обробку
гібереліном пшениця реагувала незначним
збільшенням висоти й маси рослин. Висота
рослин збільшилася на 4,6 см, маса на 1 м2 —
50 г. Маса вики, що зустрічається у дослідних
посівах у невеликих кількостях, у результаті об-
робки гібереліном зменшилася.
Результати біохімічного аналізу кормової

суміші наведено в табл. 2. Гіберелін вплинув
на біохімічні показники, що характеризують
якість кормів. Найбільш істотно під дією цього
препарату в пшениці збільшився уміст сухих
речовин, сирої клітковини, золи, фосфору, цук-
рів і каротину; житі — уміст сухих речовин, си-
рого жиру, фосфору, кальцію і цукрів. У рослин
вики спостерігався протилежний ефект. Під ді-
єю гібереліну відзначено зниження основних
біохімічних показників. Уміст кальцію і фосфо-
ру залишився на рівні контролю, каротину —
збільшився на 26% порівняно з контролем.
Отже, застосування гібереліну на змішаних

посівах вики, пшениці й жита сприяло підви-
щенню урожайності цих культур на 2,2% по-
рівняно з контролем.
Разом з кормовими культурами для підви-

щення урожайності препарат застосовували на
зернових. Посіви озимих ячменю і пшениці бу-

Контроль 1800± 101 4530± 216 570± 25 317,2

Дослід 1800± 87 6430± 228 770 ± 32 396, 7

Р = 3,5—5,6%

1. Вплив гібереліну на врожайність рапсу сорту Дублянський

Маса 100 рослин, г

квітоклистя стебел
Варіант Урожайність, ц/га

Суха речовина, % 18,52 17,15 16,25 19,20 17,66 19,50

Сирий, %:

  протеїн 3,76 3,58 2,20 2,54 2,47 2,21

  жир 0,64 0,47 0,44 0,49 0,46 0,54

  клітковина 6,62 6,38 6,61 8,50 7,17 7,49

Зола, % 3,06 3,05 1,78 2,11 1,71 1,71

Кальцій, г 2,04 2,05 0,72 0,71 0,54 0,69

Фосфор, г 0,69 0,70 0,53 0,69 0,55 0,62

Цукор, г 7,1 6,8 16,1 20,3 23,8 26,3

Каротин, мг 12,7 16,0 15,8 16,5 21,3 15,0

* 1 — контроль; 2 — дослід.

2. Вплив гібереліну на біохімічні показники рослин вики, пшениці й жита

Показник
Вика Пшениця Жито

1* 2 1 2 1 2
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ло оброблено водяним розчином гібереліну
способом тракторного обприскування з розра-
хунку 20 г препарату для озимого ячменю й 15 г
для озимої пшениці на 1 га. Середня кількість
рослин ячменю на 1 м2 — 1000 шт., їх висота
— 19,6 см, кількість рослин пшениці на 1 м2 —
1250 шт., їх висота — 26,9 см. Результати за-
стосування гібереліну на посівах озимих ячме-
ню і пшениці наведено в табл. 3. Обробка пре-
паратом призвела до збільшення кількості зе-
рен у 100 колосках ячменю озимого на 8%,
пшениці озимої — 15%. Відповідно зросла маса
100 колосків ячменю озимого на 12,3 г, пшениці
озимої — 6,6 г порівняно з контролем. Збільши-
лася й середня довжина колосся, однак маса
зерен майже не змінилася.

Застосування регулятора росту гіберелі-
ну вплинуло на ріст і урожайність сільськогос-
подарських культур. Серед культур, вирощу-
ваних на зелений корм, найефективнішим був
рапс, оброблений водяним розчином гіберелі-
ну способом тракторного обприскування.
Збільшення урожайності рапсу становило
79,5 ц/га, при цьому якість продукції, одержа-

Висновки

ної унаслідок застосування гібереліну, не зни-
жувалась. При застосуванні гібереліну на по-
сівах озимих ячменю і пшениці установлено,
що в оброблених рослинах збільшилася кіль-
кість зерен у колосі, відповідно зросла маса
колосся і їх довжина. Однак маса зерен під дією
гібереліну не змінилася, що сприяло збільшен-
ню урожайності ячменю озимого на 8,8, пше-
ниці озимої — 9,4%.
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Обліки показали, що врожайність ячменю
озимого в контрольному варіанті становила
42,2 ц/га (вологість зерна — 17%), при обробці
гібереліном — 44,8 ц/га (вологість зерна — 15 %).
У перерахунку на суху масу врожайність у кон-
трольному варіанті дорівнювала 35,1 ц/га, дос-
лідному — 38,1 ц/га (табл. 3).
Урожайність пшениці озимої в контрольному

варіанті була 35,9 ц/га (вологість зерна — 20%),
при обробці гібереліном — 38,2 ц/га (вологість
зерна — 18%). У перерахунку на суху масу вро-
жайність у контрольному варіанті дорівнювала
28,7 ц/га, дослідному — 31,4 ц/га (табл. 3).
Отже, унаслідок застосування гібереліну отри-
мано збільшення урожаю зерна ячменю озимо-
го на 8,8%, пшениці озимої — 9,4%.

Ячмінь озимий

Контроль 122,1±6,1 117,2±3,3 2645±11,4 35,7±1,3 35,1 100

Дослід 135,9±4,8 129,5±6,0 2862±8,7 37,0±1,8 38,1 108,8

Пшениця озима

Контроль 75,4±3,2 64,2±2,5 1420±18,3 30,4±0,8 28,7 100

Дослід 81,2±4,0 70,8±3,1 1641±24,5 30,5±1,1 31,4 109,4

Р = 1,2—5%

3. Вплив гібереліну на врожайність озимих ячменю і пшениці

%
від контролю

Варіант
Середня
довжина
колосся, мм

Маса
100 колосків, г

Кількість
зерен у 100
колосках, шт.

Маса
1000 зерен, г

Урожайність,
ц/га
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНОГО
ПРЕПАРАТУ АГАТ-25К Т.ПС.
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ХМЕЛЮ

Вивчено можливість застос вання біоло ічно о
ф н іцид а ат-25К, т.пс. проти основних хвороб
техноло ії вирощ вання хмелю.

На сучасний екологічний стан агросистем Ук-
раїни головним чином впливають антропогенні
фактори, одним із яких є застосування високоток-
сичних пестицидів для захисту сільськогоспо-
дарських рослин проти шкідників, хвороб та
бур’янів. Установлено, що пестициди стають фак-
торами відбору стійких рас і популяцій шкідників
або фітопатогенів, їх масове використання за-
бруднює агроценози та водні ресурси, завдає
шкоди людині та навколишньому середовищу [4].
Багаторічний досвід багатьох країн світу свід-

чить про те, що запобігти негативним наслідкам,
які виникають після застосування хімічних засобів
захисту від шкідників та хвороб, можливо лише
за допомогою використання речовин природно-
го походження. Серед великої кількості вірусів,
бактерій, грибів існують такі, що можуть різко зни-
жувати і обмежувати кількість різних шкідливих
об’єктів. Створені на їхній основі біологічні пре-
парати разом із прямою захисною дією сприяють
оздоровленню агроценозів, поліпшенню їхнього
фітосанітарного стану, зменшують пестицидне
навантаження, тому їх застосування є істотною
альтернативою хімічному захисту [1].
У 2002 р. офіційного статусу набув новий ви-

сокоефективний біопрепарат агат-25К, текуча
паста виробництва ТзОВ «Біозахист». Це біофун-
гіцид нового покоління із рістстимулювальними
властивостями, який використовують для оброб-
ки насіння і вегетуючих рослин. Основою препа-
рату є бактерії Pseudomonas aureofaciens штаму
Н 16, продукти життєздатності яких збагачені при-
родними індукторами імунітету рослин. До скла-
ду препарату входять біологічно активні речови-
ни з пагонів рослин, флавоноїди та стартові нор-
ми макро- і мікроелементів. Препарат підвищує
імунітет рослин завдяки формуванню неспеци-
фічної системної стійкості до збудників хвороб та
ряду несприятливих факторів навколишнього се-
редовища, таких як посуха, низькі та високі тем-
ператури. Агат-25К т. пс. має також фунгіцидний
вплив на патогени, активізує ростові процеси в
рослинах, сприяє поліпшенню мінерального жив-
лення завдяки фіксації азоту з повітря та пере-

творенню у доступну форму нерозчинних форм
фосфатів, очищенню ґрунту від залишків пести-
цидів, відновленню та активізації життєздатності
корисної мікрофлори. Великою перевагою препа-
рату є те, що він абсолютно безпечний для лю-
дини, теплокровних тварин, риб, бджіл.
Методика досліджень. Відділом захисту рос-

лин Інституту сільського господарства Полісся
УААН на базі ДП ДГ «Хмелярство» впродовж
2007—2009 рр. проведено випробування препа-
рату агат-25К, т.пс. з метою захисту розсадного
матеріалу та плодоносних хмелеплантацій від
кореневих гнилей та несправжньої борошнистої
роси. Дослід закладали в 4-х повтореннях, кож-
не з яких являло собою 10 кущів хмелю або 10
саджанців. Розчини препаратів вносили відразу
після обрізування маток способом поливу підзем-
ної частини хмелю з наступним прикриттям ґрун-
том. Норма витрати робочого розчину препаратів
на 1 матку становила 1 л. Розсадний матеріал
хмелю замочували в розчині препаратів з експо-
зицією 3 год перед висаджуванням у ґрунт. Об-
прискування вегетуючих рослин проводили вен-
тиляторним обприскувачем ОП-2000 до цвітіння
культури.
Ступінь ураження підземної частини рослин

хмелю на кореневими гнилями і відсоток їх роз-
повсюдження визначали перед унесенням пре-
паратів та восени, після збирання урожаю за до-
помогою окомірної шкали (табл. 1).

  1 Дуже слабкий <10

2—3 Слабкий 11—25

4—5 Середній 26—50

6—7 Сильний 51—75

8—9 Дуже сильний >75

1. Ш ала оцін и ст пеня раження орене-
вими нилями підземних ор анів хмелю

Бал
ураження

Уражено
підземних
органів, %

Ступінь ураження
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Ефективність застосування біологічного
препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю

У період вегетації на дослідних ділянках виз-
начали дату появи сходів, висоту рослин хмелю
до заведення на підтримки і після заведення,
кількість колосоподібних пагонів, урожайність і
вміст альфа-кислот у шишках хмелю.
Отримання високих та стабільних урожаїв

хмелю більшою мірою залежить від якості садив-
ного матеріалу [2].
Відповідно до Галузевого стандарту України

«Саджанці хмелю. Сортові та садивні якості. Тех-
нічні умови» не допускається до реалізації садив-
ний матеріал хмелю, пошкоджений шкідниками
та вражений хворобами. Цей стандарт передба-
чає для знезараження садивного матеріалу і про-
філактики грибкових хвороб черенки і саджанці
перед садінням обробляти 0,5%-м розчином мар-
ганцевокислого калію згідно з ГОСТом 5777 або
розчином іншого препарату, занесеного в «Пе-
релік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні».
Тому нами впродовж 3-х років вивчався вплив

біофунгіциду агат-25К, т.пс. на вихід та формуван-
ня стандартних саджанців хмелю та ураженість
їх кореневими гнилями і несправжньою борош-
нистою росою. Також визначали технічну ефек-
тивність різних норм витрати цього біологічного
препарату (0,15—0,2 кг/га) при захисті плодонос-
них рослин хмелю від псевдопероноспорозу.
Результати досліджень показали, що замо-

чування черенків хмелю у водному розчині біо-
фунгіциду агат-25К, т.пс. із різними концентраці-
ями перед висаджуванням у польову шкілку за-
безпечило їх приживлюваність на 65,5—69%, що
на 3—6,5% більше, ніж на контролі.
Аналіз кореневої системи після викопування

саджанців показав значну різницю між дослідни-
ми — замоченими черенками хмелю у розчині
біофунгіциду агат-25К, т.пс. і контрольними —
замоченими в чистій воді рослинами. У дослід-
них варіантах кількість головних та допоміжних
коренів у 2—3 рази перевищувала контрольні,
вони були на 10—20 см довшими і більш розви-
неними. Крім того, застосування агату-25К, т.пс.
позитивно впливало на процес формування і
вихід стандартних саджанців. Надземна частина
молодих рослин у варіантах із застосуванням біо-
фунгіциду значно відрізнялась від контролю: рос-
лини мали більшу кількість листя, були на 5—7 см
вищими, а товщина стебел на 2—4 мм переви-
щувала контрольні.
Результати технічної ефективності біофунгіци-

ду агат-25К, т.пс. при захисті саджанців хмелю від
хвороб наведено в табл. 2, що свідчить про те,
що найбільший розвиток псевдопероноспорозу
на рослинах через 25 днів після сходів відзнача-
ли в контрольному варіанті, де саджанці хмелю
замочували в чистій воді (56,2%). У варіантах, де
саджанці хмелю замочували в різних нормах біо-

Контроль — замочування саджанців хмелю у воді 13,2 18,6 36,4 56,2

Еталон — замочування саджанців хмелю у розчині ридомілу
голд МЦ, в.г. — 25/10 л води 1,8 2,5 8,7 17,5

Замочування саджанців хмелю у розчині біофунгіциду
агат-25К, т.пс. — 50 г/10 л води 5,4 5,9 17,4 25,9

Замочування саджанців хмелю у розчині біофунгіциду
агат-25К, т.пс. — 75 г/10 л води 2,1 3,0 10,2 19,4

2. Вплив а ат -25К, т.пс. на раженість рослин хмелю несправжньою борошнистою росою
при замоч ванні саджанців перед висадж ванням ґр нт

Ураженість
рослин хмелю псевдопероноспорозом
на день після появи сходів, %

10-й 15-й 20-й 25-й

Варіант досліду

Контроль — полив маток хмелю водою 6 10 22 29

Еталон — полив маток хмелю розчином ридомілу голд МЦ,
в.г. — 25 г/10 л води 0 2 5 8

Полив маток хмелю розчином біофунгіциду агат-25К, т.пс. —
50 г/10 л води 0 3 10 15

Полив маток хмелю розчином розчином біофунгіциду агат-25К,
т.пс. — 75 г/10 л води 0 3 8 10

3. Вплив а ат -25К, т.пс. на раженість рослин хмелю несправжньою борошнистою росою
при обробці мато хмелю після обріз вання

3-й 5-й 7-й 10-й

Варіант досліду

Кількість
колосоподібних пагонів на сходах
хмелю на день обліку, шт./10 кущів
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Ефективність застосування біологічного
препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю

фунгіциду, ураження рослин хворобою станови-
ло 19,4—25,9 відповідно і було на 30,3—36,8%
менше, ніж на контролі.
Застосування препарату агат-25К, т.пс. на пло-

доносних хмелеплантаціях після обрізування ма-
ток хмелю (табл. 3.) дає можливість знизити кіль-
кість колосоподібних пагонів на сходах хмелю
(первинну інфекцію хвороби). Так, у контрольно-
му варіанті на 10-й день після появи сходів кіль-
кість колосоподібних пагонів становила 29 шт./10
рослин хмелю, тоді як при застосуванні агату-
25К, т.пс. з нормами 50 і 75 г на 10 л води — 10—
15 шт./10 рослин хмелю, а в еталоні на 21 шт.
менше, ніж на контролі.
Застосування різних норм препарату (0,15—

0,2 кг/га) при захисті плодоносних рослин хмелю
від несправжньої борошнистої роси (табл. 4) за-
безпечило технічну ефективність на листках на
72,7—77,2, шишках — 62,5—68,7% щодо контролю.
Крім того, урожайність рослин при застосуванні
агату-25К, т.пс. підвищувалась на 1,9—2,2 ц/га,
уміст альфа-кислот у шишках хмелю — 1,1%.
Біофунгицид агат-25К, т.пс. добре змішується

з більшістю інсектицидів, акарицидів, які засто-
совують на хмелю, при цьому його ефективність
не знижувалась. За спостереженнями, проведе-
ними за розвитком хмелю, препарат не був фіто-
токсичним.
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Застосування біофунгициду агат-25К,
т.пс. забезпечує кращу приживлюваність че-
ренків хмелю, дає можливість отримати біль-
ший вихід стандартних саджанців із добре
розвиненими головними і допоміжними кореня-
ми. Пропонуємо перед висаджуванням прово-
дити замочування розсадного матеріалу у
розчині препарату агат-25К, т.пс. (50—
75 г/10 л води) з експозицією 3 год.
Замочування саджанців хмелю у розчині біо-

фунгіциду перед висаджуванням у ґрунт знач-
но зменшує ураження рослин хмелю несправ-
жньою борошнистою росою у період від появи
сходів до висоти рослин 1,5—2 м, дає змогу
відмінити 1 обприскування фунгіцидами.
Застосування біофунгіциду агат-25К, т.пс.

відразу після обрізування маток хмелю з нор-
мою 50—75 г/10 л води дає можливість знач-
но зменшити кількість первинної інфекції (ко-
лосоподібних пагонів) і ураження надземної ча-
стини рослин несправжньою борошнистою
росою.
З урахуванням високої технічної ефектив-

ності агату-25К, т.пс. рекомендуємо його для
широкого виробничого застосування на пло-
доносних і молодих хмелеплантаціях та
шкілках саджанців з нормами витрати 0,15—
0,2 кг/га.
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НАЦІОНАЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ
У Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці УААН 7 грудня 2009 р. проведено Всеук-

раїнську науково-практичну конференцію «Національна сільськогосподарська бібліографія як скла-
дова програми інформатизації аграрної галузі України». У роботі конференції взяли участь понад 100
науковців і спеціалістів у галузі аграрної й інформаційно-бібліотечної науки, представники наукових
бібліотек різних систем і відомств України та інших країн.
На науковому форумі розглянуто комплекс важливих проблем щодо створення національної

сільськогосподарської бібліографії як складової національної програми інформатизації аграрної галузі,
формування системи поточної та ретроспективної національної бібліографії України. Значну частину
виступів було присвячено проблемам формування єдиного інформаційного простру України, вирішенню
питань з розробки програми національної бібліографії. Робота сучасних сільськогосподарських бібліо-
тек науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів спрямована на перетворення їх в інфор-
маційні, соціокультурні центри, здатні повною мірою забезпечувати науково-дослідні та навчальні про-
цеси.
У доповіді В.А. Вергунова «Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформацій-

ний ресурс та історична пам’ять нації» зазначено, що розвиток національної культури й науки немож-
ливий без національної книги і національної бібліографії, які надають комплекс інформації про інте-
лектуальні та культурні досягнення країни, суспільства, нації, що втілені у документах. У сучасних
умовах розвиток національної поточної та ретроспективної бібліографії набуває надзвичайно велико-
го значення, адже національна бібліографія є одним із засобів підвищення культурного рівня читачів
та визнання країни на міжнародному рівні. Важливою подією в аграрній галузі та національній бібліо-
графії України стало науково-бібліографічне видання — покажчик «Польська сільськогосподарська
книга у фондах ДНСГБ УААН та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного
профілю (1771—2008 рр.)», презентація якого відбулася на конференції. З польської книги бібліотека
розпочинає видавати нову серію «Іноземна сільськогосподарська книга у фондах ДНСГБ УААН та
науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю».
Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек Ключковскі зупинився на

спільній роботі з Україною по цьому проекту.
В обговоренні проблем конференції взяли участь представник Міністерства культури і туризму

України Л.С. Нікіфоренко, заступник директора науково-методичного центру аграрної освіти Міністер-
ства аграрної політики України Т.М. Угнівенко, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В.О. Сухомлинського П.І. Рогова.
Актуальними були виступи провідних учених і відомих фахівців з бібліотечної справи Г.І. Коваль-

чук, В.С. Кононенко, Л.Г. Петрової, І.М. Криворучко.
За результатами обговорення представлених доповідей та виступів учасників конференції намічено

шляхи подальшої науково-дослідної і практичної роботи з питань організації національної поточної та
ретроспективної сільськогосподарської бібліографії як невід’ємного напряму інформатизації аграрно-
го сектора України як форми інтеграції у світову аграрну науку, відображення та поширення сільсько-
господарських наукових знань.
Визначено головне завдання науково-бібліотечних центрів — побудова єдиної системи національної

сільськогосподарської бібліографії на єдиних теоретико-методологічних засадах, створення бібліог-
рафічної інформації про сукупний національний фонд документів, що сформувався в процесі істо-
ричного розвитку країни. Запропоновано надання ДНСГБ УААН статусу національного галузевого
інформаційного-бібліографічного Центру для координації наукових досліджень і  створення системи
посібників національної бібліографічної інформації.
У ДНСГБ НААН України видано збірник матеріалів конференції за підсумками проведених науко-

вих досліджень, теоретичних і практичних напрацювань науковців за секціями: інформаційно-бібліо-
течні системи, бібліотекознавство, бібліографознавство; історичні аспекти становлення та розвитку
аграрної освіти і науки України, біографістика.

Директор Державної наукової
сільськогосподарської бібліотеки УААН

В.А. Вергунов

Ефективність застосування біологічного
препарату агат-25К т.пс. при вирощуванні хмелю
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА
ТА САЛА МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ

Наведено результати досліджень забійних
показників молодняку свиней великої білої
породи української та зарубіжної селекцій,
а також фізико5хімічні показники найдовшого
м’яза спини та підшкірного сала.

Створення м’ясного балансу в Україні значно
залежить від збільшення виробництва м’яса пти-
ці, а також різних видів сільськогосподарських тва-
рин і зокрема свинини [1, 4, 10, 15].
Генофонд свиней в Україні — це 11 різних

порід, спеціалізованих типів і ліній [2]. За останні
20 років створено нові високопродуктивні геноти-
пи свиней, які широко використовуються як при
чистопородному розведенні, так і внутрішньопо-
родній і міжпородній гібридизації [3, 16]. Особливу
увагу приділяють створенню свиней з високими
відгодівельними та м’ясними якостями завдяки
використанню тварин кращого світового генофон-
ду, вдосконаленню методів добору та оцінки ге-
нотипу. Ця робота проводиться на чистопородній
основі з використанням кнурів-плідників великої
білої породи української селекції (материнського
внутрішньопородного типу УВБ-1, проміжного
батьківського внутрішньопородного типу УВБ-2,
проміжного батьківського внутрішньопородного
типу з поліпшеними м’ясними якостями УВБ-3),
а також тварин аналогічного генотипу англійсь-
кого, французького та датського походження.
Проте дані про вплив кнурів цих генотипів на
забійні якості, морфологічний склад туш і фізи-
ко-хімічні показники найдовшого м’яза спини та
підшкірного сала молодняку свиней різних гено-
типів є малодослідженими. Це визначає акту-
альність нашої роботи та потребу проведення
додаткових досліджень.
Мета досліджень — дослідити забійні показ-

ники молодняку свиней різних генотипів, морфо-
логічний склад туш і фізико-хімічні показники най-
довшого м’яза спини та підшкірного сала, а та-
кож установити рівень кореляційних зв’язків між
ними.
Матеріал і методика досліджень. Науково-

виробничі дослідження проведено в умовах пле-
мінного репродуктора з розведення свиней вели-
кої білої породи ТОВ АФ «Олімпекс-Агро» Ново-
московського району Дніпропетровської області,
забійні та м’ясні якості — на м’ясокомбінаті

«Дніпровські ковбаси» (м. Новомосковськ), лабо-
раторні — в Інституті свинарства ім. О.В. Квас-
ницького УААН.
Об’єктом досліджень був молодняк свиней

великої білої породи української селекції (завод-
ський тип «Голубівський» — ВБ (ЗТГ) — І (конт-
рольна) група, а також тварини генотипів 1/2 ВБ
(ЗТГ) × 1/2 ВБАП (АП — англійського походжен-
ня), 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБДП (ДП — датського по-
ходження), 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБФП (ФП — фран-
цузького походження) — відповідно ІІ, ІІІ, ІV дос-
лідні групи.
Оцінку забійних і м’ясних якостей свиней під-

дослідних груп проводили згідно з вимогами ме-
тодики [7]. Морфологічний склад визначали шля-
хом обвалування правих півтуш, зважування м’я-
са, сала і кісток [8].
Фізико-хімічний склад м’яса та сала досліджу-

вали в лабораторії зоохімічного аналізу Інститу-
ту свинарства ім. О.В. Квасницького УААН (ате-
стат № 147—05 від 16.11.2005 р.). У зразках ви-
значали вологозатримувальну здатність м’яса, %;
інтенсивність забарвлення, од. екстинкцій×1000;
активну кислотність (рН), од.; ніжність м’яса, с; у
свіжовитопленому жирі — загальну вологу, %;
температуру плавлення (початкову і кінцеву), °С;
коефіцієнт рефракції жиру [11, 13, 14].
Коефіцієнт кореляції — r (1), помилку коефіці-

єнта кореляції — Sr (2), критерій достовірності
коефіцієнта кореляції — tr (3) розраховували за
формулами:
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Результати досліджень опрацьовано методом
варіаційної статистики Є.К. Меркур’євою та ін. [5, 6].
Результати досліджень. Установлено, що

молодняк свиней, одержаний від поєднання сви-
номаток заводського типу «Голубівський» та кну-
рів-плідників великої білої породи англійського,
датського та французького походжень (ІІ—ІV дос-
лідні групи) переважав чистопородних ровесників
(І група) за забійним виходом на 4,2 (td = 7,00;
Р>0,999), 1,5 (td = 3,64; Р>0,99) та 3,1% (td = 5,97;
Р>0,999), площею «м’язового вічка» — на 3,7 (td
= 3,64; Р>0,99), 2 (td = 1,53; Р<0,95) та 3,5 см2

(td = 2,74; Р>0,95) (табл. 1). Використання кнурів-
плідників великої білої породи англійського, дат-
ського та французького походжень сприяло збіль-
шенню площі «м’язового вічка» в середньому на
6,37%.
Вірогідну різницю за масою задньої третини

охолодженої півтуші встановлено між тваринами
генотипів ВБ(ЗТГ) і 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБАП, 1/2
ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБФП — 0,8 і 1,1 кг, або 7,54 (td =
3,27; Р>0,99) і 10,09% (td = 4,86; Р>0,999). Внут-
рішньопородна гібридизація сприяла зниженню
показника товщини шпику в середньому на 1 мм,
або 3,46%.
Установлено, що кращі показники м’ясних яко-

стей були у потомків, одержаних від кнурів-плід-
ників ліній Дунай 347/7413, Дукат 185/7403, Дніс-
тер 30005, Дністер 30015 і свиноматок родин Ге-
рані й Волшебниці. Молодняк свиней цих
генеалогічних ліній мав забійний вихід 72,2—
74,02%, довжина охолодженої півтуші становила
96—100 см (+3—7 см, або +3,12—7% стандарту
класу еліта), товщина шпику — 28—26 мм (–3…
–5 мм, або –9,67…–16,12% до стандарту класу
еліта), площа «м’язового вічка» — 39,2—40,3 см2,
маса задньої третини охолодженої півтуші –
10,9—11,4 кг (+0,9—1,4 кг, або +8,25—12,28%
стандарту класу еліта).
Аналіз морфологічного складу туш свідчить,

що найбільший вихід м’яса мали тварини ІІ дос-
лідної групи — 60,2%. У І контрольній, ІІІ та ІV
дослідних групах цей показник становив 58—
59,2% (табл. 2). Тварини генотипів 1/2 ВБ(ЗТГ) ×
1/2 ВБАП, 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБДП, 1/2 ВБ(ЗТГ) ×
1/2 ВБФП мали більший вихід м’яса (на 0,93%)

та менший вихід сала і кісток — відповідно на 0,1
і 0,33%. Вірогідну різницю за виходом м’яса вста-
новлено між тваринами І та ІІ груп — 2% (td =
2,56; Р>0,95). За виходом сала та кісток різниця
між чистопородними тваринами (І група) та мо-
лодняком свиней, одержаних на основі внутріш-
ньопородної гібридизації (ІІ—ІV групи) становила
0,4—0,6%.
Дослідження морфологічного складу туш мо-

лодняку свиней, одержаного від кнурів різних
ліній, свідчать, що максимальний вихід м’яса ма-
ли потомки кнурів Дуная 347/7413 — 60,3; Дука-
та 185/7403 — 60,1; Дністера 30005 — 59,5 та
Дністера 30015 — 59%. Коефіцієнт мінливості
ознак, що характеризують морфологічний склад
туш, становив 2,11—16,5%.
Цінність туш, зокрема й харчова, визначаєть-

ся не лише кількісним співвідношенням м’язової,
жирової і кісткової тканин, а й їхнім якісним скла-
дом: наявністю основних поживних речовин —
білків, жирів і вуглеводів, мінеральних елементів,
вітамінів; фізико-хімічних показників — кислотність
(рН), колір, вологоємність, ніжність, мармуровість.
Ці якості свинини різко змінюються залежно від
ендогенних і екзогенних факторів (порода і вік
тварин, рівень і тип годівлі, умови утримання і
забою та ін.) [9]. Свинина високої якості має такі
фізико-хімічні показники: вологоємність — 67% і
більше, колір — 83 і більше од. екстинкцій × 1000,
ніжність — 7,9 с і менше, вміст внутрішньом’язо-
вого жиру — 3,1% і більше, температура топлен-
ня шпику — 29,6°С і менше [9, 12].
За вологозатримувальною здатністю найдов-

шого м’яза спини молодняк свиней І групи пере-
важав ровесників ІІ—ІV груп у середньому на
1,25%, за втратою маси під час термічної оброб-
ки — на 2,37%. Показник активної кислотності
м’яса тварин піддослідних груп коливався у ме-
жах від 5,44 (1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБФП) до 6,14 (1/
2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБДП) одиниць.
За результатами наших досліджень, ніжність

м’яса у чистопородних тварин (І група) станови-
ла 5,03 с, що на 0,85 с більше, ніж у ровесників,
одержаних на основі внутрішньопородної гібри-
дизації (ІІ—ІV групи); тварини генотипів 1/2
ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБАП, 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБДП, 1/2

Забійний вихід, % 68,9±0,38 73,1±0,47*** 70,4±0,18** 72,0±0,37***
Довжина півтуші, см 94,6±0,78 96,2±0,75 94,5±0,55 97,8±0,71**
Товщина шпику, мм 28,9±0,65 27,4±0,51 28,8±0,36 27,5±0,44
Площа «м’язового вічка», см2 33,5±0,82 37,2±0,99** 35,5±1,01 37,0±0,98*
Маса задньої третини півтуші, кг 9,8±0,17 10,6±0,22** 9,9±0,13 10,9±0,15***

* Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999 (для усіх таблиць).

1. Забійні та м’ясні якості свиней піддослідних груп (n = 14)

І ІІ ІІІ ІVПоказник

Група

X
Х S±

X
Х S±

X
Х S±

X
Х S±

Якісні показники м’яса
та сала молодняку свиней
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ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБФП переважали ровесників
ВБ(ЗТГ) за інтенсивністю забарвлення м’яса в
середньому на 4,54 од. екстинкції × 1000, або
6,24%.
Рівень кореляційних зв’язків між ознаками, які

характеризують якість м’яса, коливались у межах
від r= –0,034 (інтенсивність забарвлення × ніж-
ність м’яса у тварин ІV групи) до r= 0,789 (рН ×
вологозатримувальну здатність найдовшого м’я-
за спини у тварин І групи) (табл. 3).
Високий позитивний кореляційний зв’язок ус-

тановлено між вологозатримувальною здатністю
та інтенсивністю забарвлення у тварин І та ІІ груп
(r= 0,674—0,739), а також між інтенсивністю за-
барвлення та рН м’яса як у тварин контрольної,
так і дослідних груп (r= 0,549—0,777). Коефіцієнт
кореляції між вологозатримувальною здатністю
та рН коливався в межах від r= 0,513 до r= 0,789.
У тварин ІІІ групи коефіцієнт кореляції між рН і

ніжністю м’яса становив r= –0,200, в інших гру-
пах r= 0,089—0,334.
Важливою тканиною організму свиней є під-

шкірне сало (шпик). Результати досліджень фізи-
ко-хімічних властивостей свідчать, що вміст його
гігроскопічної вологи у молодняку свиней І групи
— 7,8%, що на 0,7% більше, ніж у ровесників ІV
групи (табл. 4). Середній показник умісту гігрос-
копічної вологи шпику у тварин ІІ та ІІІ груп ста-
новив 7,45%. Початкова та кінцева температура
плавлення підшкірного сала свиней є важливи-
ми показниками, що характеризують його фізи-
ко-хімічні властивості.
Початкова температура плавлення підшкірно-

го сала у тварин І групи становила 31,9°С, що на
0,7°С менше, ніж у ровесників ІІ, та 0,6°С — ІІІ
груп. Кінцева температура його плавлення у тва-
рин різних генотипів і класів розподілу варіюва-
ла в межах від 43 до 47°С. Коефіцієнт рефракцій

М’ясо  Х 58,2 60,2* 58,0 59,2

 Sx± ±0,58 ±0,53 ±0,65 ±0,52

Cv, % 3,00 2,65 3,40 2,94

Сало  Х 29,6 28,2 30,2 28,6

 Sx± ±0,75 ±0,44 ±0,67 ±0,72

Cv, % 7,61 4,69 6,64 8,04

Кістки  Х 12,0 11,5 11,5 12,0

 Sx± ±0,37 ±0,32 ±0,54 ±0,49

Cv, % 9,40 8,57 14,1 13,06

2. Морфологічний склад туш молодняку свиней піддослідних груп

І ІІ ІІІ ІV

Група
Вихід, %

Статистичні
показники

І 0,089±0,2875 0,789±0,1773*** 0,594±0,2322* –0,502±0,2496 0,674±0,2132**
ІІ 0,334±0,2721 0,513±0,2478 0,721±0,2000** 0,604±0,2300* 0,739±0,1944**
ІІІ –0,200±0,2828 0,547±0,2416* 0,613±0,2280* 0,154±0,2852 0,405±0,2639
ІV 0,229±0,2810 0,724±0,1991** 0,777±0,1817** –0,034±0,2885 0,333±0,2722

3. Коефіцієнт парної кореляції між фізико5хімічними показниками якості м’яса молодняку
свиней різних генотипів, r±Sr

Група

рН Інтенсивність забарвлення, од. екст. × 1000

ніжність, с
вологозатримувальна

здатність, %
рН

вологозатримувальна
здатність, %

ніжність, с

І 7,8±0,28 11,50 31,9±0,27 2,74 44,4±0,63 4,52 1,459
ІІ 7,4±0,55 21,01 32,6±0,42 3,64 45,5±0,80 4,98 1,459
ІІІ 7,5±0,35 13,96 32,5±0,41 3,79 44,2±0,57 3,88 1,459
ІV 7,1±0,42 16,60 31,7±0,25 2,22 44,6±0,65 4,13 1,459

4. Фізико5хімічні показники підшкірного сала молодняку свиней піддослідних груп

Група

Гігроскопічна волога, % Температура плавлення, °С
Коефіцієнт
рефракцій

початкова кінцева
Сv, % Х Sx±

Сv, % Х Sx± Сv, % Х Sx±

Якісні показники м’яса
та сала молодняку свиней
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Молодняк свиней, одержаний від кнурів-плід-
ників великої білої породи англійського, датсь-
кого та французького походжень і свиноматок
заводського типу «Голубівський», порівняно з
чистопородними ровесниками генотипу
ВБ(ЗТГ) характеризується вищими показника-
ми забійного виходу (на 1,5—4,2%), площі «м’я-
зового вічка» (2—3,7 см2), маси задньої трети-
ни охолодженої півтуші (на 7,54—10,09%). Внут-
рішньопородна гібридизація сприяла зниженню
показника товщини шпику в середньому на
1 мм, або 3,46%. Тварини помісних груп 1/2
ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБАП, 1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБДП,
1/2 ВБ(ЗТГ) × 1/2 ВБФП мали більший вихід м’я-
са (на 0,93%), а також характеризувалися мен-
шим виходом сала і кісток — відповідно на 0,1 і
0,33%. Вірогідну різницю за виходом м’яса вста-

Висновки

новлено між тваринами І (контрольно) та ІІ
(дослідної груп) — 2%. За виходом сала та
кісток різниця між чистопородними тваринами
(І група) та молодняком свиней, одержаних на
основі внутрішньопородної гібридизації (ІІ—ІV
групи), становила 0,4—0,6%.
За фізико-хімічними показниками м’язова тка-

нина та підшкірне сало молодняку свиней
піддослідних груп належать до свинини високої
та нормальної якості. У зразках м’яса та сала
тварин окремих поєднань установлено недо-
статній рівень вологозатримувальної здат-
ності, інтенсивності забарвлення, виявлено
відхилення за активною кислотністю (рН) та
температурою плавлення підшкірного сала, що
необхідно враховувати в селекційних програмах
удосконалення тварин нових генотипів.

у підшкірному салі молодняку І та ІІ—ІV груп ста-
новив 1,459.
Розраховані коефіцієнти кореляції між деяки-

ми фізико-хімічними показниками підшкірного са-
ла свідчать, що вони мають різний напрям і силу.
Так, зв’язок між коефіцієнтом рефракцій підшкір-
ного сала молодняку свиней та вмістом гігроско-
пічної вологи коливався від r = –0,412 (ІІ група)
до r = 0,565 (ІІІ група), початковою та кінцевою

температурою плавлення — від r = –0,049 (ІІ гру-
па) до r = 0,715 (ІІІ група).
Отримані результати свідчать, що за фізико-

хімічним і хімічним складом зразки найдовшого
м’яза спини та підшкірного сала відповідають
нормальній та високій якості, а неоднорідність
окремих ознак свідчить про вплив як паратипо-
вих факторів, так і генотипу вихідних батьківсь-
ких форм.
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Молочна продуктивність відіграла дуже важ-
ливу роль при одомашненні коней та подаль-
шому розвитку галузі. Так, ще в древні часи ко-
ней використовували для пересування, полю-
вання, під час воєнних дій і як джерело продуктів
харчування. Основними з них були молоко і
молочні продукти, сир, а пізніше і кумис, який
скіфи використовували як лікувальний засіб.
За хімічним складом молоко кобил істотно

відрізняється від молока тварин інших видів.
Так, воно містить: молочного цукру — 6,7% (у
коров’ячому молоці — 4,7, овечому і козячому
— 4,6%), білка — 2% (у коров’ячому — 3,3, ове-
чому — 5,8, козячому — 3,4%), жиру — 2% (у
коров’ячому — 3,7, овечому — 6,7, козячому —
4,1%). Тобто за вмістом вищезазначених склад-
ників кобиляче молоко подібне до жіночого, є
цінним продуктом для лікування, а також дитя-
чого харчування. Жир кобилячого молока має
бактерицидну дію, туберкульозна паличка в
ньому в пригніченому стані, тоді як у коров’я-
чому енергійно розвивається. Високий уміст
цукру (в 1,5 раза більше, ніж у коров’ячому)
підвищує його ефективність як харчового про-
дукту, так і лікувального засобу. Особливостя-
ми хімічного складу кобилячого молока зумов-
лена ефективність використання його в дієто-
терапії хворих на хронічні гепатити, виразку
шлунку і дванадцятипалої кишки. Європейська
асоціація тваринників рекомендує використову-
вати кобиляче молоко як замінник коров’ячого
і грудного для годування немовлят та дітей
молодшого віку. Л.А. Храброва вважає, що це
сприятиме використанню деяких місцевих не-
численних порід коней [2].
Високомолочні кобили не вирізняються в

табуні за ростом, але вони, як правило, широ-
котіліші та довші, груди глибокі та широкі, у них
суха, міцна конституція і жвавий темперамент.
У результаті досліджень виявлено також, що
від башкирських кобил надоювали молока в
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Наведено порівняльні результати вивчення
особливостей морфологічної будови вим’я,
молочної продуктивності кобил гуцульської
породи різних типів. Склад і якісні показники
молока кобил матимуть значення для дієтичного
харчування, особливо в зонах курортів
Українських Карпат, а отже, і для збереження,
вдосконалення та поширення гуцульської породи
коней.

середньому на 28% більше, ніж від ваговозних
порід [4].
На 1 кг приросту лошати необхідно приблиз-

но 10 л молока кобили, що свідчить про мо-
лочність матки, в природних умовах лоша ссе
50—60 разів на добу [5]. Молодняк коней гу-
цульської породи характеризується високою
енергією росту, особливо до 12 міс., оскільки
проміри жеребчиків у цей віковий період ста-
новлять 92,7—84,2—90%, кобилок — 93,8—
85,5—90,7% до промірів повновікових коней.
Оскільки відлучення часто проводять у віці 8—
10 міс., у наступні вікові періоди інтенсивність
росту і розвитку зменшується [1].
Мета роботи — вивчити особливості молоч-

ної продуктивності, морфологічну будову вим’я
та хімічний склад молока кобил гуцульської
породи різних типів.
Матеріал і методи досліджень. Для вив-

чення молочної продуктивності кобил гуцульсь-
кої породи різних типів сформували 3 групи по
30 гол. у кожній: І — кобили первинного (оригі-
нального) типу, ІІ — верхового типу, ІІІ — вер-
хово-запряжного типу. В досліджуваних групах
вивчали обхват вим’я біля його основи, глиби-
ну, довжину по бічній лінії, довжину дійок, об-
хват дійок біля їхньої основи, відстань між дій-
ками. Молочну продуктивність визначали: ме-
тодом контрольного доїння 1—2 рази на місяць
відповідно до шкали Інструкції з бонітування
племінних коней [3], методом контрольного зва-
жування молодняка до і після ссання, спосте-
реженням за кратністю ссання протягом доби,
візуально за розвитком лошат у перші місяці
життя.
Хімічний склад молока визначали: вміст жи-

ру в молоці — кислотним методом за Гербе-
ром, білка — рефрактомектометрично, сухої
речовини — висушуванням, казеїну, кальцію і
фосфору в молоці — загальноприйнятим у зоо-
технічній практиці методом.
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Результати досліджень. За нашими дос-
лідженнями, вим’я у кобил гуцульської породи
переважно чашоподібне (68,9%), овальне
(28,9), примітивне, козяче (2,2%).
За довжиною вим’я по середній лінії кобили

верхово-запряжного переважали кобил первин-
ного (оригінального) типу на 13,47%, відповідно
за глибиною вим’я — на 15,08, довжиною дійок
— 15,38, обхватом дійок біля основи — 7,69,
відстанню між дійками — на 14,54% (табл. 1).
Кобили верхового типу (ІІ група) за цими показ-
никами посідали проміжне місце.
З віком у кобил проміри вим’я і дійок збіль-

шуються, тоді як середньодобові надої до 12-
річного віку збільшуються, а після 13 років по-
ступово зменшуються (рисунок).
Вим’я кобил складається з 2-х половин (лівої

і правої), що з’єднуються між собою нервови-
ми волокнами і кровоносними судинами, але
залозиста тканина і молочні ходи в них розді-
лені. Кожна половина має передні і задні час-
тини — із своїми альвеолами, молочними хо-
дами, вивідними протоками, цистернами, дійко-
вими каналами з двома отворами на кожній
дійці.
Вим’я лактуючої кобили невелике за розмі-

ром, але багате на залозисту тканину і здатне
виробляти стільки молока, що і вим’я корови.
Так, за нашими дослідженнями [6], корови бу-
рої карпатської породи мали середньодобовий
надій 8—9 кг, що дорівнює середньодобовому
надою кобил гуцульської породи.
Хронологічні спостереження за кратністю

ссання лошатами свідчать, що в перші 1—3
доби від народження лошата менш інтенсивно
споживали молоко (38,5±4,7 раза). З віком крат-
ність ссання зростала до 58,5±6,3 раза на до-
бу. Середньодобовий приріст живої маси у віко-
вому періоді до 3 міс. становив (1580,6±30,5 г),
а витрати молока на 1 кг середньодобового
приросту — 9,85 кг. З технологічного боку на-
шими дослідженнями доведено, що від кобил
можна одержати 50—60% товарного молока,
забезпечивши їхню повноцінну годівлю і підго-
дівлю лошат.

Особливості будови вим’я та молочна
продуктивність кобил гуцульської породи різних типів

Довжина вим’я по середній лінії 24,5±0,45 25,0±0,48 27,8±0,55

Глибина вим’я 12,6±0,21 12,7±0,25 14,5±0,29

Довжина дійок 3,9±0,11 4,2±0,9 4,5±0,12

Обхват дійок біля основи 10,4±0,18 10,5±0,17 11,2±0,20

Відстань між дійками 5,5±0,12 5,8±0,14 6,3±0,18

Середні проміри вим’я і дійок, середньо5
добовий надій кобил різних вікових груп гу5
цульської породи: а — первинного типу;
б — верхового типу; в — верхово5запряж5
ного типу:  — до 6 років;  — 6—12
років;  — 13 років і старше; 1 — довжи5
на вим’я по середній лінії, см; 2 — глиби5
на вим’я, см; 3 — довжина дійок, см; 4 —
обхват дійок біля основи, см; 5 — відстань
між дійками, см; 6 — середньодобовий на5
дій, л

1. Середні проміри вим’я і дійок кобил гуцульської породи різних типів (M±m), см

І ІІ ІІІ
Проміри

Група

а

б

в
1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Особливості будови вим’я та молочна
продуктивність кобил гуцульської породи різних типів

Вим’я кобил гуцульської породи, незважаю-
чи на невеликі проміри, може продукувати мо-
лока не менше, ніж вим’я корів бурої карпатсь-
кої породи. Середньодобові надої молока в ко-

Висновки

бил верхово-запряжного типу були вищими,
ніж у кобил верхового та первинного типів,
що свідчить про кращу їхню молочну продук-
тивність.
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Середньодобовий надій молока за лактацію
в кобил ІІІ групи був більшим від кобил І групи
на 12,84%. Між кобилами І і ІІ груп істотної
різниці за вмістом жиру в молоці, сирої золи,
сухої речовини не було, тоді як у кобил ІІІ гру-
пи ці показники дещо нижчі (1,51, 1,69 і 1,84%)
(табл. 2). За вмістом загального білка вірогід-

ної різниці не встановлено. У тварин верхово-
запряжного типу він становив 1,95%, кобил
верхового типу — 2,06%, або на 5,64% більше,
кобили І групи за цим показником займали про-
міжне місце (2,03%). Подібна тенденція спос-
терігалась між кобилами дослідних груп за по-
казником умісту казеїну, фосфору та кальцію.

Середньодобовий надій молока, кг 8,10±2,14 8,09±2,05 9,14±1,91

Уміст у молоці, %:

  жиру 2,01±0,12 2,00±0,09 1,98±0,11

  сирої золи 0,301±0,08 0,298±0,10 0,296±0,12

  сухої речовини 11,09±0,16 11,04±0,14 10,89±0,15

2. Молочна продуктивність і хімічний склад молока кобил різних типів (M±m)

І ІІ ІІІ
Показник

Група

Уміст:

  загального білка, % 2,03±0,15 2,06±0,09 1,95±0,13

  казеїну, % 1,05±0,11 1,08±0,10 0,99±0,12

  фосфору, мг% 39,18±0,19 39,25±0,17 39,11±0,20

  кальцію, мг% 77,96±0,28 78,50±0,31 77,44±0,29

3. Уміст загального білка та мінеральних речовин у молоці кобил гуцульської породи різних
типів (M±m)

І ІІ ІІІ
Показник

Група
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯКОСТІ ЖИРУ�СИРЦЮ
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
ТА БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ

Наведено хімічний склад і фізико�хімічні
показники якості жиру�сирцю благородного
оленя, а також порівняльну характеристику
з показниками жиру великої рогатої худоби.

Біологічна цінність продуктів тваринництва
визначається не тільки кількісним і якісним
складом амінокислот м’язової тканини, а й
складом і властивостями ліпідів. Жири є дже-
релом енергії, як пластичний матеріал входять
до структури всіх клітин в організмі. Вони бе-
руть участь в обмінних процесах, підвищують
захисну здатність організму, є носіями жиророз-
чинних вітамінів та інших біологічно активних
речовин.
Уміст жиру в готових м’ясопродуктах впли-

ває на формування смакових якостей. У вироб-
ництві м’яса використовують спеціальну відго-
дівлю тварин, завдяки якій жир відкладається
між м’язовими волокнами, зумовлюючи «мар-
муровість» м’яса. Вміст жиру в м’ясі безпосе-
редньо впливає на засвоюваність його організ-
мом. Через надлишок жиру в продуктах їхня
засвоюваність погіршується [2, 3]. З метою зба-
лансованості харчування людини дослідження
жиру проводять не тільки за кількісним скла-
дом, а й умістом та співвідношенням жирних
кислот і харчової цінності.
Мета досліджень — порівняльна оцінка хі-

мічного складу та фізико-хімічних показників
якості жиру-сирцю благородного оленя і вели-
кої рогатої худоби, враховуючи стать і вік.
Матеріал і методика. Досліджуване м’ясо

благородного оленя та косулі добували у Львів-
ській, Тернопільській, Івано-Франківській та За-

карпатській областях у встановлені чинним за-
конодавством терміни полювання. Із добутих
оленів було сформовано відповідні групи за
статевими та віковими ознаками. До груп до-
рослих тварин входили самці і самки 2-річного
віку, груп молодняку — віком до 1 року. Для
порівняльної оцінки ми використовували м’ясо,
одержане від забою великої рогатої худоби
відповідної статі та віку. Залежно від віку та
статі для вивчення хімічного складу та фізико-
хімічних показників жиру-сирцю благородного
оленя та великої рогатої худоби ми використа-
ли по 15 туш з кожної групи тварин. З метою
порівняльної характеристики хімічного складу
жиру-сирцю диких копитних і свійських тварин
проведено забій, обвалювання, жилування та
відбір проб жиру-сирцю з 30 туш дорослої ве-
ликої рогатої худоби (15 від забою бугайців та
15 від забою телиць) і 15 туш від забою молод-
няку.
Фізико-хімічні показники якості жиру диких і

свійських тварин визначали згідно з методикою
та ГОСТ 8285—74 [1, 4]. Цифровий матеріал
обробляли методом варіаційної статистики на
персональному комп’ютері за програмою «Ста-
тистика» з використанням t-критерію Стьюден-
та [5].
Результати досліджень. Жир-сирець, отри-

маний від дорослих самців благородного оле-
ня, — жовтуватого та світло-коричневого за-

Самець оленя 79,12±1,3*** 12,31±0,81** 8,41±0,81*** 0,78±0,09*

Самка оленя 78,51±2,13*** 13,43±1,01** 7,82±0,77*** 0,65±0,07**

Молодняк оленя 69,82±1,31 19,81±0,75 10,23±0,79 0,85±0,05

Бугай 86,91±2,11 8,72±1,02 4,41±0,74 0,52±0,07

Самка ВРХ 88,43±2,41 9,21±1,21 4,61±0,71 0,34±0,08

Молодняк ВРХ 70,31±2,01 20,21±0,82 9,52±0,54 0,81±0,06

*Р<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 (до обох таблиць).

1. Хімічний склад жиру�сирцю благородного оленя і великої рогатої худоби (M±m, n=15), %

Мінеральні речовиниВид тварини Ліпіди Волога Строма
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барвлення; у самок — білий, злегка жовтува-
тий. При температурі 18—20°С підшкірний жир
має тверду консистенцію, при розтискуванні
кришиться. Запах специфічний, приємний. Хі-
мічний склад жиру-сирцю благородного оленя
відрізнявся щодо жиру великої рогатої худоби
за вмістом жиру, вологи, строми та мінераль-
них речовин. У підшкірній жировій тканині бла-
городного оленя вміст чистого жиру становив
79,12±1,3, бугая — 86,91±2,1%, тобто більше
на 7,79% (Р<0,01). Підшкірний жир-сирець бла-
городного оленя містив більше, ніж жир-сирець
бугая, вологи в середньому на 3,59% (Р<0,02)
(табл. 1). Уміст строми у жирі-сирці, одержа-
ному від самця благородного оленя, перевищу-
вав такий самий показник у бугая на 4%
(Р<0,01). У підшкірній жировій тканині самця
благородного оленя кількість мінеральних ре-
човин становила 0,78±0,09%, що більше, ніж у
бугая, у середньому на 0,26% (Р<0,05).
При дослідженні хімічного складу жиру-сир-

цю самки благородного оленя встановлено,
що чистого жиру у ньому було на 9,92% мен-
ше, ніж у жирі-сирці телиці (Р<0,01) (див. табл.
1). Уміст вологи у підшкірній жировій тканині
самки благородного оленя був на рівні
13,43±1,01%, що більше, ніж у телиці, на 4,22%
(Р<0,02). Строми та мінеральних речовин у
жировій тканині самки благородного оленя теж
більше, ніж у телиці, — відповідно на 3,21
(Р<0,01) та 0,31% (Р<0,02). Незначну різницю
виявлено і за вмістом мінеральних речовин у
підшкірній жировій тканині. Так, у молодняку
благородного оленя кількість мінеральних ре-
човин становила 0,85±0,05%, що більше, ніж у
телятині, на 0,4%.
Важливим показником, який характеризує хі-

мічний склад жиру диких і свійських тварин, є
температура плавлення та застигання. При
дослідженні цих показників у жирі самця бла-
городного оленя та бугая великої рогатої худо-

би встановлено, що температура плавлення
підшкірного жиру благородного оленя вища, ніж
у бугая, на 2,1°С (табл. 2).
Температура застигання жиру, отриманого

від благородного оленя, вища, ніж жиру бугая,
на 1,9°С (Р<0,05). Температура плавлення під-
шкірного жиру самки благородного оленя ста-
новила 51,3±0,8°С, що вище, ніж у телиці, на
2,1°С (Р<0,05). Температура застигання жиру
самки благородного оленя була вищою, ніж у
телиці, на 2,6°С (Р<0,05). У молодняку благо-
родного оленя зафіксовано температуру плав-
лення жиру на рівні 50,8±0,7°С, що вище, ніж
у молодняку великої рогатої худоби, на 1,9°С
(Р<0,05).
Коефіцієнт заломлення жиру, отриманого

від самця благородного оленя, установлено на
рівні 1,4412±0,0021. Цей показник нижчий, ніж
у бугая, на 0,0095 (Р<0,05). З такою самою ста-
тистичною вірогідністю встановлено різницю за
показником заломлення жиру у самки — 0,0094
(Р<0,05) та молодняку благородного оленя —
0,0092(Р<0,05) до такого самого показника у
самки та молодняку великої рогатої худоби.
Коефіцієнт заломлення жиру благородного

оленя незалежно від віку був менший у се-
редньому на 0,0094, що свідчить, на нашу дум-
ку, про більшу кількість у його складі насиче-
них жирних кислот.
Важливими показниками, які характеризують

якість та сортність жиру, є йодне, перекисне та
кислотне числа. Йодне число жиру, отримано-
го від самця благородного оленя, було нижчим,
ніж у бугая, на 2,9 (Р<0,02). У жиру самки бла-
городного оленя йодне число становило
35,4±0,5, що менше на 2,2 (Р<0,05), ніж у жиру
корови. Йодне число жиру молодняку благо-
родного оленя було нижчим, ніж у жиру молод-
няку великої рогатої худоби, на 2,7 (Р<0,05).
Перекисне число жиру самця благородного
оленя було на рівні 0,054±0,005 і було вищим,

Самець
оленя 47,8±0,7 39,6±0,5* 1,4412±0,0021* 35,5±0,8** 0,054±0,005*** 1,46±0,06*

Самка
оленя 51,3±0,8* 41,8±0,8* 1,4421±0,0031* 35,4±0,5* 0,048±0,004 1,41±0,05*

Молодняк
оленя 50,8±0,7* 41,9±0,8 1,4418±0,0029* 35,2±0,6* 0,051±0,005** 1,38±0,07

Бугай 45,7±0,8 37,7±0,6 1,4507±0,0035 38,4±0,7 0,035±0,004 1,21±0,08

Телиця 49,2±0,6 39,2±0,7 1,4515±0,0029 37,6±0,7 0,036±0,004 1,23±0,06

Молодняк
ВРХ 48,9±0,6 38,7±0,7 1,4510±0,0031 37,9±0,9 0,034±0,003 1,22±0,06

2. Фізико�хімічні показники жиру благородного оленя і великої рогатої худоби (M±m; n=15)

Кислотне
число

Вид тварини
Температура
плавлення, оС

Температура
застигання, оС

Коефіцієнт
рефракції 40оС

Йодне
число

Перекисне
число, %І

Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю
великої рогатої худоби та благородного оленя
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Порівняльна характеристика якості жиру-сирцю
великої рогатої худоби та благородного оленя

ніж у жиру, отриманому від бугая, на 0,019
(Р<0,01). Перекисне число жиру молодняку
благородного оленя становило 0,051±0,005, що
більше, ніж у теляти, на 0,017 (Р<0,02). При
дослідженні такого важливого показника якос-
ті жиру, як кислотне число, встановлено, що у

За хімічним складом підшкірний жир у до-
рослих тварин благородного оленя і великої
рогатої худоби розрізняється (за вмістом лі-
підів, вологи, строми і мінеральних речовин)
зі статистичною вірогідністю. За фізико-хі-
мічними показниками якості всі досліджувані
проби жиру благородного оленя можна зара-

Висновки

хувати згідно з вимогами ГОСТ 25292–82 «Жи-
ры животные топленые. Правила и методики
испытаний» та Правил передзабійного вете-
ринарного огляду тварин і ветеринарно-сані-
тарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів
(2002) до жиру вищого сорту із застережен-
ням щодо подальшого терміну зберігання.

самця благородного оленя воно становило
1,46±0,06, бугая — 1,21±0,08, що на 0,25
більше (Р<0,05). Кислотне число жиру самки
благородного оленя було на рівні 1,41±0,05, що
перевищувало показник у самки великої рога-
тої худоби на 0,18 (Р<0,05).
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К.: Марион, 2000. — 319 с.

6. Правила передзабійного ветеринарного
огляду тварин і ветеринарно-санітарної експер-
тизи м’яса і м’ясних продуктів. — Держ. де-
партамент вет. медицини України, 2002. — 67 с.
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МІНЛИВІСТЬ ОЗНАК
ЯКОСТІ ПЛОДІВ У СОРТАХ
І ГІБРИДАХ ПОМІДОРА

Наведено результати досліджень проявлення
ознак якості плодів сортів і гібридів помідора.
Кращі з них запропоновано для промислової
переробки.

Фенотипове проявлення ознак помідора виз-
начається взаємодією комплексу генів цінних
ознак з умовами вирощування. Набір генів і
умови вирощування впливають на проявлення
ознак у різних зонах, регіонах. Тому рівень оз-
нак щороку змінюється у напрямку з півночі на
південь. Вивчення мінливості цінних ознак по-
мідора, особливо тих, що впливають на якість
плодів, дасть змогу об’єктивно визначити мож-
ливості використання того чи іншого сорту, гіб-
рида F1 у конкретному регіоні [1, 2, 4, 5].

Мета досліджень — визначити мінливість і
взаємозв’язок ознак помідора, які впливають на
якість плодів та придатність їх до переробки.
Матеріал і методика досліджень. Дослід-

ження проводили в Інституті овочівництва і
баштанництва УААН (Харківська обл.) із 24
сортами і гібридами F1 помідора протягом
2004—2009 рр. В основному це були зразки
української селекції, різної скоростиглості, фор-
ми і маси плода, продуктивності. Ознаки по-
мідора вивчали згідно з існуючою методикою

Суха речовина, % 4,61±0,22 5,30±0,16 6,45±0,18

Період, днів:

  «сходи — цвітіння» 55±1,22 62±1,0 65±1,00

  «цвітіння — достигання» 51±0,92 47±0,98 52±0,86

  «сходи — достигання» 106±1,95 109±1,98 117±2,01

Висота до 1-ї китиці, листків 6±0,54 7,0±0,48 7,4±0,36

Листків між китицями, шт. 1,0±0,30 1,6±0,25 2,5±0,32

Плодів на 2-й китиці, шт. 8,2±1,2 7,1±1,4 92±1,6

Маса плода, г 75±2,33 63±2,10 41±1,84

Продуктивність, кг/рослину 2,9±0,3 2,7±0,2 2,3±0,2

Аскорбінова кислота, мг/% 19,7±2,1 17,1±1,9 19,8±2,1

Уміст, %:

  цукрів 2,86±0,38 3,22±0,44 4,07±0,52

  кислот 0,46±0,07 0,48±0,05 0,47±0,06

1. Ознаки сортів і гібридів F1 помідора з різним умістом сухої речовини (середнє за 3 роки)

Ознака
Уміст сухої речовини у зразках

високийсереднійнизький



43Вісник аграрної наукичервень 2010 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

державного сортовипробування [7]. Статистичну
обробку отриманих результатів проводили за
відомими методиками [3].
Результати досліджень. Проводячи дослід-

ження в умовах Київської дослідної станції Інсти-
туту овочівництва і баштанництва УААН, вивче-
но ознаки сортів помідора з різним рівнем вмісту
сухої речовини у плодах [6]. Виявилося, що зі
зростанням рівня сухої речовини змінюється і
комплекс ознак помідора.
Сорти і гібриди F1 з високим рівнем умісту

сухої речовини в плодах (вище 6%) вирізнялися
довшим вегетаційним періодом, меншою масою
плода, нижчою продуктивністю, більшим відсот-
ком цукрів порівняно з тими, що мали низький і
середній уміст (табл. 1). Визначення коефіцієнтів
кореляції свідчить про наявність тісних зв’язків
між сухою речовиною і висотою головного стеб-
ла, кількістю китиць і плодів на рослині, масою
плода, вмістом цукрів (табл. 2). Коефіцієнти ко-
реляції підтверджують ефективність оцінок вище-
зазначених ознак сортів і гібридів F1 під час їх
добору на якість плодів.
В умовах Харківської області, де середньодо-

бова температура і сума активних температур
вищі, ніж у Київській, а вологість повітря і ґрунту
— нижчі, ознаки формуються швидше, зникає
істотна різниця між окремими морфологічними,
біологічними ознаками, коефіцієнти кореляції, що
характеризують взаємозв’язок, теж нижчі. Водно-
час знижується рівень окремих показників і змен-
шується фенотипова мінливість ознак (табл. 3).
Фактично варіабельність ознак зразків зі сли-

воподібними плодами була на рівні тих, що
мали плоско-округлі плоди. Серед найстабіль-
ніших сорти зі сливоподібними плодами (Лагід-
ний, Боян, Іскорка) та плоско-округлими (Фло-
ра, Атласний). Вирівняність за ознаками визна-
чає їх як зразки з кращою якістю плодів.
Аналіз взаємозв’язків морфологічних ознак

із ознаками біохімічних показників плодів свід-
чить про наявність середніх позитивних коре-
ляцій: між висотою стебла і вмістом цукрів
(r=0,30±0,20), кількістю пагонів і сухою речови-
ною (r=0,24±0,21), висотою стебла і кислотні-
стю (r=0,49±0,19); негативних: між висотою
стебла і аскорбіновою кислотою (r=–0,49±0,19),
кількістю китиць і аскорбіновою кислотою (r=
–0,50±0,19). Фенотипова стабільність виділених
морфологічних ознак — ефективний показник
майбутньої якості плодів, про що свідчать кое-
фіцієнти кореляції між цими ознаками у вище-
зазначених зразків помідора.
Досліджено швидкість проходження 9-ти

фаз розвитку сортів і гібридів F1 помідора і
взаємозв’язок рівня їх проявлення із біохіміч-
ними показниками плодів. Коефіцієнти коре-
ляції між ознаками становили від 0,42±0,19 до
0,61±0,17. Причому найвищими коефіцієнтами
кореляції вирізнялися зв’язки: швидкість про-
ходження фаз розвитку і вміст аскорбінової кис-
лоти (r=0,61±0,17). На щільність таких зв’язків
впливала сума активних температур у період
проходження фази (r=0,42±0,19). Найтісніші
взаємозв’язки виявлено у сортів Лагідний, Іс-
корка, Флора, Чайка, Сяйво, Зореслав. Показ-

Висота:

  головного стебла 0,72±0,19

  розміщення першої китиці 0,56±0,22

Кількість:

  листків між китицями 0,36±0,21

  китиць на головному стеблі 0,35±0,26

     »      на рослині 0,64±0,20

  плодів на 2-й китиці 0,48±0,24

     »     на рослині 0,72±0,19

Маса плода –0,66±0,20

Продуктивність 0,28±0,12

Тривалість періоду «сходи — достигання» 0,47±0,15

Уміст:

  цукрів у плодах 0,76±0,10

  аскорбінової кислоти 0,10±0,10

  кислот 0,20±0,20

2. Кореляційний зв’язок умісту сухої речовини в плодах з іншими ознаками (середнє за 3
роки)

Корелююча із сухою речовиною ознака Коефіцієнт кореляції

Мінливість ознак якості
плодів у сортах і гібридах помідора
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ник умісту аскорбінової кислоти в їхніх плодах
був тісно пов’язаний із основними показниками,
що характеризують ці сорти, тому його можна
використовувати під час оцінки сортів помідо-
ра на якість продукції. Подальші наші дослід-

Сливоподібні плоди

Аміко 7,3 8,2 12,4 12,1

Боян 3,1 9,9 5,5 15,4

Іришка 11,5 10,4 5,2 12,6

Карась 6,9 8,4 3,4 10,6

Лагідний 4,2 7,0 5,5 8,8

Іскорка 8,5 6,8 6,0 3,7

Алтей 4,9 6,2 3,4 11,0

Середнє, х 6,6 8,2 5,9 10,6

Плоско-округлі плоди

Атласний 6,9 10,4 5,4 7,2

Господар 6,7 9,7 7,3 11,5

Кременчуцький 4,1 9,0 5,6 13,8

Любимий 4,2 10,5 5,1 11,7

Флора 5,4 7,2 6,2 5,1

F1 Геркулес×
Dark Wreen 6,3 5,6 4,3 10,9

F1 Marioka 20 10,0 7,2 6,7 8,5

Середнє, х 6,2 8,5 5,8 9,8

Середнє,
середніх, хх 6,4 8,3 5,8 10,2

Вивчено мінливість ознак у сортів і гібридів
помідора і встановлено кореляційні зв’язки між
ними. Найтісніше корелював з цінними озна-

Висновки

ками вміст аскорбінової кислоти (вітаміну С)
у плодах. Стабільні за ознаками сорти реко-
мендовано для промислової переробки.
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та баштанні культури). — К., 2001. — 102 с.

ження підтвердили придатність цих сортів для
переробки: Лагідний, Іскорка, Алтей, Чайка —
для цільноплідного консервування; Флора,
Сяйво, Зореслав, Любимий, Карась — для пе-
реробки на томатний сік і соління.

3. Коефіцієнти варіації морфологічних ознак сортів і гібридів F1 помідора (середнє за 4 роки)

Коефіцієнт варіації ознаки, %

Сорт,
гібрид F1

Мінливість ознак якості
плодів у сортах і гібридах помідора

китицьлистківбічних пагонів

Висота головного
стебла

Кількість
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ВПЛИВ РІВНЯ МІНЕРАЛЬНОГО
ЖИВЛЕННЯ ТЕЛИЦЬ�РЕЦИПІЄНТІВ
НА ПРИЖИВЛЮВАНІСТЬ ЕМБРІОНІВ

Наведено результати досліджень з корекції
мінерального живлення телиць�реципієнтів в
умовах західного біогеохімічного регіону.
Встановлено, що згодовування телицям�
реципієнтам солей дефіцитних мікроелементів
посилило обмінні процеси в організмі тварин і
підвищило приживлюваність трансплантованих
ембріонів на 8,3—12,7%.

Результативність трансплантації ембріонів
залежить від багатьох взаємопов’язаних фак-
торів. Одним із основних чинників гарантії при-
живлення пересаджених ембріонів є біологічно
повноцінна годівля телиць-реципієнтів з балан-
суванням раціонів за біологічно активними ре-
човинами, зокрема макро- і мікроелементами
[10]. Для цього дослідниками розроблено ме-
тоди корекції обмінних процесів організму те-
лиць-реципієнтів з використанням вітамінів і
мікроелементів. Зокрема, для підвищення при-
живлюваності трансплантованих ембріонів за-
стосовували вітамінно-мінеральні добавки у
вигляді преміксу [9, 11]. Проте детально не ви-
світлено ролі основних мікроелементів в окре-
мих біогеохімічних регіонах на обмінні проце-
си в організмі телиць-реципієнтів.
За даними ряду авторів, у господарствах

західного регіону України є дефіцит мікроеле-
ментів у кормах, зокрема міді, цинку, йоду, ко-
бальту, марганцю, селену [3—6]. Тому наші
дослідження спрямовано на розробку системи
мінерального живлення телиць-реципієнтів, ос-
кільки забезпечити потребу тварин у цих еле-
ментах тільки за рахунок кормів неможливо. З
огляду на це і зумовлена доцільність додаван-

ня до раціонів солей мікроелементів для підви-
щення повноцінності годівлі тварин і поліпшен-
ня їхнього фізіологічного стану.
Матеріали і методи досліджень. Для вив-

чення впливу мікроелементів на функціональ-
ний стан органів розмноження телиць-реци-
пієнтів і приживлення трансплантованих ембрі-
онів, враховуючи дефіцит окремих мінеральних
речовин у ґрунтах, воді і кормах західного біо-
геохімічного регіону, нами проведено досліди
в дослідному господарстві «Гряда», ВАТ «Дро-
гобицький племзавод» Львівської та СТзОВ
«Городище» Волинської областей. У цих госпо-
дарствах відібрано телиць віком 15—18 міс.,
масою тіла 350—380 кг у ДГ «Гряда» — 29 гол.,
ВАТ «Дрогобицький племзавод» — 28, СТзОВ
«Городище» — 24 гол. і сформовано за прин-
ципом аналогів по 2 групи: контрольну і дослід-
ну. Дослідження проводили у зимово-стійловий
період утримання (листопад — лютий).
Враховуючи те, що вміст мікроелементів змі-

нюється під впливом агротехнічних факторів,
ми перед початком досліджень у 3-х господар-
ствах західного регіону визначили наявність
мікроелементів у ґрунті, воді, кормах, крові та
шерсті піддослідних тварин. Дослідження ґрун-

Залізо 510 2310,5 452,9 1481 290,4 1146 224,7

Цинк 385 250,6 64,9 276,5 71,8 228,3 59,3

Кобальт 5,5 1,3 23,6 1,7 30,2 1,5 27,3

Мідь 68 34,5 50,7 38,8 57,1 32,2 47,5

Марганець 425 400,4 94,1 359 84,5 389,3 91,6

Йод 2,6 1,5 57,7 2,0 76,9 1,2 47,3

Селен 2,4 1,1 45,8 1,3 54,6 1,5 62,5

Пр им і т к а . 1 — міститься в раціоні, мг; 2 — забезпечення, %.

1. Уміст мікроелементів у раціонах телиць�реципієнтів перед постановкою на дослід

Біологічно
активні
речовини

Норма, мг
ДГ «Гряда» СТзОВ «Городище»

ВАТ
«Дрогобицький племзавод»

1 2 1 2 1 2
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ту, води і кормів на вміст у них мікроелементів
проводили в лабораторії спектрального аналі-
зу Інституту геології і геохімії горючих копалин
НАН України. Крім того, в цій лабораторії пе-
ред постановкою телиць на дослід і через 45
днів після згодовування розробленого нами
преміксу досліджували кров та шерсть (по 10
проб з кожної групи). Установлено, що в грубих,
соковитих і концентрованих кормах міститься
підвищена кількість заліза, особливо у ДГ «Гря-
да», і значно знижений уміст міді, цинку, селену,
кобальту та йоду. Марганець у кормах усіх гос-
подарств має нижню порогову концентрацію.
Нестача окремих мікроелементів у ґрунті і

воді призвела до дефіциту їх у кормах. Аналіз
раціонів за вмістом мікроелементів і каротину
(табл. 1) свідчить, що фізіологічні потреби те-
лиць у всіх 3-х господарствах повністю забез-
печені в кормових одиницях, сухій речовині,
перетравному протеїні, сирій клітковині, цукрі
та залізі. Уміст останнього в раціонах ДГ «Гря-
да» перевищував норму на 352,7%, ВАТ «Дро-
гобицький племзавод» — 190,4 і СТзОВ «Горо-
дище» — на 124,7%. Марганцем реципієнти
були забезпечені на 84,5—94,1%.
Однак у раціонах тварин спостерігався де-

фіцит інших мікроелементів. Так, раціони те-
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лиць-реципієнтів ДГ «Гряда» були забезпечені
кобальтом лише на 23,6, а йодом — на 57,7%,
у ВАТ «Дрогобицький племзавод» і СТзОВ «Го-
родище» — їх уміст не перевищував 50%, та-
кож не вистачало цинку. Якщо у ВАТ «Дрого-
бицький племзавод» його вміст становив
71,8%, то в ДГ «Гряда» і СТзОВ «Городище»
— лише 64,9 та 59,3%.
Критерієм забезпечення телиць-реципієнтів

залізом, міддю, цинком, кобальтом, йодом,
марганцем і селеном була їхня концентрація у
крові. Результати досліджень мікроелементно-
го складу крові тварин перед проведенням ек-
сперименту свідчить про недостатній вміст усіх
досліджуваних мікроелементів. Оскільки вміст
кальцію, фосфору, міді, селену, магнію, заліза
в шерсті тварин є відображенням забезпечен-
ня організму цими мінеральними елементами
[8], ми дослідили волосяний покрив піддослід-
них телиць на їхню наявність. Одержані ре-
зультати вмісту мікроелементів у шерсті те-
лиць-реципієнтів аналогічні мікроелементному
профілю крові експериментальних тварин.
Результати досліджень умісту мікроелемен-

тів у ґрунті, воді, кормах, крові та шерсті піддос-
лідних тварин, а також аналіз забезпечення
раціонів мікроелементами і каротином та ви-

Сульфат цинку 590 490 690

Хлорид кобальту 17 16 17

Сульфат міді 130 120 140

Сульфат марганцю 110 290 160

Йодид калію 2 1 2

Селеніт натрію 3 2,5 2

2. Склад преміксу, згодованого телицям�реципієнтам в осінньо�зимовий період, мг

Сіль мікроелемента СТзОВ «Городище»
ВАТ «Дрогобицький
племзавод»

ДГ «Гряда»

Залізо 25,40±2,37 24,80±2,15 26,00±2,58 26,40±2,35 22,2±2,23 20,7±1,78

Мідь 5,28±0,62 10,10±1,12* 5,10±0,61 9,45±1,02* 3,95±0,41 10,2±1,43**

Цинк 11,80±0,98 14,90±1,33 13,40±1,16 18,50±1,59* 11,5±0,95 16,8±1,34*

Кобальт 0,14±0,03 0,33±0,05** 0,12±0,02 0,38±0,07** 0,10±0,02 0,35±0,05**

Йод, нмоль/л 112,8±10,45 254,6±28,80** 145,2±13,25 278,5±27,65** 115,0±13,60 270,5±31,1**

Марганець 2,80±0,25 3,14±0,26 2,57±0,22 3,55±0,31* 2,80±0,32 3,25±0,27

Селен 0,68±0,06 0,96±0,08* 0,70±0,08 1,38±0,15** 0,82±0,09 1,55±0,17**

Пр им і т к а . У цій і наступній таблицях: *Р<0,05; ** Р<0,01; К — контрольна і Д — дослідна групи тварин.

3. Мікроелементний профіль крові телиць�реципієнтів під впливом згодовування преміксу
(M±m, n=10)

Концентрація
мікроелементів,
мкмоль/л

ДГ «Гряда» ВАТ «Дрогобицький племзавод» СТзОВ «Городище»

К Д К Д К Д
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значення окремих біохімічних показників крові
стали передумовою корекції мінеральної го-
дівлі телиць-реципієнтів.
Телицям-реципієнтам дослідної групи у 3-х

господарствах західного геохімічного регіону
протягом 45 днів згодовували премікс, до скла-
ду якого входили солі мікроелементів: сульфат
міді, сульфат цинку, хлористий кобальт, йоди-
стий калій, сульфат марганцю, селеніт натрію
(табл. 2). Визначену необхідну їхню кількість
змішували з наповнювачем (пшеничні висівки)
та індивідуально щодня згодовували телицям.
Після згодовування дефіцитних мікроеле-

ментів телицям синхронізували статеву охоту
2-разовим уведенням естрофану з інтервалом
10 днів у сумарній дозі 1000 мкг/гол. На 7-й
день синхронізованого статевого циклу за ре-
зультатами ректального дослідження органів
розмноження телиць (наявність функціонуючо-
го жовтого тіла яєчника) провели нехірургічну
пересадку ембріонів за загальноприйнятими
методами [1]. Через 60 днів після трансплан-
тації ембріонів ректальним методом визнача-
ли тільність у реципієнтів.
Результати та обговорення. При згодову-

ванні солей дефіцитних мікроелементів тели-
цям-реципієнтам усіх дослідних господарств
значно збільшується їх уміст у крові. Так, під
впливом згодовування мікроелементів телицям
ДГ «Гряда» вміст міді зріс майже удвічі
(Р<0,05), йоду — в 2,25 (P<0,01), кобальту —
2,35 раза (P<0,01) (табл. 3).
Уміст селену в крові дослідних реципієнтів

більший на 41,2% (P<0,05) порівняно з конт-
рольними тваринами. Хоча різниця за вмістом
цинку у крові між дослідними і контрольними
тваринами невірогідна, проте у відсотковому
відношенні спостерігається помітна розбіж-
ність. Так, у крові телиць дослідної групи вміст
цинку на 26,3% більший, ніж у контрольних тва-
рин. Найменше з-поміж досліджуваних мікрое-
лементів збільшився вміст марганцю у крові
дослідних реципієнтів — усього на 12,1% по-
рівняно з контрольними телицями.
Подібні зміни концентрації мікроелементів у

крові телиць-реципієнтів спостерігалися у ВАТ
«Дрогобицький племзавод» та СТзОВ «Городи-
ще», де встановлено вірогідні різниці за дослід-
жуваними мікроелементами.
Слід зазначити, що вміст усіх мікроелементів

у крові телиць-реципієнтів під впливом згодо-
вування преміксу перебував у межах фізіоло-
гічних норм, за винятком кобальту та міді, кон-
центрація яких була на нижній межі допустимих
норм.
Уміст майже всіх досліджуваних мікроеле-

ментів у шерсті відповідав їх концентрації у
крові телиць-реципієнтів усіх господарств, про
що свідчать кореляційні залежності. Зокрема,
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високий рівень залежності між умістом мікро-
елементів у крові та шерсті телиць установле-
но за вмістом селену (r=0,754—0,836), кобаль-
ту (r=0,718—0,780) та міді (r=0,567—0,654).
Аналіз біохімічних показників крові телиць-

реципієнтів після згодовування преміксу свід-
чить про підвищення рівня окремих інгредієнтів
білкового, ліпідного та вуглеводного обмінів у
досліджуваних господарствах західного біоге-
охімічного регіону (табл. 4). Зокрема, у крові
тварин усіх господарств загальна кількість іму-
ноглобулінів та активність лужної фосфатази
були вірогідно вищими (P<0,05—0,01), що свід-
чить про позитивну дію цинку, який є компонен-
том багатьох металоферментів і входить до
складу лужної фосфатази [2]. Крім того, цинк
впливає на синтез простагландинів, які регулю-
ють формування жовтого тіла у яєчниках тва-
рин, про що свідчать результати діагностики
функціонального стану яєчників телиць-реци-
пієнтів.
Істотне зростання активності глутатіонперок-

сидази у крові телиць дослідної групи на 32,6—
41,1% (P<0,05) пов’язано зі збільшенням
концентрації селену у крові, який входить до
складу цього ферменту. Збільшення концент-
рації глюкози на 18,4—20,9% свідчить про
участь кобальту у складі вітаміну В12 у глюко-
неогенезі, який забезпечує потребу жуйних у
глюкозі [12].

Вірогідне зростання активності супероксид-
дисмутази — результат позитивного впливу
міді, яка є компонентом цього ферменту і за-
хищає клітини від токсичного впливу активних
форм кисню [7]. Також спостерігали зростання
у крові дослідних реципієнтів умісту гемоглобі-
ну на 14,1—25,3%, загального холестеролу —
15—20,8, активності ферментів переамінуван-
ня: АсАТ — на 22,2—26,8, АлАТ — 18,4—28,6%
порівняно з тваринами контрольної групи.
Отже, у крові дослідних телиць усіх госпо-

дарств виявлено статистично достовірно вищі
показники концентрації імуноглобулінів, вмісту
гемоглобіну, активності глутатіонпероксидази,
лужної фосфатази, супероксиддисмутази та
значне зростання вмісту загального холестеро-
лу, глюкози, активності АлАТ і АсАТ. Це свід-
чить про посилення обмінних процесів в ор-
ганізмі тварин, у раціон яких включили міне-
ральні речовини, що у свою чергу поліпшило і
репродуктивну функцію телиць-реципієнтів.
Згодовування солей дефіцитних мікроеле-

ментів телицям-реципієнтам посилило функції
яєчників. Так, після синхронізації статевої охо-
ти кількість телиць з функціональними жовти-
ми тілами збільшилася у ДГ «Гряда» на 23,9%,
у ВАТ «Дрогобицький племзавод» — 14,3 і у
СТзОВ «Городище» — на 16,7% (рисунок). При
цьому кількість тварин, яких можна використа-
ти для трансплантації ембріонів, становила
75—80%.
Забезпечення реципієнтів дефіцитними мік-

роелементами вплинуло і на приживлюваність
трансплантованих ембріонів. Зокрема, у ДГ
«Гряда» після нехірургічної трансплантації ем-
бріонів їх приживлюваність у дослідних реци-
пієнтів становила 58,3%, що на 8,3% більше
порівняно з контрольними тваринами і була
найвищою серед усіх дослідних господарств.
Приживлюваність ембріонів у дослідних ре-
ципієнтів ВАТ «Дрогобицький племзавод» була
вищою на 10,1% контролю і становила 54,5%.
У СТзОВ «Городище» різниця у приживлюва-
ності ембріонів між дослідною і контрольною
групами телиць була найбільшою (12,7%) і у
дослідних реципієнтів становила 55,6%.
Отже, згодовування телицям-реципієнтам

солей дефіцитних мікроелементів посилило
обмінні процеси в організмі тварин, підвищило
відтворювальну функцію, що підтверджується
підвищенням приживлюваності трансплантова-
них ембріонів.

Функціональний стан яєчників і приживлю�
ваність ембріонів у телиць�реципієнтів:  —
контроль;  — дослід;  — контроль прижив�
лення;  — дослід приживлення

%

ВАТ
«Дрогобицький
племзавод»

ДГ «Гряда» СТзОВ
«Городище»

В умовах західного регіону України введен-
ня преміксу в раціон телиць з метою компен-
сації дефіцитних мікроелементів (міді, цинку,

Висновки

селену, кобальту, йоду) слід розглядати як
один з важливих заходів стимулювання і
підтримання на високому рівні відтворюваль-
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ної функції реципієнтів, які використовують-
ся для трансплантації ембріонів. Згодовуван-
ня телицям-реципієнтам дефіцитних мікро-
елементів вірогідно збільшило їхню концент-
рацію у крові та шерсті (Р<0,05—0,01).
Уведення солей мікроелементів у раціон те-
лиць підвищило активність глутатіонперок-

Вплив рівня мінерального живлення
телиць-реципієнтів на приживлюваність ембріонів

сидази, супероксиддисмутази, лужної фосфа-
тази (Р<0,05), які є інтегральними показника-
ми позитивної дії відповідно селену, міді та
цинку. Згодовування телицям-реципієнтам
солей дефіцитних мікроелементів підвищило
приживлюваність трансплантованих ембрі-
онів на 8,3—12,7%.
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РЕШЕТА
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИХ КОМБАЙНІВ
ІЗ СЕПАРУЮЧИМИ ПОВЕРХНЯМИ
КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Наведено результати лабораторних
і лабораторно5польових досліджень решіт
зернозбиральних комбайнів із сепаруючою
поверхнею комбінованого типу. Визначено
ефективність їхньої роботи на збиранні зернових
культур і трав на насіння.

Проблема. Повітряно-решітна очистка є стри-
муючим механізмом збільшення пропускної
спроможності зернозбирального комбайна. То-
му необхідності подолання обмежень очистки,
збільшення її інтенсивності присвячено багато
наукових досліджень [1—4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Наукові дослідження впродовж останніх 2-х де-
сятиліть спрямовувались на вирішення пробле-
ми зменшення засміченості зерна. За їх резуль-
татами в Ростовському інституті сільськогоспо-
дарського машинобудування створено гребінки
у вигляді пластин із зубчастими боковими кром-
ками, решета з перегородками, у вигляді струн
— у НДІМЕСГ Північного Заходу (РФ), решета
з пластинами, що проходять між зубами попе-
редніх гребінок — у Красноярському комбайно-
вому заводі, жалюзі з «вушками» на їх вершині,
відігнутими по радіусу, що входять в отвори
сусідніх гребінок, запропоновані Г.В. Понома-
рьовим [5—7]. Але впровадження цих розробок
не дали вагомих результатів.
Дослідження, що проводили у 90-ті роки в

ННЦ «ІМЕСГ», завершились створенням ре-
шета, оснащеного поздовжніми еластичними
перегородками, але істотного ефекту не отри-
мано.
У 2003 р. в Інституті одночасно з німецьки-

ми дослідженнями розгорнуто роботи зі ство-
рення решіт з уніфікованою сепаруючою повер-
хнею (німецьке позначення GR/E). Фірма «Agri-
Broker» (Німеччина) пропонує решета у вигляді
поворотних пластин із вусиками, що входять у
пази повітронапрямних пластин сусідніх гребі-
нок. Нині решета такого типу пропонуються як

опція європейськими комбайнобудівними фір-
мами «Масей Фергюсон», «Лаверда», «Клаас»,
«Сампо-Розенлев» і як альтернатива жалюзій-
ному на збиранні основних зернових культур.
В Україні такі решета пропонуються лише оди-
ничними екземплярами експериментальним ви-
робництвом ННЦ «ІМЕСГ». У зв’язку з широким
використанням сепаруючих поверхонь такого
типу виникла необхідність проведення експери-
ментальних досліджень з визначення ефектив-
ності їх роботи.
Мета досліджень — покращити роботу по-

вітряно-решітних очисток шляхом створення
нових сепаруючих поверхонь та визначення
показників їх роботи на основних культурах.
Результати досліджень. Для визначення

ефективності виділення стеблових частинок
різними типами сепаруючих поверхонь виконано
лабораторні дослідження на спеціально ство-
реній експериментальній установці. Лабора-
торна установка являє собою модель камери
очистки зернозбирального комбайна, оснаще-
ну відцентровим вентилятором та механізмом
для здійснення коливальних рухів. Подачу ма-
теріалу на решето установки здійснювали за
допомогою стрічкового транспортера. Прохід
крізь решето в різних його частинах та схід з
нього збирався у пробовідбірник.
Об’єктом дослідження був комплект гребінок

у вигляді пластин з перпендикулярно відігнути-
ми смужками, що входять у пази повітронап-
рямних щитків сусідніх гребінок. Ці гребінки
встановлено в отворах боковин камери уста-
новки та оснащено механізмом регулювання
величини відкриття (рис. 1). Для порівняння
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досліджували також сепаруючі поверхні серій-
ного жалюзійного та жалюзійного з додатково
натягнутими через один зуб гребінки поздовж-
німи металевими струнами.
Іншим об’єктом був макетний матеріал у виг-

ляді подрібнених стебел. Для цього стебла зер-
нових було подрібнено по довжині на фракції
30–60 мм, 60–90, 90–120 та 120–150 мм і змішано
за ваговим співвідношенням по 25% кожна.
Дослідження проводили шляхом планування та
постановки багатофакторного експерименту.
У результаті проведення та статистичної

обробки інформації отримано рівняння регресії
щодо залежності впливу змінних факторів на
значення проходу стеблових матеріалів крізь
сепаруючі поверхні відповідних типів:

    Y1=41,064+0,2465Х2–4,1210Х2–2,7445Х1,  (1)

Y2=27,6318+0,1998Х2–0,2226Х1Х2–1,80737Х1,(2)

Y3=5,66236+1,463Х1–1,6404Х2+0,0917 Х1Х2, (3)

де Y1, Y2, Y3, — значення проходу крізь сепа-
руючу поверхню жалюзійного, жалюзійного зі
струнами та комбінованого типів відповідно, %;
X1 — показник, що характеризує величину від-
криття гребінок сепаруючої поверхні: X1 = h, де
h — зазор між гребінками, мм; X2 — показник,
що характеризує швидкість повітряного потоку
в камері установки:

Х2=V,

де V — середня швидкість повітряного потоку,
що проходить крізь сепаруючу поверхню, м/с.
Графіки отриманих залежностей наведено

на рис. 2.
При зменшенні швидкості повітряного пото-

ку в камері очистки до 1,8—2,2 м/с (рис. 2), що
характерно для збирання дрібнонасіннєвих
культур, значення проходу стеблових частин
збільшується для всіх типів сепаруючих повер-
хонь, причому найбільшу інтенсивність спосте-

Решета зернозбиральних комбайнів
із сепаруючими поверхнями комбінованого типу

рігають при використанні сепаруючих повер-
хонь жалюзійного типу.
Сепаруюча поверхня комбінованого типу за-

безпечує зменшення проходу стеблових части-
нок на 5—12% порівняно з жалюзійним. Вико-
ристання повздовжніх перетинок у вигляді
струн в конструкції жалюзійного решета призво-
дить до незначного зменшення проходу стеб-
лових частинок. Крім цього, при використанні
такого типу спостерігали заклинювання стебло-
вих частинок між гребінками та струнами, що
призводило до поступового забивання решета.
Це явище було відсутнє для сепаруючих повер-
хонь жалюзійного та комбінованого типів.
Очевидно, що наявність вертикальних пере-

городок («вусиків») в конструкції сепаруючої
поверхні комбінованого типу буде не тільки
перешкоджати проходу довгих стеблових час-
тинок, а й створювати додаткову перешкоду
сепарації зерна.
Для вивчення цього явища було проведено

лабораторні дослідження впливу подачі мате-
ріалу на значення сходу зерна з решета при
значному перевантаженні решета (до 175%
номіналу). Дослідження проводили на макетно-
му матеріалі: суміші подрібнених стеблових
матеріалів та зерна ячменю у співвідношенні 1:4.
У результаті проведених дослідів отримано

залежності впливу подачі матеріалу на значен-
ня сходу та чистоту зерна, що пройшло крізь
решета жалюзійного та комбінованого типів.
Аналіз отриманих залежностей свідчить, що

при збільшенні подачі матеріалу на решето
комбінованого типу з 3,3 кг/с·м2 до 4,7 кг/с·м2

(що відповідає завантаженню решета 125—
175% відповідно) значення сходу зерна різко

Рис. 1. Сепаруюча поверхня комбінованого
типу

Рис. 2. Графіки залежностей впливу швид5
кості повітряного потоку на значення прохо5
ду стеблових матеріалів крізь сепаруючі по5
верхні при h = 9 мм:1 — сепаруюча поверх5
ня жалюзійного типу; 2 — сепаруюча
поверхня жалюзійного типу зі струнами; 3 —
сепаруюча поверхня комбінованого типу

Y, %

V, м/с
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зростають з 1—1,5 до 5%, а сходу зерна з ре-
шета жалюзійного типу не перевищують 1% на
всьому діапазоні зміни подачі матеріалу, при
яких проводились дослідження.
При цьому значення чистоти зерна, що про-

йшло крізь решето жалюзійного типу, становить
90—96%, комбінованого типу — 96—98%. От-
же, використання решета комбінованого типу
як універсального можливе, однак слід уника-
ти значних перевантажень очистки.
За результатами лабораторних досліджень

було прийнято рішення провести дослідження
роботи сепаруючої поверхні комбінованого типу
в польових умовах. Для цього було виготовле-
но верхнє решето комбінованого типу до ком-
байна «Сампо-500». Дослідження проводили в
ДГ «Оленівіське» за таких умов: урожайність
зерна пшениці — 47,9 ц/га, вологість зерна —
17%, соломи — 19%, співвідношення зерна до
соломи на висоті зрізу — 1:1. Основні техно-
логічні регулювання комбайна здійснювали
згідно заводських інструкцій. Значення відкрит-
тя гребінок верхнього решета встановлювали:
для серійного решета — 13–14, експеримен-
тального — 15–16 мм.
Отримано залежності значення втрат та чи-

стоти бункерного зерна від подачі вороху на
очистку. Втрати зерна за очисткою з серійним
решетом (рис. 4) знаходяться у межах 0,05—
0,085% на усіх режимах дослідження. Втрати
зерна за очисткою з решетом комбінованого
типу дещо більші і становлять 0,1—0,11%. Од-
нак ці значення не перевищують рівня 0,5%,
визначених агровимогами.
Чистота зерна в бункері комбайна з експе-

риментальним решетом лежить в межах 99,5—
99,65%; з серійним — 99,8—99,95%. В обох

випадках це набагато вище рівня 97%, зумов-
леного агровимогами до процесу збирання зер-
нових культур.
Отже, результати лабораторно-польових

досліджень сепаруючої поверхні комбіновано-
го типу довели можливість її використання на
збиранні зернових культур. Однак слід визна-
чити раціональні параметри технологічних ре-
гулювань очистки комбайна при збиранні різно-
манітних культур.
Лабораторно-польові дослідження сепарую-

чої поверхні комбінованого типу на збиранні
злакових трав проводили на ділянках Київської
дослідної станції ННЦ «Інституту землероб-
ства» (с. Литвинівка) при прямому комбайну-
ванні грястиці збірної за таких умов: біологіч-
на врожайність насіння — 4,24 ц/га, вологість
стеблової маси — 28—30%, висота рослинної
маси — 110—115 см.
Основні технологічні регулювання комбайна

«Сампо-500» здійснювали згідно заводських
інструкцій. Висока вологість стеблостою зумо-
вила обмеження швидкості руху комбайна в
межах 0,8—1 м/с. При цьому подача дрібного
вороху на очистку під час проведення дослід-
жень знаходилась у межах 0,22—0,26 кг/с.
Перед початком досліджень було відібрано

проби та проведено аналіз фракційного скла-
ду дрібного вороху, що надходить в очистку
комбайна (табл. 1).
Як видно з табл. 1, основну частину вороху

(понад 50%) становлять незернові частини
(стебла, листки) довжиною 10—100 мм.
Лабораторно-польові дослідження проводи-

ли шляхом планування постановки однофак-
торного експерименту. В результаті статистич-
ної обробки результатів досліджень отримано

Незернова частина 32,50 100,00% 62,50%

  в т.ч. частини довжиною, мм:

    понад 150 0,30 0,92 0,58

       »     100—150 0,62 1,91 1,19

      »       50—100 14,43 44,40 27,75

      »       10—50 13,80 42,46 26,54

      »        0—10 3,35 10,31 6,44

Насіння 19,50 – 37,50

Разом 52,00 – 100,00

Вага 1000 насінин 1,05 – – 

1. Фракційний склад дрібного вороху, що надходить в очистку комбайна

 у дрібному
воросі

 у незерновій
частині вороху

Уміст, %

Фрація вороху Вага наважки, г
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Решета зернозбиральних комбайнів
із сепаруючими поверхнями комбінованого типу

бінованого решета від 5—6 до 14—15 мм, зас-
мічення бункерного насіння зростає у межах
8—15% (рис. 3). При цьому вміст стеблових
частинок довжиною понад 20 мм у бункерному
насінні не перевищує 0,8% на всьому діапазоні
зміни зазору між гребінками комбінованого ре-
шета, на якому проводили дослідження.
Під час проведення досліджень відбирали

проби матеріалу, що сходить з верхнього ре-
шета очистки комбайна. Установлено, що втра-
ти насіння за очисткою з решетом комбінова-
ного типу становлять 2—2,5%.
Одним із резервів зменшення втрат насіння

при використанні решета комбінованого типу є
зменшення швидкості повітряного потоку в ка-
мері очистки. При цьому слід визначити раціо-
нальні параметри технологічних регулювань
очистки (швидкості повітря, зазору між гребін-
ками решета) при збиранні трав на насіння.

Рис. 3. Вплив зазору між гребінками реше5
та на засміченість бункерного насіння

Y1, %

h, мм

Сепаруюча поверхня комбінованого типу
(європейське маркування GR/E) дає можли-
вість отримати чистоту бункерного вороху
на збиранні насінників трав в межах 85—92%,
причому вміст стеблових частинок довжиною
понад 20 мм в бункерному насінні не переви-
щує 0,8%. Це дає можливість скоротити час
вивантаження бункера комбайна до 3—5 хв,
а також дозволяє зберігати зібране насіння

Висновки

на токах певний час в буртах без негайного
його провіювання. Решета комбінованого ти-
пу можна використовувати на збиранні зер-
нових культур за умов раціонального заван-
таження очистки. На відміну від жалюзійних,
перевантаження решіт типу GR/E призво-
дить до значного збільшення втрат зерна і
тому вимагає чіткого дотримання техноло-
гічних режимів роботи комбайна.
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установки зазору між гребінками решета.
Зі збільшенням зазору між гребінками ком-
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ВПЛИВ СПОСОБІВ ПОЛИВУ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ МОРКВИ
СТОЛОВОЇ НА СУПІЩАНИХ ҐРУНТАХ

Наведено результати польових дослідів з
вивчення порівняльної дії мікродощування і
краплинного способу поливу на коефіцієнт
водоспоживання, продуктивність та економічні
показники вирощування моркви на супіщаних
ґрунтах півдня України.

Розробка та впровадження ресурсо- та
енергоощадних екологічно безпечних техно-
логій в умовах постійно зростаючого дефіциту
якісної прісної води, росту цін на енергоносії,
погіршення екологічного стану зрошуваних зе-
мель стає актуальним. У зрошуваному овочів-
ництві ці питання можна вирішити шляхом уп-
ровадження промислових технологій вирощу-
вання овочевих культур при мікрозрошенні.
Стан вивчення проблеми. Коренеплоди

моркви містять 84—88% води. Тому розростан-
ня первинної тканини та інтенсивний приріст
можливі лише за достатньої кільксті вологи,
нестача якої знижує врожайність моркви [1]. За
даними О.Ю. Барабаша, М.Ф. Сиротіна, най-
вищі врожаї коренеплодів морква формує в
зоні, де за вегетаційний період випадає від 400
до 500 мм опадів. У південних областях України
через недостатню кількість опадів (150—230 мм)
у цей період і відносно високу середньодобо-
ву температуру повітря та грунту в літні місяці
(25—35°С, а в окремі дні вона сягає 40°С) ви-
рощувати високі врожаї моркви можна лише
при зрошенні [2].
Водночас інтенсифікувати овочівництво

можна при застосуванні найпрогресивнішого
виду зрошення — мікрозрошення, що забезпе-
чує економію поливної води від 20 до 50%,
підвищення врожайності зрошуваних культур
на 30—50%, економію мінеральних добрив —
20—40%, зменшення ущільнення ґрунту по-
рівняно з поливом дощуванням [7].
Завдання і методика досліджень. Мета

досліджень — визначення впливу мікрозрошен-
ня на водоспоживання, продуктивність та еко-
номічні показники вирощування моркви столо-
вої на супіщаних ґрунтах півдня України.

Експериментальні дослідження впливу спо-
собів поливу на врожайність та економічні по-
казники вирощування моркви столовї проводи-
ли протягом 2006—2008 рр. на землях дослід-
ного господарства Інституту південного
овочівництва і баштанництва УААН, де було
закладено стаціонарний польовий дослід.
Ґрунти дослідної ділянки — чорноземи пів-

денні, малогумусні, осолоділі, супіщані, щіль-
ність будови — 1,35 г/см3. У зв’язку з тим, що
ґрунти відносно бідні на органічні та мінеральні
колоїди, вони мають невелику вологомісткість
— 9,4—9,7% і водоутримувальну здатність. За-
гальний запас вологи в метровому шарі за та-
кої вологомісткості становить 1700 м3/га, з них
доступної для рослин вологи — 1200 м3/га.
Воду для зрошення використовували з артезі-
анської свердловини. За іригаційними показни-
ками вона придатна для зрошення і не викли-
катиме осолонцювання та засолення ґрунту,
оскільки співвідношення вмісту натрію та каль-
цію становить 0,5, тобто менше установленої
норми — 1.
На дослідній ділянці висівали районований

сорт моркви Шантане сквирська [3] за схемою з
8-стрічковим висівом (7+23+7+23+7+23+7+50 см).
Технологію краплинного зрошення реалізову-
вали за допомогою поливних плівкових тру-
бопроводів «Еurodrip» з інтегрованим водови-
пуском, розміщеним через 30 см на поверхні
ґрунту у центрі несусідніх стрічок. Мікродощу-
вання здійснювали на дослідній ділянці мік-
родощувачами типу «Грибок» з витратою води
35 дм3/год та радіусом дії 1,1—1,2 м за схемою
1,4×2,1 м.
Моркву на дослідній ділянці розміщували в

овочевій сівозміні. Попередником був томат по-
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сівний. Технологія вирощування моркви у дос-
ліді була загальноприйнятою для зрошуваних
умов, за винятком агроприйомів, що досліджу-
вали [5]. Розміщування дослідних ділянок сис-
тематичне, загальний розмір дослідної ділянки
23 м2, облікової — 7 м2, повторність — 4-разо-
ва. Визначення вологості ґрунту проводили
термостатно-ваговим методом.
Водоспоживання моркви визначали методом

водного балансу. В активній частині врахову-
вали корисні опади вегетаційного періоду, ґрун-
тову вологу від сходів до збирання, в зрошува-
них — зрошувану норму. Облік урожаю прово-
дили суцільним способом з сортуванням
коренеплодів на товарні і нетоварні (ДСТУ-
286—91). Дані щодо продуктивності моркви об-
робляли за допомогою дисперсійного аналізу
за Б.О. Доспєховим [4]. Економічну оцінку
ефективності експериментальних варіантів роз-
раховували за фактичними витратами матері-
альних коштів на вирощування продукції та
цінами 2006 р.
Результати досліджень. В умовах півдня

України зі значним дефіцитом атмосферних
опадів та низькою вологістю повітря істотне
значення має спосіб поливу. Проведені дослід-
ження у 2006—2008 рр. показали, що на ділян-
ках без зрошення сумарне водоспоживання
становило 2419 м3, при мікрозрошенні — 6205,
крапельному — 5047 м3, або на 23% менше,
ніж при мікродощуванні (табл. 1).

Вплив способів поливу
на продуктивність моркви
столової на супіщаних ґрунтах

В умовах природного водозабезпечення
(без поливу) водоспоживання моркви столо-
вої було обмежене запасами продуктивної во-
логи і на 66% формувалося за рахунок атмос-
ферних опадів та на 34% — ґрунтової вологи
(рисунок). За цих умов середньодобові витра-
ти вологи за вегетаційний період становили
12,1 м3/га.
На поливних ділянках зафіксовано істотне

зменшення частки атмосферних опадів у фор-
муванні сумарного водоспоживання. Їхня част-
ка в його загальному обсязі становила при
краплинному зрошенні 26%, мікродощуванні —
32%. Середньодобові витрати вологи у зрошу-
ваних варіантах коливались від 25,2 м3/га при
краплинному зрошенні до 31 м3/га — ділянках
з мікродощуванням. Відмічено закономірність
зниження коефіцієнта водоспоживання при
краплинному зрошенні на 13% порівняно з мік-
родощуванням (табл. 2).
Середньодобове водоспоживання за різних

способів поливу моркви було різним. Найниж-
чий показник характерний для варіанта без
зрошення — 12,1 м3/га. Водночас при краплин-
ному зрошенні він був вищим у 2,1, мікрозро-
шенні — 2,5 раза. Найвищим середньодобове
водоспоживання було при мікродощуванні і
становило 31 м3/га.
Аналіз ефективності використання води за-

лежно від коефіцієнтів ефективності зрошення
(м3/т) і продуктивності зрошення (м3/т) харак-
теризується такими показниками: найвищий ко-
ефіцієнт ефективності зрошення 95,87 відміче-
но у варіанті з мікродощуванням, найнижчий —
при краплинному способі поливу — 78,04; ко-
ефіцієнт продуктивності при краплинному зро-
шенні найвищий — 0,0128, а при мікродощу-
ванні найнижчий — 0,0104.
За результатами проведених досліджень

можна зробити висновок: в умовах природно-
го зволоження метеорологічні умови значно
впливали на врожайність моркви (табл. 3). Най-
нижчий рівень врожайності за всі роки дослід-
жень відмічено у найпосушливий 2007 р. —
11,2 т/га, тоді як у більш вологозабезпечені
2006 і 2008 рр. цей показник був відповідно
вищим — 29,9 і 36,5 т/га.
Ефективність способу поливу значно зале-

1. Баланс вологи в шарі ґрунту 0—100 см при вирощуванні моркви за різних способів поли5
ву (2006—2008 рр.)

У тому числіСумарне
водоспоживання,

м3/га
Спосіб поливу

зрошувана нормаопадиґрунтова волога

Без зрошення (контроль) 2419 818 1601 –

Краплинне зрошення 5047 457 1601 2989

Мікродощування 6205 395 1601 4209

Структура сумарного водоспоживання морк5
ви столової:  — грунтова волога;  — опа5
ди;  — зрошувальна норма

%

МікродощуванняБез зрошення  Краплинне
зрошення
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Вплив способів поливу
на продуктивність моркви
столової на супіщаних ґрунтах

жала від метеорологічних умов. Так, у волого-
му 2006 р. різниця врожайності при мікродощу-
ванні та краплинному зрошенні була найниж-
чою — 4,5 т/га, тоді як у 2007 і 2008 рр. вона
становила 6,7 і 5,4 т/га. Проведені за вегета-
цію 2007 р. 20—25 поливів і 2008 р. — 18—
21 мікрозрошень посівів моркви для підтрим-
ки порогу вологості ґрунту згідно з дослідом
поліпшили температурний режим у приземно-
му шарі ґрунту порівняно з краплинним спосо-
бом поливу на 2—3о. Як результат при мікродо-
щуванні формується більш розвинена листова
поверхня (тобто збільшується фотосинтетич-
ний потенціал), що позитивно впливає на про-
дуктивність моркви. При мікрозрошенні вро-
жайність коренеплодів (у середньому за роки
досліджень) була вище порівняно з поливом
краплинним зрошенням на 5,6 т/га або
на 8%.

Без зрошення (контроль) 29,90 11,20 35,50 25,90 – –

Краплинне зрошення 67,20 62,10 63,40 64,2 38,3 148

Мікродощування 71,70 68,80 68,80 69,8 43,9 169

  НІР0,05 т/га 0,53 0,81 0,56 2,75 – –

3. Продуктивність моркви залежно від способу поливу, т/га

Середня
врожайність
за 2006—
2008 рр. %т/га

Спосіб поливу

2006 2007 2008

Приріст урожайностіУрожайність за роки досліджень

Середньодобове водоспоживання, м3/га 12,1 25,20 31,00

Коефіцієнт, м3/т:

  водоспоживання 93,3 78,60 88,80

  ефективності зрошення – 78,04 95,87

  продуктивності зрошення – 0,0128 0,0104

2. Економічна ефективність використання води рослинами моркви залежно від способів по5
ливу (2006—2008 рр.)

Спосіб поливу

мікродощування
краплинне
зрошення

Без зрошенняЕкономічна ефективність

Вибір способу поливу визначається пере-
дусім його економічною доцільністю. В досліді
найвищі виробничі витрати зафіксовано у варі-
анті з мікродощуванням — 20741 грн/га, дещо
нижчі — за краплинного зрошення — 19252 та
найменші — за природного зволоження — 9126
грн/га. Водночас за рахунок низького рівня вро-
жайності за природного зволоження зафіксова-
но найвищу собівартість 1 т коренеплодів —
352 грн. При цьому за різних способів поливу
вона була значно нижчою і коливалася у ме-
жах 297,15—299,88 грн (табл. 4). Найнижчою
собівартість була при мікродощуванні — 297
грн, що зумовлено значним рівнем урожайності
порівняно з краплинним зрошенням.
Чистий прибуток вище на ділянці з мікродо-

щуванням проти краплинного зрошення на
10%, а порівняно з дівлянками з природним во-
логозабезпеченням перевищує на 270%. Рен-

Урожайність, ц/га 25,90 64,20 69,80

Вартість продукції, грн/га 12950 32100 34900

Виробничі витрати, грн/га 9126,1 19252,00 20741,48

Собівартість 1 т коренеплодів, грн 352,36 299,88 297,15

Чистий прибуток з 1 га, грн 3823,9 12847,87 14158,52

Рентабельність, % 41,9 66,7 68,3

Коефіцієнт окупності зрошення – 0,52 0,53

4. Економічна ефективність різних способів поливу моркви (2006—2008 рр.)

Спосіб поливу
Економічний показник

мікродощування
краплинне
зрошення

без зрошення
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табельність при поливі мікродощуванням також
вище — 68,3%. На ділянках з краплинним зро-
шенням рівень рентабельності становить
66,7%. Найнижчий показник рівня рентабель-
ності — 41,9% відмічено за природного рівня
зволоження. Спостерігається закономірність

При вирощуванні моркви столової на су-
піщаних ґрунтах півдня України доцільно про-
водити полив мікродощуванням, що під-
тверджується показниками продуктивності

Висновки

та економічної ефективності. Щодо викорис-
тання поливної води, то дослідження показа-
ли, що ефективнішим є краплинний спосіб по-
ливу.

Вплив способів поливу
на продуктивність моркви
столової на супіщаних ґрунтах

зниження коефіцієнта окупності зрошення у
варіантах з краплинним зрошенням порівняно
з мікродощуванням. Найвищим коефіцієнт
окупності зрошення був у варіанті з мікродощу-
ванням — 0,53, найнижчим (0,52) — з краплин-
ним способом поливу.
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ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ
НА ФЕРМЕНТАЦІЮ М’ЯСА ПТИЦІ

Досліджено фізико$хімічні та мікробіологічні
характеристики сиров’яленого суцільном’язового
продукту з м’яса птиці, виготовленого із
застосуванням бактеріальних препаратів «ЛРР»,
«Лакмік», «БАТП$Ф», упродовж визрівання.
Встановлено, що залежно від видового складу
мікрофлори використаного бактеріального
препарату змінюється інтенсивність та
спрямованість процесу визрівання продукту.

У зв’язку з інтенсивним розвитком птахівни-
цтва великого поширення набуло виготовлення
ферментованих м’ясопродуктів із м’яса птиці.
Асортимент їх різноманітний, але ферментова-
них делікатесних продуктів тривалого зберігання
в Україні з м’яса птиці майже немає. Їх сучасне
виробництво передбачає застосування спеціаль-
них бактеріальних культур, здатних забезпечити
необхідні технологічні, фізико-хімічні та органо-
лептичні характеристики готового продукту [7, 10,
12, 14].
Упродовж останніх років до складу препаратів

для ферментування м’яса стали залучати біфідо-
і лактобактерії з числа пробіотиків. Високий рі-
вень біологічної активності цих мікроорганізмів
дозволяє не тільки отримувати високоякісні про-
дукти, а й забезпечувати їхню оздоровчу дію на
організм споживача, зокрема формування імуно-
логічної реактивності організму та утворення за-
хисних білків тощо.
Мета роботи — дослідження закономірностей

функціонування у м’ясі птиці бактеріальних пре-
паратів «ЛРР», «Лакмік», «БАТП-Ф», які різняться
за видовим та штамовим складом мікроорганізмів
упродовж технологічного процесу виготовлення
сиров’ялених виробів.
Матеріали та методи. Сировиною слугувало

дозріле кускове безкісткове м’ясо (філе), відділе-
не від тушок курчат-бройлерів. Для ферменту-
вання застосовували заквашувальні композиції
(ЗК) такого складу: «ЛРР» — L. casei ssp. rham-
nosus та Kocuria rosea (M. roseus); «Лакмік» — L.
casei ssp. саsеі, L. casei ssp. rhamnosus, L. plan-

tarum та M. varians [6] і «БАТП-Ф» — Bifido-
bacterium bifidum, B. longum, B. adolescentis,
Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acido-
philus, Propionibacterium freudenreichii ssp. sher-
manii [8].
Філе курчат-бройлерів готували за рецеп-

турою, розробленою відділом переробки птиці
на сиров’ялений продукт згідно з ТУ У 15.1–
00419880–095:2008 «Продукти із м’яса птиці си-
рокопчені та сиров’ялені. Технічні умови».
Заквашувальні композиції вносили до філе

курчат у кількості 0,3% об’єму сировини, що від-
повідає концентрації не менше 106 КУО на 1 г
сировини. Така кількість культури, за даними ос-
танніх досліджень, є гарантом якісних показників
готових продуктів з урахуванням мікробного за-
бруднення м’яса [7, 11].
Ферментування сировини вели у кліматичній

камері за значень температури, що регламен-
тується технологією продукту. Одержані варіан-
ти продукту аналізували за фізико-хімічними та
мікробіологічними показниками: вміст білка —
методом К’єльдаля за ГОСТ 25011-81, вологи —
стандартним методом сушіння за ДСТУ ISO
1442:2005, жиру — методом Сокслета за ГОСТ
23042—86, золи — сухою мінералізацією варі-
антів у муфельній печі [2]; кислотність — потен-
ціометрично [2], значення показника активності
води аw — вимірювали портативним швидкісним
приладом моделі AquaLab Cерії 3ТЕ (США) за
ДСТУ ІSО 21807:2007. Кількість молочнокислих
бактерій визначали згідно з ГОСТ 10444.11—89;
кількість життєздатних клітин мікрокока в 1 г про-
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дукту — висівом відповідних 10-разових розве-
день у стерильному фізіологічному розчині на
м’ясо-пептонний агар з 5% NaCl; уміст бактерій
групи кишкової палички — за ГОСТ 7702.2.2—93;
кількість дріжджів та плісняви — за ГОСТ
10444.12—88.
Результати досліджень. М’ясо птиці порівня-

но з традиційними видами м’ясної сировини ха-
рактеризується вищим умістом фізіологічної во-
логи, до якої додається волога, абсорбована м’я-
зовою тканиною під час охолодження тушок
водою [4, 5]. Надлишок вологи є небажаною оз-
накою, тому для виготовлення якісних сиров’яле-
них продуктів необхідно спочатку вилучити зай-
ву вологу. Технологічно це вирішується підморо-
жуванням філе до температури у товщі м’яза
–2…–3°С. Водночас високий уміст вологи в м’ясі
птиці сприяє розвитку контамінантної мікрофло-
ри, серед якої особливу небезпеку являють со-
бою кишкова паличка, протей та інші гнилісні бак-
терії. Ефективним способом попередження роз-
витку та інактивації цих мікроорганізмів є обробка

Вплив бактеріальних
препаратів на ферментацію м’яса птиці

сировини спеціальними бактеріальними препара-
тами.
Заквашувальні композиції додавали до філе

на стадії сухого посолу за такою схемою: варіант
1 — ЗК «ЛРР»; 2 — «Лакмік»; 3 — «БАТП-Ф». Як
контроль використовували філе без збагачення
культурами (К). Підготовлену у такий спосіб си-
ровину витримували у холодильній камері впро-
довж 2 діб. Після закінчення посолу шматочки
філе промивали водою і сушили під пресом 3—
4 год за температури 15±3°С. На наступній ста-
дії філе обробляли сумішшю спецій і направля-
ли до кліматичної камери. Процес ферментуван-
ня та сушіння вели за температури від 24±1 до
14±1°С, відносній вологості повітря від 92 до 78%
та швидкості потоку повітря не більше 0,5 м/с.
Установлено, що під час ферментування

склад мікрофлори у всіх варіантах продукту змі-
нювався якісно і кількісно та залежав від засто-
сованої заквашувальної композиції. Початковий
уміст мікрофлори у філе становив 9,2⋅104 КУО/г.
Обробка філе препаратами призводила до збіль-

Динаміка розвитку мікрофлори сиров’яленого продукту під час визрівання: а — контроль —
продукт, вироблений без застосування композиції; б — продукт із № 1 — «ЛРР». 1 — за$
гальна чисельність мікроорганізмів; 2 — МКБ — молочнокислі бактерії; 3 — МК — мікроко$
ки; 4 — БГКП — бактерії групи кишкової палички; 5 — ДР — дріжджі; 6 — ПЛ — пліснява; в
— продукт із заквашувальною композицією № 2 — «Лакмік»; г — продукт із композицією №
3 — «БАТП$Ф». 1 — загальна чисельність мікроорганізмів; 2 — МКБ — молочнокислі бак$
терії, 3 — МК — мікрококи, 4 — БГКП — бактерії групи кишкової палички; 5 — ДР — дріжджі;
6 — ПЛ — пліснява; 7 — ББ — біфідобактерії
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Вплив бактеріальних
препаратів на ферментацію м’яса птиці

шення загальної чисельності мікроорганізмів до
106 КУО/г і вище (рис. 1). Після посолу в філе,
обробленому заквашувальними культурами, кіль-
кість мікрофлори зменшилась лише в 1,3—1,5
раза, тоді як на контролі — в 2,3 раза, що свід-
чить про адаптацію дослідних композицій до хло-
риду натрію. За обмивання філе водою на 3-тю
добу технологічного процесу чисельність заква-
шувальної мікрофлори зменшилась у 1,2—30,2
раза. Водночас унесення суміші спецій призве-
ло до збільшення спонтанної мікрофлори (від
3,89 до 300 разів).
Санітарно-показова мікрофлора була пред-

ставлена лише коліформними бактеріями, а коа-
гулазопозитивний Staphylococcus ssp. був від-
сутній як у сировині, так і готовому продукті. У
контрольному варіанті активно розвивалася спон-
танна мікрофлора. Її чисельність на 25-ту добу
ферментування сягала 4,9⋅107 КУО/г. Рівень ко-
ліформних бактерій на початку ферментування
був доволі високий (3,1·102 КУО/г) і зменшився на
кінець експерименту лише в 6,6 раза.
Дріжджі були присутні як на початку, так і на-

прикінці процесу, проте їхня кількість за термін
дослідження зменшилась у 12 разів.
Кількість плісені збільшилася у 4 рази, що оче-

видно, є результатом вторинного забруднення
при додаванні спецій, які, зазвичай, характеризу-
ються доволі значним ступенем бактеріального
забруднення (рис., а).
У готовому продукті, виготовленому із заква-

шувальними культурами, вміст молочнокислих
бактерій був більшим у 1,8—6,2 раза порівняно
з контролем, що відбилось на зниженні кислот-
ності м’яса до 5,6—5,8 од. рН. Продукти, виго-
товлені із застосуванням ЗК, вигідно вирізнялися
від контролю за рівнем санітарно-показової мік-
рофлори: вони були у 34,6—170 разів менше
забруднені.
Найбільший приріст життєздатних молочно-

кислих бактерій (відносно до кількості на 3-тю
добу) спостерігали на 18-ту добу у варіанті
№ 1 — 28,2 раза, № 2 — 7,6 та № 3 — у 10,7
раза (рис., б, в, г).
Мікрококи особливо інтенсивно розвивалися у

філе, обробленому заквашувальними культура-
ми «ЛРР» та «Лакмік», упродовж останніх 15 діб.
Чисельність цих мікроорганізмів зросла за цей
термін, відповідно, у 32 та 20 разів.
Збільшення чисельності біфідобактерій, що

входили до складу композиції «БАТП-Ф», упро-
довж ферментування філе не спостерігали. Ймо-
вірно, що така закономірність розвитку досліджу-
ваних біфідобактерій зумовлена їхньою нездат-
ністю функціонувати у м’ясній сировині з птиці та/
або неадекватністю застосованих технологічних
режимів (рис. 1, г).
Отже, на підставі проведених досліджень мож-

на засвідчити, що найкращою серед досліджених
3-х заквашувальних композицій щодо функціону-
вання у м’ясі курчат-бройлерів виявилась компо-
зиція № 1 «ЛРР». Використання «ЛРР» та «Лак-

мік» забезпечило повну відсутність БГКП на 18-ту
добу визрівання продукту, тоді як обробкою ЗК
«БАТП-Ф» цього досягти не вдалося. У цих варі-
антах також спостерігали інтенсивніше відмиран-
ня дріжджів, кількість яких на кінець ферментації
була в 30,3—52,5 і 17,3—18,6 раза меншою по-
рівняно з контрольним продуктом (без препара-
ту) та «БАТП-Ф» відповідно.
Обробка ЗК незалежно від виду препарату

також забезпечила очищення продукту від пліс-
няви у 18,2—3,2 раза порівняно з контролем, тоді
як у контрольному продукті, виготовленому без
ЗК, їхня кількість навіть збільшилась удвічі щодо
початкової концентрації клітин. Це свідчить про
доцільність використання заквашувальних компо-
зицій для забезпечення чистоти ферментованих
м’ясних продуктів. Аналогічний ефект поліпшен-
ня якості та екологічної безпечності м’ясних про-
дуктів, виготовлених зі застосуванням бактеріаль-
них препаратів, спостерігали й інші дослідники [1].
Загалом, за відсутністю санітарно-показової

мікрофлори було встановлено, що продукти з
композиціями «ЛРР» та «Лакмік» були готові на
18-ту добу, продукт з «БАТП-Ф» — 19, тоді як
контроль — на 25-ту добу визрівання. Активний
розвиток мікрофлори супроводжувався фізико-
хімічними перетвореннями у м’ясній сировині,
зокрема зниженням активної кислотності, зміною
масової частки білка, вологи, жиру, золи та актив-
ності води.
Сиров’ялені вироби відносяться до продуктів

з середньою вологою, яка перебуває у межах
10—40% [3] і однією з умов технологічного про-
цесу виготовлення сиров’ялених продуктів є за-
безпечення необхідної вологи.
Одержані дані щодо хімічного складу продук-

тів показали певні розбіжності цих показників між
варіантами. На 18-ту добу із філе, обробленому
«ЛРР» (варіант № 1), уміст вологи зменшувався
на 47%, у № 2 — 46,6, № 3 — на 44,3, тоді як на
контролі — на 41,5%. Таку закономірність мож-
на пояснити тим, що мікроорганізми, які входять
до складу ЗК, у більшій або меншій кількості про-
дукують молочну кислоту, а вона, як наслідок,
знижує кислотність, що активує вологовіддачу
виробу в процесі сушіння.
Зі зменшенням масової частки вологи відбувся

перерозподіл масових часток основних компо-
нентів продукту. Зокрема, упродовж визрівання
у дослідних варіантах масова частка білка збіль-
шилась на 75,5—81,2% відносно початкової кіль-
кості і на 18-ту добу вона була у межах 40,2—
41,5%. Масова частка золи збільшилась у варі-
антах № 1 — 3 приблизно у 9 разів, а на контролі
— 8,2 раза відносно початкової кількості. Масо-
ва частка жиру також зростала інтенсивніше у
дослідних варіантах на 29,4—52,9% порівняно з
контрольним варіантом — на 17,6%. Такі зміни
відбились на органолептичних властивостях про-
дуктів. Унесення бактеріальних препаратів до
філе надало дослідним варіантам специфічних
смако-ароматичних характеристик.
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Інтегральним показником ферментаційного
процесу, який відбувається за визрівання продук-
ту, є кислотність. Величина рН у готовому конт-
рольному варіанті була вищою на 3,4—5,4% по-
рівняно з дослідними варіантами.
Одним із важливих параметрів якості та без-

печності харчових продуктів є показник активності
води (аw). Його стандартизовано у ЄЕС та США
ще у 80-ті роки минулого століття, але в Украї-
ні, попри його високу значущість, його не вико-
ристовують у промисловості донині [9]. Делі-
катесні сиров’ялені та сирокопчені продукти ма-
ють значення активності води в межах 0,78—
0,85 [3, 13].
Експериментально було встановлено, що го-

тові дослідні варіанти суцільном’язевого сиров’я-
леного продукту із м’яса птиці мали значення аw

Вплив бактеріальних
препаратів на ферментацію м’яса птиці

Установлено, що застосовані заквашу-
вальні композиції забезпечують бажаний пе-
ребіг фізико-хімічних та мікробіологічних пе-
ретворень м’ясної сировини. Заквашувальна
композиція «ЛРР» виявилася найадаптовані-
шою до філе курчат-бройлерів.
Додавання до м’яса птиці заквашувальних

Висновки

композицій забезпечує інтенсивне зниження
величини рН, показника активності води та
масової частки вологи, що сприяє інтенсифі-
кації технологічного процесу виробництва си-
ров’яленого продукту. Дослідні варіанти були
готові до споживання на 7 діб раніше конт-
рольного варіанта продукту.

(у межах 0,813—0,841) нижчі на 17,8—15,6%, на
контролі — на 14,9% відповідно початкового зна-
чення показника у сировині. Водночас зі знижен-
ням кислотності зменшувався показник актив-
ності води. Було помічено, що між активністю
води та рН простежується тісний кореляційний
зв’язок — значення коефіцієнта кореляції знахо-
дилось у межах 0,85—0,97: r= 0,85—0,97 (n=8;
P<0,05) — у продуктах з композиціями; r=0,78
(n=8; P<0,05) — на контролі.
Отже, додавання до сировини бактеріальних

препаратів стимулювало зменшення аw та масо-
вої частки вологи в готовому продукті відносно
контролю. Це дає підстави для віднесення про-
дуктів, виготовлених із застосуванням ЗК, до гру-
пи продуктів тривалого зберігання, для яких ак-
тивність води менше 0,91.
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Складна екологічна ситуація в країні, стреси,
високий ритм життя та нераціональне харчуван-
ня призводять до розвитку і різкого зростання
захворювань: серцево-судинної системи, шлун-
ково-кишкового тракту, печінки, хвороб обміну
речовин, онкологічних та ін. Так, близько 40% усіх
видів захворювань, що належать до патології
травної системи, — це хвороби печінки і жовчо-
вивідних шляхів; на 7-му місці серед основних
причин смертності населення у більшості країн
— цукровий діабет.
Згідно з аналізом, проведеним експертами

ВООЗ, установлено, що здоров’я людини в ос-
новному залежить від харчування. Раціональне
споживання харчових продуктів сприяє нормаль-
ному розвитку дітей, подовженню тривалості жит-
тя, підвищенню працездатності тощо. З медичної
точки зору є 2 напрями захворювання людини:
за загальноприйнятим механізмом і зростаючою
кількістю захворювань, які залежать від раціону
та якості харчових продуктів. Завдяки тривалому
дослідженню вченими доведено вплив харчуван-
ня на генетичну структуру людини. Це зобов’я-
зує науковців передусім створити екологічно чис-
ту базу для забезпечення у необхідних кількос-
тях сировини із залученням непритаманних для
харчової промисловості рослин, збагачених біо-
логічно корисними речовинами.
Над питанням здорового харчування вчені

працюють досить давно. У 80-ті роки ХХ ст. ака-
деміком О.О. Покровським сформульовано фор-
мулу збалансованого харчування, яка передба-
чала профілактичну дію одночасно багатьох захво-
рювань [5]. В Європі сформовано уявлення про
раціональне харчування, яке ґрунтується на вжи-
ванні переважної кількості продуктів рослинного
походження із заданими біологічними властивос-
тями, свіжих фруктів та овочів, а також помірно-
му вмісті у харчовому раціоні жирів, солі та цукру.
Щороку на світовому ринку зростають обсяги

виробництва і споживання харчових продуктів
лікувально-профілактичного призначення, у 2007 р.
їхня загальна вартість становила 55—58 млрд
доларів США. Світовий попит на продукти спеці-
ального призначення в середньому зростає на
15—20% на рік. У Європі та США екологічно чисті
харчові продукти реалізуються переважно через
спеціалізовану торгову мережу, наприклад, аме-
риканські Wild Oats Markets або Whole Foods
Market [6].
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ПРОМИСЛОВОСТІ
Розглянуто можливість використання біологічно
цінних речовин розторопші плямистої як
перспективної сировини у створенні комплексних
продуктів для подальшого їх використання у
виробництві харчових продуктів із заданими
біологічними властивостями.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Протягом останніх років у структурі харчуван-
ня населення України спостерігається стійке по-
рушення. Порівнюючи дані Держкомстату за
2008 р. із затвердженими постановою Кабміну Ук-
раїни від 14.04.2000 р. № 675 нормованими по-
казниками споживання основних продуктів харчу-
вання на 1 людину в рік, можна зробити висно-
вок, що кожна людина нашої країни у 2008 р.
недоотримала: молока та молочних продуктів —
166,2 кг, м’яса та м’ясопродуктів — 29,4, овоче-
вих і баштанних продовольчих культур — 31,8,
фруктів — 46,5 кг. Ринок екологічно чистих про-
дуктів харчування з роками стрімко розвиваєть-
ся і нині у м. Києві такі продукти реалізуються у
7-ми спеціалізованих магазинах.
Мета роботи – вивчення біологічної цінності

розторопші плямистої для подальшого її викори-
стання у виробництві харчової продукції спеціаль-
ного призначення.
Аналіз роботи. Як основу для виробництва

багатьох лікувальних препаратів використовують
лікарські рослини, які завдяки багатому хімічно-
му складу виявляють антиоксидантні, протиза-
пальні та гепатопротекторні властивості. Крім
того, водночас з лікувальною дією лікарські рос-
лини забезпечують організм людини необхідни-
ми природними речовинами: вітамінами, клітко-
виною, пектиновими речовинами, органічними
кислотами, ефірними оліями, мікро- і макроеле-
ментами. Ціла низка лікарських рослин (понад
100 видів), які ростуть у нашій країні, мають цук-
рознижувальний ефект. Він зумовлений комплек-
сом чинників: умістом інсуліноподібних речовин,
багатим набором вітамінів, нормалізуючою дією
на вегетативну та серцево-судинну системи, фун-
кцію печінки, впливом на процес усмоктування
глюкози у шлунково-кишковому тракті тощо. Лі-
карські рослини, що мають гіпоглікемічний ефект,
корисні, практично нешкідливі та істотно допов-
нюють цукрознижувальний ефект. Поряд із відо-
мими вже лікарськими рослинами у фармацев-
тичній та харчовій промисловостях доцільним є
залучення дикорослих рослин з лікувальною та
поживною здатністю. До такого типу рослин на-
лежить розторопша плямиста — Silybum mari-
anum родини Asteraceae. Розторопша плямиста
найбільше відома використанням цінного компо-
ненту силімарину (суміш 3-х ізомерів — силібіну,
силідіаніну, силіхристину) у виробництві лікарсь-
ких препаратів (силібор, силібан, комплексний
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препарат гепабене) та спеціальних харчових до-
бавок. У виробництві лікарських препаратів з гру-
пи гепатопротекторів використовується як актив-
ний інгредієнт сума флаволігнанів, які виділяють
з плодів розторопші плямистої.
Олію розторопшеву одержують холодним пре-

суванням насіння (вихід 8—15%), що унеможлив-
лює повне знежирення сировини і призводить до
збільшених втрат силімарину зі шротом (табли-
ця). За лікувальною здатністю олія розторопше-
ва має гепатозахисні, протизапальні, епітелізуючі
та ранозагоювальні властивості. Вченими Інсти-
туту ефіроолійних і лікарських рослин УААН роз-
роблено нормативну документацію на плоди та
олію розторопшеву, а також вивчено оптимальні
умови її зберігання [1].
Невикористаними залишаються біологічно цін-

ні речовини кореня та наземної частини розто-
ропші плямистої, які збагачені мікро- та макро-
елементами, амінокислотами тощо. Загалом з
коренів, наземної частини та плодів розторопші
у чистому вигляді виділено: простий фенол, гід-
роксикоричні та органічні кислоти, флавони, фла-
воноли, глікозиди кемпферолу та кверцетину,
флаволігнани, флаван, антоціани, сесквітерпе-
нові лактони та стероїди. Розторопша плямиста
також має достатньо високий уміст вітамінів С, Е
та К [2].
Сумісне використання комбінації лікарських

рослин дає змогу збільшити лікувальний ефект

Розторопша плямиста
як сировина для харчової промисловості

завдяки синергізму і потенціюванні дії біологічно
активних речовин. Нині відомо ряд лікарських
зборів, для виробництва яких використовується
розторопша плямиста разом з іншими лікарськи-
ми рослинами. Такі збори забезпечують корекцію
станів переддіабету, прихованого діабету, ліку-
ванні легких і середніх форм цукрового діабету,
для попередження розвитку мікро- і макроангіо-
патій, а також для поліпшення метаболічних про-
цесів у печінці та прискорення регенерації клітин
печінки після її ушкодження, впливу токсичних
речовин і наслідків інфекційних захворювань [3,
4]. Повніше використання цінних речовин розто-
ропші плямистої можливе завдяки виробництву
екстрактів, зборів і настоїв. Поєднання її з біоло-
гічно цінними речовинами інших лікарських куль-
тур, ягід і винограду допоможе створити нові про-
дукти із заданими біологічними властивостями.
Наукова стратегія переробки розторопші пля-

мистої: наукове обґрунтування вимог сукупної дії
біологічно цінних речовин розторопші плямистої з
речовинами інших лікарських культур, ягід і вино-
граду як найважливішої передумови виробництва
високоякісної та безпечної продукції (рослинний
комплекс); розробка ресурсо- та енергоощадних
технологій виробництва високоякісних продуктів
з отриманого рослинного комплексу із заданими
біологічними властивостями; створення системи
жорсткого контролю якості виробництва нових
продуктів переробки рослинного комплексу.

Відносна густина при 20оС, г/см3 0,900—0,940
Показник заломлення при 20оС 1,472—1,480
Кислотне число, мг КОН/г, не більше 6,00
Масова частка вологи та летких речовин, %, не більше 0,600
Масова частка суми флаволігнанів, % 0,100—0,500
Число омилення, мг КОН/г 85,00—197,00
Йодне число, г J2/ 100 г 103,00—117,00
Перикисне число, ммоль/ кг –

Фізико$хімічні показники якості олії розторопшевої (згідно з ТУ У 15.4$04684248$062—2001)
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Розторопша плямиста — біологічно цінна
рослина. Розробка нових технологій комплек-
сної переробки розторопші плямистої із біо-
логічно цінними речовинами інших лікарських

Висновки

культур, ягід і винограду створить умови для
отримання продукції із заданими біологічними
властивостями, спрямованими на поліпшен-
ня здоров’я людини.
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Удосконалено теорію економічного аналізу
виробничих процесів у рослинництві на основі
виробничих функцій і функцій мети.
Сформульовано критерій оптимізації прибутку
виробництва сільськогосподарського
підприємства в галузі рослинництва за рівнем
окупності витрат.

Мета досліджень — економічне обґрунту-
вання напрямів впровадження елементів точ-
них технологій рослинництва в практику та ство-
рення методичного інструментарію для еко-
номічного аналізу виробничого процесу виро-
щування сільськогосподарських культур і
формулювання аналітичних критеріїв для прий-
няття управлінських рішень.
Результати та їх обговорення. Точні техно-

логії являють собою сукупність інформаційних
технологій (глобальні інформаційні системи
GPS, GIS і сенсорні технології для діагностики
рослин та ґрунту), агротехнологій (агрономічна
система «cropping system», технологічні проце-
си вирощування сільськогосподарських куль-
тур), технічних засобів (сільськогосподарська
техніка з автоматизованими системами управ-
ління, яка дає змогу змінювати технологічні
завдання у процесі виконання технологічних
процесів).
Науково-технологічні основи виробничого

циклу в рослинництві, системи підтримки прий-
няття рішень про вибір техніки, методів прове-
дення технологій та системи економічної під-

тримки виробництва базуються, в основному,
на 3-х об’єктивно існуючих фундаментальних
закономірностях матеріального світу.
Ґрунт — гетерогенне, неоднорідне і динамі-

чне середовище, що складається з хімічних
елементів і сполук у конденсованому стані, га-
зоподібної фази і активних біологічних об’єктів.
Фізіологічні закони розвитку рослин (закони

Лібіха: максимуму, мінімуму і оптимуму) можна
інтерпретувати в термінах багатофакторної
функції урожайності Y (x1, x2, … xn), яка має
максимум при деяких значеннях змінних пара-
метрів X1=Х0і.
Родючість ґрунту (урожайність рослин) —

інтегральна характеристика системи «ґрунт —
рослина — зовнішні умови», кількісною харак-
теристикою якої є величина врожаю, виражена
у вагових одиницях на одиницю площі ґрунту.
Наведене визначення родючості ґрунту

принципово відрізняється від визначення у
ДСТУ 27593—88: «родючість ґрунту —
здатність ґрунту задовольняти потребу рослин
в елементах живлення, волозі і повітрі, а також
забезпечувати умови їх нормальної життєздат-
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ності». Родючість ґрунту за ДСТУ не має роз-
мірності і не може бути економічним чинником.
Для кількісного визначення інтегральних ха-

рактеристик системи «ґрунт — рослина — зов-
нішні умови» в США використовують агрономі-
чну систему «cropping system» [7, 8]. Кількісною
інтегральною характеристикою системи «ґрунт
— рослина — зовнішні умови» є функція уро-
жайності рослин, яка експериментально
визначається для конкретних полів і є виробни-
чою функцією в економічній моделі «витрати —
випуск» [7]. Агрономічна система «cropping sys-
tem» є засобом «для определения абсолютно-
го достоинства почвы, т.е. для определения их
урожайности в четвертинках или пудах какого-
либо хлеба, в пудах сена и т.п.» [4]. Автор розг-
лядає родючість ґрунту як економічний чинник [4].
Основою для економічного аналізу техноло-

гічного процесу вирощування рослин є вибір
аналітичного виразу для виробничої функції. У
рослинництві виробнича функція є відображен-
ням фізіологічних законів Лібіха, математична
інтерпретація яких дає змогу запропонувати од-
нозначний аналітичний вираз для функції уро-
жайності Y(x) у межах її максимуму (закон оп-
тимуму)[1, 5]:

Y(x)= Y(X0)–α(X0–x)2, (1)

де Y(X0) — максимум функції урожайності; X0

— технологічна норма підживлення рослини,
яка відповідає максимуму функції урожайності;
α — параметр фізіологічного розвитку росли-
ни, який є важливою характеристикою при
прийнятті рішень щодо вибору технологічної
норми добрив або меліарантів; х — параметр,
еквівалентний дозі добрив або меліарантів.
Закони Лібіха — загальні для різних сіль-

ськогосподарських культур. Тому аналітичний
вираз (1) відображає фундаментальну зако-
номірність фізіологічного розвитку рослин у
межах максимуму врожайності, який кількісно
визначає генетичний потенціал рослини в да-
них зовнішніх умовах.
При економічному аналізі технологічних про-

цесів вирощування продукції рослинництва не-
обхідно врахувати наявність 3-х типів особли-
вих точок [1, 2, 5, 7]. Точки першого типу х=ХК
відповідають максимуму функції прибутку W(x):

W(x)=PY[Y(Х0)– α(Х0–х)2]–PМx–Z(c) (2)

і визначають беззбиткову технологічну норму
внесення добрив (в англомовній термінології
«break-even point») ХК та величину врожаю
Y(ХК)[2—5]:

ХК = Х0–PМ/2α2Y, (3)

  Y(ХК)=Y(Х0)– α(Х0–ХК)2=Y(Х0)– α(PМ/2α2Y)2, (4)

Економіка технологій
точного рослинництва

де PY — ціна реалізації продукції; PМ — ціна
на добрива; Z(c) — умовно постійні витрати.
Точки другого типу х=XNI відповідають мак-

симуму функції окупності витрат NI(x):

NI(x)= PY[Y(X0)–α(X0–x)2]/[PМx+Z(c)] (5)

і визначають технологічну норму внесення доб-
рив XNI та величину врожаю Y(ХNI), за якої окуп-
ність витрат є максимальною:

 NI
M

0 2 0
M

NI 0
M Y

X [ (Z(c) / P )

(Z(c) / P X ) Y(X ) / ],

X X maxNI(P /2 P )

= − +

+ + − α

= − α
(6)

 NI 0 0 NI 2

0 2
M Y

Y(X ) Y(X ) (X X )

Y(X ) (P maxNI/2 P ) ,

= − α − =

= − α α (7)

де величина max NI(x)= (X0–XNI)/(X0–XK).
За формулами (4) і (7), при виборі посівного

матеріалу, паспортом якого є кількісні значен-
ня параметрів функції урожайності (1), необхід-
но враховувати як параметри функції урожай-
ності Y(X0), X0 і α, так і співвідношення ринко-
вих цін РМ/PY і величину окупності витрат max NI.
Точки третього типу х=хBI і х=хB2 визнача-

ються рівняннями:   K
B1 Yx X (maxW)/P 0= − α >

і  K
B2 Yx X (maxW)/P ,= + α у яких функції при-

бутку W(XBI)=0 та W(XB2)=0.
Здійснений економічний аналіз технологічно-

го процесу вирощування рослин дає змогу
сформулювати принципово новий критерій оп-
тимізації прибутку виробництва сільськогоспо-
дарського підприємства за рівнем величини
окупності витрат NI(x). Основою критерію є
зв’язок між величиною зменшення прибутку

 ΔW=W(XK)–W(XNI)=PYα(XK–XNI)2

і економією витрат на придбання добрив
ΔCM=PM(XK–XNI) за рахунок зменшення техно-
логічної норми внесення добрив від ХК до ХNI.
Цей зв’язок визначається рівнянням:

ΔW=ΔCМ[(maxNI)–1]/2. (8)

За формулою (8), для виробництва підгалузі
рослинництва, максимум окупності витрат якого
менше ніж 3, завжди економічно вигідно вно-
сити добрива з технологічною нормою XNI, що
відповідає максимуму окупності витрат.
Обговоримо, які загальні критерії для прий-

няття рішень про виробничу діяльність сільсь-
когосподарського підприємства виходять зі
встановленого органічного зв’язку фізіологічних



66 Вісник аграрної науки червень 2010 р.

ЕКОНОМІКА
Економіка технологій
точного рослинництва

законів розвитку рослин з економічним законом
спадаючої віддачі — законом Тюрго (формули
1—8).
Вихідною позицією для економічного аналі-

зу ефективності виробничих процесів у рослин-
ництві є рівень окупності витрат виробництва,
який визначають за формулою NI=maxNI:

NI=γPY/Pc, (9)

де γ=QR/QP — рівень товарності виготовленої
продукції, рівний співвідношенню обсягу реалі-
зації QR і обсягу виготовленої продукції QP;
РС=Z1/QP — повна собівартість виготовленої
продукції QP; Z1 — повні витрати, віднесені на
обсяг виготовленої продукції QP.

Величини γ і PY визначаються ринком попи-
ту, а величина РС істотно залежить від плану-
вання технологічного процесу і системи управ-
ління виробництвом.
За прогнозованою величиною NI=maxNI,

яка, як правило, менше 3, чисельними значен-
нями параметрів функції урожайності (1) та
ринковими цінами PY і РМ можна визначити
технологічну норму внесення добрив XNI за до-
помогою формули (6), величину урожаю Y(XNI)
— за формулою (7) і витрати на добрива
Z2=PMXNI. Умовно постійні витрати Z(c)=Z1–Z2
є лінійною функцією своїх часток, які можна
мінімізувати за допомогою методів лінійного
програмування [3, 6].

Удосконалено теорію економічного аналізу
виробничих процесів у рослинництві на основі
виробничих функцій і функцій мети. Установ-
лено, що коли відома функція урожайності
сільськогосподарських культур, то аналіз еко-
номічної ефективності вирощування продукції
рослинництва припускає оптимізацію прибут-
ку за допомогою виробничої функції та
мінімізацію умовно постійних витрат Z(c) за
допомогою методів лінійного програмування.
В Україні вихідною позицією для економічного
аналізу ефективності виробничих процесів є
не функція урожайності рослин, а величина
прогнозованого (планованого) урожаю і норма

Висновки

внесення добрив для забезпечення рослин під-
живленням, щоб отримати цей урожай. Така
методологія аналізу припускає знаходження
комбінації «урожай + технологічна норма» ме-
тодом перебору, при якій величина прибутку
W>0. Загалом такий підхід не дає змоги виз-
начити оптимальний план виробництва, який
відповідає оптимальній величині прибутку [8,
9]. Проведений економічний аналіз свідчить
про те, що за відсутності в Україні системи
врожайності аналога агрономічної системи
«сropping system» усі агроекономічні рекомен-
дації агрономів і економістів товаровиробни-
кам з великою імовірністю є збитковими.
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Досліджено структурно5механічні зміни під час
зберігання сирокопчених ковбас, запакованих
у модифіковану атмосферу (МА), вакуум та без
пакування. Встановлено, що пакування у вакуум
або МА не призводить до істотних змін
структурно5механічних показників під час
зберігання сирокопчених ковбас порівняно
з їх зберіганням без пакування.

В Україні, як і багатьох інших країнах, для
м’ясопереробних підприємств однією з найго-
ловніших є проблема максимального збере-
ження якості продукції на всіх етапах виробницт-
ва, зберігання, транспортування та реалізації.
Особливо це важливо для продукції з тривали-
ми термінами зберігання, такої як сирокопчені
ковбаси. Для цієї групи ковбас найбільш харак-
терним негативним процесом під час зберіган-
ня є усушка, через яку зменшується їх маса, ущіль-
нюється консистенція та погіршується якість.
Сповільнити інтенсивність перебігу процесів,
що призводять до псування, та мінімізувати їх-
ній вплив на якість дозволяє використання су-
часних систем пакування. Нині найбільш поши-
реними та перспективними способами паку-
вання є застосування вакууму та модифікованої
атмосфери (МА). Однак науково обґрунтованих
даних щодо змін якісних показників сирокоп-
чених ковбас, зокрема консистенції, при застосу-
ванні цих способів пакування дуже мало [1, 7].
Якість продукту відображується через ком-

плекс характеристик, серед яких важливе зна-
чення надається структурі (консистенції). Нині
на більшості підприємств м’ясної промисло-
вості оцінювання консистенції продукту здійс-
нюється тільки органолептично і цілком зале-
жить від особистого сприйняття дегустатора.
Органолептичний аналіз може бути загальним
зовнішнім оцінюванням, але у випадку отри-
мання «браку» не свідчитиме про причини його
виникнення. За допомогою приладів можна виз-
начати незначні зміни структури продукту на
основі дослідження комплексу реологічних
(структурно-механічних) показників [2].

Мета досліджень — визначити вплив спо-
собів пакування на консистенцію сирокопчених
ковбас під час зберігання та дослідити мож-
ливість використання структурно-механічних
показників для якісного оцінювання цієї групи
м’ясопродуктів.
Матеріали та методи досліджень. Об’єкта-

ми досліджень були зразки сирокопченої ков-
баси «Брауншвейгська» (ДСТУ 4427:2005) у
білковій оболонці запаковані з використанням
вакууму або МА. У вакуум зразки запаковува-
ли з вакуумуванням до 99%, у МА — з попе-
реднім вакуумуванням до 99% та наступним
подаванням суміші з 20% вуглекислого газу та
80% азоту. Пакування здійснювали на вакуум-
пакувальних комплексах «Мультивак» у багато-
шарові пакети «CRYOVAC». Усі зразки збері-
гали за температури (6±2)°С та відносної во-
логості (76±2)%. Контролем були зразки ковбас
без пакування.
Структурно-механічні дослідження зразків

сирокопченої ковбаси «Брауншвейгська» про-
водили на універсальній механічній тест-ма-
шині «SANS» серії СМТ за допомогою спеці-
альних насадок: Уорнера-Бретцлера для виз-
начання зусилля зрізу, конічного індентора —
для граничної напруги зсуву, плунжера — для
пружності [4]. Усі математичні розрахунки сто-
совно обчислення даних показників проводили
за допомогою програмного забезпечення Power
Test_DOOE.
Результати та їх обговорення. У процесі

тривалого зберігання в м’ясних продуктах від-
буваються якісні зміни, зокрема структури (кон-
систенції).
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зусилля зрізу (рис. 1) та граничної напруги зсу-
ву (рис. 2) для зразків сирокопченої ковбаси,
запакованих у вакуум або МА, майже не від-
різняються. У процесі зберігання цих зразків їх
жорсткість збільшується, про що свідчить зро-
стання показника зусилля зрізу на 25,5% почат-
кового рівня для зразків, запакованих у вакуум,
та на 26,4% — запакованих у МА. Зразки, які
зберігалися без упаковки, характеризувалися
значними темпами зростання зусилля зрізу —
на 234,8% початкового рівня. Аналогічну дина-
міку відзначали і при дослідженні граничної
напруги зсуву.
Слід зауважити, що після 3-го місяця збері-

гання спостерігали різке погіршення органолеп-
тичних показників у зразках сирокопчених ков-
бас без пакування. Це свідчить про формуван-
ня значно жорсткішої консистенції, можливо,
внаслідок утворення більш монолітного струк-
турного каркасу через усушку (рис. 3). Отже,
пакування м’ясопродуктів сприяє уповільненню

Рис. 1. Зміни зусилля зрізу сирокопчених
ковбас при зберіганні: 1 — без пакування; 2
— вакуум; 3 — Ма
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Рис. 2. Зміни граничної напруги зсуву сиро5
копчених ковбас при зберіганні: 1 — без па5
кування; 2 — вакуум; 3 — Ма
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При дослідженні реологічних властивостей
м’ясопродуктів найчастіше застосовують визна-
чення показників зусилля зрізу та граничної
напруги зсуву. Зусилля зрізу відображає струк-
туру (консистенцію) м’ясних продуктів, характе-
ризує ступінь ніжності чи жорсткості готового
продукту та залежить від якісного складу білків
м’яса, вмісту сполучної тканини, вологи, жиру
[3, 5]. Гранична напруга зсуву найбільш повно
відображає внутрішню природу об’єкта та доз-
воляє судити про якісні розбіжності структури
продукту, консистенцію та ступінь його механіч-
ного оброблення [2]. Для визначення показни-
ка граничної напруги зсуву застосовують метод
пенетрації, заснований на встановленні струк-
турно-механічних властивостей продуктів шля-
хом визначення їх опору під дією інденторів
різних форм та розмірів [6].
Порівняльний аналіз наведених експеримен-

тальних даних свідчить про те, що показники

Рис. 3. Кількісні втрати вологи сирокопчених
ковбас упродовж зберігання: І — без паку5
вання; ІІ — запаковані у вакуум; ІІІ — запа5
ковані у МА
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Рис. 4. Зміни пружності сирокопчених ков5
бас при зберіганні: 1 — без пакування; 2 —
вакуум; 3 — Ма
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процесу висушування. Особливо це стосується
пакування у вакуум або МА, адже при цьому
застосовують пакувальні плівки з високими ба-
р’єрними властивостями. Однак, при порівнянні
зразків, запакованих у вакуум або МА, втрата
вологи останнього у 1,5 раза менша. Така різ-
ниця зумовлена тим, що під час процесу ваку-
умного пакування та внаслідок дії стінок бага-
тошарового плівкового матеріалу при зберіганні
відбувається механічна деформація продукту і
при цьому з нього видаляється волога.
При пакуванні у МА або вакуум продукти

перебувають під збільшеними тисками, що змі-
нює їх початковий об’єм та щільність. Ці зміни
визначають на основі компресійних властиво-
стей як поведінку продукту в замкнутому об’ємі
чи між двома площинами при дії на нього нор-
мальних напруг. Вимірювальною величиною

Дослідження показали, що від способу па-
кування залежить динаміка змін структурно-
механічних показників сирокопчених ковбас під
час їх зберігання. Ковбаси, запаковані у вакуум
або МА, не зазнали істотних змін структури
і консистенції порівняно з вихідними даними,
тоді як у зразках без пакування внаслідок
значного висушування (усушки), ущільнення
структури відбулося більше, ніж на 200%. На
основі одержаних результатів рекомендова-
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но граничні значення структурно-механічних
показників для сирокопчених ковбас, які визна-
чають появу неприйнятних ознак зміни їх
якості, таких як надмірна жорсткість та
сухість, що унеможливлює їх споживання. По-
казано, що застосування комплексу струк-
турно-механічних показників дозволяє визна-
чати оптимальні терміни споживчої придат-
ності м’ясних продуктів при тривалому
зберіганні.
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компресійних властивостей може бути пруж-
ність — здатність тіла після деформації пов-
ністю відновлювати свою початкову форму [2].
Аналіз зміни пружності показав (рис. 4), що

у зразків, запакованих у вакуум або МА, спос-
терігається незначне ущільнення структури під
час усього терміну зберігання. У зразків без
пакування ущільнення структури відбувається
значно швидше, але на 3-й місяць зберігання
зростання пружності припиняється і надалі за-
лишається практично незмінним.
Отримані нами експериментальні дані дають

підставу рекомендувати граничні значення
структурно-механічних показників для сирокоп-
чених ковбас (при досягненні яких органолеп-
тичні характеристики стають неприйнятними):
зусилля зрізу — не вище ніж 420 кН/м2, гранич-
на напруга зсуву та пружність — 1300 кН/м2.
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Розглянуто основні чинники і показники оцінки
ефективності міжгалузевих взаємовідносин
у молокопродуктовому підкомплексі АПК.

Ефективність функціонування АПК у ниніш-
ніх умовах господарювання визначається об-
ґрунтованістю та налагодженістю стійких зв’яз-
ків між суб’єктами аграрного ринку, що вира-
жається в установленні та динамічному
розвитку економічних зв’язків і відносин на ос-
нові кооперації й інтеграції. Досвід свідчить, що
ефективність взаємовідносин між виробниками
молока та молокопереробними підприємства-
ми визначається різноманітністю міжгалузевих
і міжгосподарських зв’язків у молокопродукто-
вому підкомплексі, які істотно впливають на
ефективність виробництва молока та молоко-
продуктів, а також на рівень задоволення пот-
реб населення у високоякісній молочній про-
дукції.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Питання економічних відносин у молоко-
продуктовому підкомплексі досліджували еко-
номісти-аграрники Е. Адмін [1], М. Ільчук [2],
О. Кравченко [3], Д. Микитюк [4], Т. Мостен-
ська [5, 6], М. Пархомець [7], І. Топіха [8] та ін.
Однак у нинішніх умовах формування концепції
кооперації та інтеграції необхідно здійснювати
з урахуванням нових ризиків і загроз, пов’яза-
них з посиленням фінансової кризи, вступом
нашої держави до СОТ, а також механізмів за-
хисту внутрішнього ринку та молочної галузі від
впливу деструктивних чинників з використан-
ням нормативно-правової практики провідних
країн, що вимагає проведення подальших дос-
ліджень щодо формування чинників та індика-
торів.
Мета дослідження — створити єдину ці-

лісну систему показників та умов, що потре-
бує більш глибокого вивчення та врахування
особливостей галузі, набутого вітчизняного, за-
рубіжного досвіду та його практичного викори-
стання в Україні.
Особливості функціонування молокопродук-

тового підкомплексу істотно впливають на гос-
подарську діяльність сільськогосподарських
товаровиробників, молокопереробних підпри-
ємств, кон’юнктуру ринку молока та молочних
продуктів, а також на економічну ефективність
функціонування підкомплексу в цілому. Основ-

ними особливостями є відтворення тварин у
досліджуваній галузі, тісно пов’язане з природ-
ним процесом їхнього розвитку, яким прита-
манні певні фізіологічні та генетичні власти-
вості; низька еластичність пристосування про-
позиції до ринкових умов при підвищенні цін
унаслідок тривалого терміну комплектування
поголів’я високопродуктивними тваринами і
окупністю інвестицій; швидкість обігу грошових
коштів у молочному скотарстві істотно нижче,
ніж у інших галузях промисловості внаслідок
значної тривалості виробничого циклу; ціни у
промисловому секторі економіки зростають
швидшими темпами, ніж у аграрному, що приз-
водить до диспаритету цін на молоко та молоч-
ну продукцію та вартість матеріально-технічних
ресурсів, необхідних для їх виробництва; попит
на матеріально-технічні ресурси у молочному
скотарстві перебуває у прямій залежності від
попиту на молочну продукцію; існує тісний зв’я-
зок розвитку скотарства з галузями рослинниц-
тва і, насамперед, кормовиробництвом, оскіль-
ки молочне скотарство висуває специфічні ви-
моги до кормової бази за обсягами та якісними
показниками кормів; з метою раціонального ви-
користання земельних, трудових і матеріальних
ресурсів у молочному скотарстві необхідно до-
сягати оптимального поєднання галузей тва-
ринництва і рослинництва; підприємства моло-
копродуктового підкомплексу мають змогу по-
рівняно рівномірно одержувати продукцію і
доходи впродовж року. Так, молоко і продукти
його переробки належать до товарів першої не-
обхідності і мають стійкий попит; забезпечують
цілорічну зайнятість працівників, що вирівнює
сезонність використання трудових та інших ре-
сурсів; короткий термін зберігання і низька
транспортабельність молока зумовлюють не-
обхідність його оперативної переробки; спожи-
вання значної кількості молока і молочних про-
дуктів у свіжому вигляді є істотним чинником,
які створюють основу для кооперації та інтег-
рації процесів виробництва, переробки і реалі-
зації продукції; поголів’я корів є ресурсом по-
рівняно високого рівня ліквідності, що створює
передумови для стійкого функціонування
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підприємств галузі і можливості її збереження
при скороченні або повній ліквідації дійного
поголів’я корів; молочне скотарство має под-
війне призначення (молоко і приплід), особли-
вий характер використання продукції (спожи-
вання і відтворення); ринки молочної продукції
можна віднести до ринків досконалої конку-
ренції; територіальне розміщення сільськогос-
подарських товаровиробників щодо молокопе-
реробних підприємств зумовлює значні транс-
портні витрати.
Урахування цих особливостей дасть змогу

здійснювати регулювання та вдосконалення
економічних взаємовідносин між виробниками
сировини і переробними підприємствами, що
орієнтуються на дотримання економічних інте-
ресів контрагентів, підвищення їхньої ефектив-
ності.
Критерієм ефективності використання ок-

ремих виробничих ресурсів є максимізація
кінцевого результату за мінімальних витрат
ресурсів. Однак для оцінки ефективності еко-
номічних взаємовідносин між підприємствами
молокопродуктового підкомплексу цей критерій
не підходить, оскільки не дає можливості ви-
значити рівень використання наявних виробни-
чих ресурсів. На формування взаємовигідної
співпраці між підприємствами молокопродукто-
вого підкомплексу мають вплив численні чин-
ники, що зумовлює необхідність їх вивчення,
ідентифікації та класифікації.
Нами виділено такі чинники:
економічні — система економічних відносин;

канали реалізації; рівень виконання договірних
зобов’язань; динаміка обсягів продукції у галу-
зях, стан і використання виробничих ресурсів,
їх кількісна та якісна характеристика; якість си-
ровини і готової продукції; державне регулю-
вання (податки, субсидії, дотації та ін.); фінан-
сово-кредитна система; інвестиційна приваб-
ливість галузей; мобільність і пристосованість
до вимог ринку та ін.;
технологічні — використання сучасних тех-

нологій, які сприяють підвищенню продуктив-
ності праці; організація виробництва; продук-
тивність корів; рівень механізації та авто-
матизації виробничих процесів на стадіях ви-
робництва та переробки; сезонність виробниц-
тва молока; стан кормової бази; організація
селекційно-племінної роботи; рівномірність роз-
телень; підвищення якості молока; розширен-
ня асортименту молочної продукції тощо;

організаційно-правові — забезпечують пра-
вову регламентацію функціонування суб’єктів
молокопродуктового підкомплексу;
соціально-економічні — соціальні умови пра-

ці та життя людей; рівень оплати праці; квалі-
фікація працівників; потреби населення у пев-
них видах продукції; платоспроможний попит і
структура споживчих витрат населення, демо-
графічний стан тощо;
природно-кліматичні та екологічні.
Для оцінки ефективності економічних відно-

син доцільно використовувати показники, що
відображають вплив різних чинників на процес
виробництва на підприємствах галузі. Показни-
ки ефективності виробництва повинні характе-
ризувати рівень його результативності, що доз-
воляє здійснити її порівняльну оцінку в динаміці
або за окремими підприємствами.
Оскільки показники ефективності ланок мо-

локопродуктового підкомплексу пов’язані між
собою, то при вивченні ефективності економіч-
них відносин у системі «виробництво — пере-
робка молока» треба розглядати вартісні та
натуральні показники ефективності виробниц-
тва молока агропідприємствами і молочної про-
дукції переробних підприємств через співстав-
лення загальних (обсягу валової продукції, ва-
лового та чистого доходу у розрахунку на
одиницю виробничих ресурсів; рівень окупності
капіталовкладень і виробничих витрат; рівень
задоволення потреб населення у продуктах
харчування, рівень виробництва та споживан-
ня окремих видів продуктів у розрахунку на
душу населення та ін.) і часткових показників
(продуктивність корів, валове виробництво мо-
лока у розрахунку на 100 га сільськогосподар-
ських угідь, на 1 корову та інших).
Методичні підходи до оцінки економічної

ефективності підприємств, що входять до скла-
ду інтегрованого підприємства, залежать від
типу об’єднань, до яких вони відносяться. Оцін-
ка ефективності інтеграції може базуватися на
співвідношенні затрат та обсягів, а також тем-
пах прискорення оборотності коштів, що спри-
яють росту прибутку на вкладені кошти.
При визначенні ефективності роботи кожно-

го суб’єкта молокопродуктового підкомплексу
в умовах агропромислової інтеграції необхід-
не чітке розмежування показників проміжного
та кінцевого результатів, оскільки важливо
забезпечити їхнє раціональне співвідно-
шення.

При оцінці ефективності міжгалузевих
взаємовідносин у молокопродуктовому підком-
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плексі треба враховувати ефективність ро-
боти кожного господарюючого суб’єкта з ура-
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хуванням притаманних їм особливостей, різ-
номанітних чинників, що впливають на їхнє

функціонування, а також економічні відноси-
ни між ними.
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Показано перспективу використання зерна
ячменю озимого як сировини для пивоварної
промисловості.

Ячмінь — одна з найдавніших культурних
рослин у світі. Він був супутником людини з до-
історичних часів і вдосконалювався нею від
перших примітивних форм до сучасних висо-
копродуктивних сортів. Останнім часом, крім
традиційного використання зерна ячменю на
продовольчі та кормові цілі, значно зросло його
використання для виробництва солоду і пива,
яке має специфічний неповторний смак і аро-
мат. У ньому міститься велика кількість мікро-
елементів і вітамінів, потрібних для нормаль-
ної життєдіяльності людини. Проте для виго-
товлення смачного якісного пива придатні не
всі сорти ячменю, а лише такі, що мають пи-
воварні властивості. Це одна з основних умов
отримання продукції високої якості. Зерно яч-
меню має бути крупним, з плівчатістю 7—9%,
містити 9—11% білка, 60—65% крохмалю, за-
безпечувати високий рівень екстрактивності
солоду — 82—83% [1].
Робоча гіпотеза. Про використання ячменю

на пивоварні цілі зазначається також у перших
свідоцтвах про сільське господарство. Проте
коли пророщені зерна вперше було використа-
но як джерела ферментів, що розщепляють
крохмаль, поки що невідомо. Те, що саме яч-
мінь було вибрано з групи зернових злаків для
пивоваріння, мабуть, зумовлено доступністю
цієї культури. Адже зерно ячменю на відміну від
пшениці та жита має ряд переваг: лише в ньо-
го є квіткові луски або полов’яна оболонка, яка
міцно з’єднана із зернівкою і залишається при-
кріпленою до неї після обмолоту; вона захищає
колеоптиле, або зачаток першого листка, від
пошкоджень під час переробки, коли він росте
і видовжується, унаслідок чого відбувається
більш однорідне проростання усіх зерен; при
підготовці солоду до пивоваріння цю саму обо-
лонку використовують як фільтр при розділенні
розчинних речовин; тканини набухлого зерна
ячменю твердіші, ніж пшениці та жита, і при
високому вмісті вологи під час обробки менше
травмуються.
Методи досліджень — загальнонаукові: іс-
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торичний — проаналізовано літературні джере-
ла використання ячменю на пивоварні цілі; по-
рівняльний — проведено порівняльну оцінку
технологічних солодових властивостей сирови-
ни озимого та ярого ячменю; узагальнюючий —
на підставі даних літературних джерел висуну-
то пропозицію доцільності використання ячме-
ню озимого на пивоварні потреби.
Ячмінь озимий останнім часом стає дедалі

більш популярною культурою. Площі його посі-
ву постійно зростають. Майже повністю перей-
шли на осінню сівбу Румунія, Болгарія, Німеч-
чина, Франція, Угорщина і Польща. Найбіль-
шими виробниками ячменю озимого в Європі є
Німеччина (9203 тис. т), Франція (7884), Іспанія
(4539) і Великобританія (4340 тис. т). Відомий
чеський учений Вратислав Псота зазначає, що
використання сортів ячменю озимого як сиро-
вини для виробництва солоду набуває усе біль-
шого значення у зв’язку з успіхами в селекції
цієї культури та не завжди достатньою кількіс-
тю зібраного зерна пивоварного ячменю ярого [4].
Досі для пивоварної промисловості викорис-

товували лише дворядний ячмінь ярий, проте
ряд сортів ячменю озимого дво- і шестирядно-
го характеризуються добрими пивоварними влас-
тивостями. Кращими для солодування є зерна
дворядного ячменю, крупні, правильної форми,
однакового розміру, у шестирядного ячменю
вони мілкі та неправильної вигнутої форми.
Більшість авторів, у тому числі Л.М. Мальцев і
Н. Булгаков, зазначають, що якщо зерно вирів-
няне і однорідне, то воно рівномірно замочуєть-
ся і проростає, одночасно досягаючи відпо-
відного розчинення, що забезпечує рівномірні
біохімічні процеси під час сушіння і улежуван-
ня солоду [1, 3]. Пиво, отримане з такого со-
лоду, має світлий колір, не гірке.
Використання ячменю озимого, в основному

дворядного, у пивоварному виробництві нині
зумовлено тим, що він має високу врожайність,
що знижує собівартість продукції, і цвіте на 3—
4 тижні раніше, ніж ячмінь ярий, що знижує ри-
зик інфікування грибами, в основному роду Fu-
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sarium, розвиток яких на ячмені є однією з при-
чин фонтанування пива (ефект гашинга).
За рубежем також практикується викорис-

тання шестирядних ячменів. Через нестачу дво-
рядних ячменів у Росії використовують і шес-
тирядні, з яких найкращими є сорти Бета 40,
Одеський 17 та інші. В останні роки проводи-
ли дослідження пивоварних властивостей
французького сорту шестирядного ячменю Plai-
sant, який порівнювали із сортами дворядного
ячменю озимого Clarinе (Франція), Angora (Ні-
меччина), Terasco (Голландія) та Melanie (Ні-
меччина). У результаті досліджень було вста-
новлено, що шестирядні ячмені мають значно
гірші пивоварні властивості порівняно з дворяд-
ними озимими, які за даними багатьох показ-
ників наближаються до ярих. У зв’язку з цим у
Європі на перспективу великого значення на-
дають використанню ячменю озимого на пиво-
варні потреби. У Чеській Республіці, яка тради-
ційно є виробником солоду з ячменю ярого,
кожний рік у межах процесу реєстрації прово-
дять дослідження солодових властивостей де-
яких сортів ячменю озимого, до яких вимоги
такі самі, як і до сортів ячменю ярого. Це сор-
ти дворядного пивоварного ячменю озимого
Дует, Тіфані, Граціоза, Монако та шестирядно-
го — Луран, Лунет, Каміл та ін.
За останні 20—30 років у нас спостерігаєть-

ся потепління холодного періоду року. Зміни
річної температури на Поліссі та в Лісостепу
становлять 0,7—0,9°С до кліматичної норми,
Степу — 0,2—0,3°С у бік потепління. Зимовий
період став коротшим, менше освітленим, теп-
лішим і вологішим. Взимку потепління стано-

Перспективи вирощування
ячменю озимого на пивоварні потреби

вить 1,2°С, навесні — 0,8°С, влітку і восени
зміни незначні. Умови для вирощування озимих
культур, у тому числі й ячменю, в Україні по-
гіршились [2]. Ця культура ефективніше, ніж
ячмінь ярий, використовує зимові й ранньовес-
няні запаси вологи в ґрунті, характеризується
більшою посухостійкістю, завдяки чому може
давати високі врожаї. Велике значення також має
ранньостиглість ячменю озимого, який достигає
на 7–12 днів швидше, ніж пшениця озима і на
10–15 днів, ніж ячмінь ярий, що значно змен-
шує напруженість у період жнив. Крім того,
влітку спостерігається нестача сировини для
виробництва пива.
Зацікавленість ячменем озимим зумовлена

високою урожайністю зерна — 70–80 ц/га і біль-
ше, що приблизно на 10–15 ц/га вище, ніж ячме-
ню ярого. Проте значною перешкодою в отри-
манні високих урожаїв є його недостатня зи-
мостійкість порівняно з іншими озимими куль-
турами — пшеницею і житом. Дуже важливо в
осінню вегетацію забезпечити ячмінь озимий
фосфорними і калійними добривами, які спри-
яють загартуванню і зберіганню стійкості рос-
лин до дії низьких температур. Позитивний вплив
цих елементів живлення на морозостійкість
рослин пояснюється тим, що, проникаючи в
рослинні клітини, вони беруть участь в утво-
ренні білків, фосфорорганічних сполук, вугле-
водів, окремих амінокислот та інших речовин,
які виявляють захисні функції у протоплазмі за
низьких мінусових температур. Фосфорно-
калійні добрива сприяють також підвищенню
стійкості рослин до вилягання і захворювань
борошнистою росою та іржею.

Використання ячменю озимого на пивовар-
ні потреби в світі набуває останнім часом
значного поширення. Відсутність наукового
супроводу в технології вирощування в умовах
ринкових відносин стримує реалізацію цього
резерву. Виведення нових пивоварних сортів
ячменю озимого, потепління клімату, збіль-

Висновки

шення тривалості вегетаційного періоду,
краще технічне забезпечення сприяють роз-
ширенню посівних площ цієї культури і спря-
мовують на нові рішення і підходи на основі
проведення наукових досліджень та експери-
ментів на рівні польових дослідів щодо тех-
нології вирощування.
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТІВ БІОМОС
І БІОВІТ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ
МОЛОДНЯКОМ СВИНЕЙ*

Наведено дані перетравності поживних речовин
та обміну азоту в молодняку свиней
на відгодівлі, яким згодовували пребіотик біо
мос у складі комбікорму протягом 90 та 120
днів, а також кормовий антибіотик біовіт
протягом 90 днів. Найкращі показники
перетравності поживних речовин спостерігались
у тварин, які споживали пребіотик біомос у дозі
0,06% за масою комбікорму.
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При розщепленні поживні речовини втрачають
свою специфічність і внаслідок — антигенну влас-
тивість. Від відповідної закономірності процесів
травлення залежить фізіологічний стан тварин, а
від ступеня перетравності поживних речовин кор-
му — його поживна цінність і продуктивна дія [1, 3].
Для нормалізації травлення перспективним є

застосування олігосахаридів, які поліпшують ме-
таболічну активність лакто- і біфідобактерій, сти-
мулюють імунітет і приріст живої маси, пригнічу-
ють життєдіяльність патогенних бактерій. Одним
із таких препаратів є пребіотик біо-мос (оллтек).
Мананолігосахариди (МОС), що входять до його
складу, отримані з клітинної стінки дріжджів Sac-
charomyces cerevisiae — натуральні й безпечні [4].
Мета досліджень — порівняти продуктивну

дію пробіотика біо-мос та кормового антибіотика
біовіт, вивчити їх вплив на перетравність та обмін
речовин молодняку свиней на відгодівлі.
Методика досліджень. Під час науково-гос-

подарського експерименту проведено фізіологіч-
ний (балансовий) дослід з перетравності пожив-
них речовин на відгодівельному молодняку сви-
ней великої білої породи в умовах фермерського
господарства «Надія» Черкаської області. Для
цього з кожної групи за принципом аналогів ві-
дібрано по 3 підсвинки, яких розміщували у спеці-
ально обладнаних клітках. Тварини контрольної
групи споживали повнораціонний комбікорм. Біо-

мос згодовували в складі комбікорму молодняку
свиней ІІ групи протягом 120 днів, ІІІ групи про-
тягом 90 днів. Біовіт згодовували тваринам ІV гру-
пи протягом 90 днів. Експеримент розділено на
2 періоди: підготовчий (3 доби) та обліковий (5
діб). Двічі на добу тваринам згодовували одна-
кову даванку комбікорму та ретельно відбирали
нез’їдені рештки.
Кал та сечу збирали від кожної тварини одра-

зу після виділення, щодоби зважували і відбира-
ли середню пробу 10% за масою та консервува-
ли 10%-м розчином соляної кислоти. Всі ці зраз-
ки зберігали в холодильнику до кінця облікового
періоду, потім їх відправляли до лабораторії.
Дослід проводили згідно з методикою М.А. Кова-
ленка [2]. Хімічний аналіз цих проб проводили за
загальноприйнятими методиками зоотехнічного
аналізу [4]. На основі розрахунків визначали ко-
ефіцієнти перетравності як співвідношення пере-
травлених речовин і спожитих (у %).
Результати і обговорення досліджень. Ре-

зультати вивчення перетравності поживних речо-
вин свинями на відгодівлі наведено в табл. 1.
За результатами фізіологічного досліду, пере-

травність органічної речовини у свиней усіх дос-
лідних груп була на високому рівні і становила
84—84,7%. Тварини дослідних груп мали вищі
показники перетравності органічної речовини: ІІ
групи — на 0,7%, ІІІ — 0,6 і IV — 0,2% щодо кон-

Контрольна І 84,0±0,11 77,3±0,46 67,1±0,28 37,5±0,41 89,9±0,07
Дослідна ІІ 84,7±0,06* 79,1±0,37* 67,8±0,88 41,1±0,60* 90,2±0,08
     »       ІІІ 84,6±0,11* 78,9±0,46 67,5±0,80 40,8±0,55* 90,1±0,09
     »       IV 84,2±0,17 78,3±0,30 67,1±0,76 37,7±0,59Δ 89,9±0,18

Пр им і т к а . Тут і далі вірогідність різниці: * Р<0,05 порівняно з контрольною групою; Δ Р<0,05 порівняно з
ІІ дослідною групою.

1. Перетравність поживних речовин, %

Група

Коефіцієнт перетравності, %

БЕР
Органічна
речовина Протеїн Жир Клітковина
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тролю. Найвищий коефіцієнт — 84,7% (Р<0,05)
установлено у підсвинків ІІ дослідної групи.
Перетравність сирого протеїну у тварин ІІ, ІІІ і

IV дослідних груп порівняно з контролем була
вищою відповідно на 1,8%; 1,6 і 1%. Найвищий
коефіцієнт перетравності сирого протеїну —
79,1% (Р<0,05) установлено у підсвинків ІІ дослід-
ної групи. Свині ІІ і ІІІ дослідних груп порівняно з
контролем вирізнялися кращою перетравністю
сирого жиру відповідно на 0,7 і 0,5%. У тварин IV
дослідної групи перетравність сирого жиру була
на одному рівні з контролем.
Істотної різниці у коефіцієнтах перетравності

органічної речовини, сирого жиру та сирого про-
теїну між дослідними групами свиней, яким зго-
довували різні антибактеріальні препарати, не
виявлено.
Додавання до комбікормів для молодняку сви-

ней на відгодівлі пребіотика біо-мос протягом 90
та 120 днів позитивно вплинуло на перетравність
сирої клітковини. Так, свині ІІ дослідної групи за
коефіцієнтами перетравності сирої клітковини
перевищували контроль на 3,6% (Р<0,05); ІІІ —
на 3,3 (Р<0,05) і IV — на 0,2%. Проте перетрав-
ність сирої клітковини тваринами IV дослідної гру-
пи, яким до комбікорму додавали кормовий ан-
тибіотик біовіт, порівняно з тваринами ІІ і ІІІ дос-
лідних груп, яким згодовували пребіотик біо-мос,
була меншою відповідно на 3,4 (Р<0,05) і 3,1%.
Досліджувані фактори також вплинули на пере-

травність безазотистих екстрактивних речовин
(БЕР). За коефіцієнтами перетравності БЕР тва-
рини ІІ і ІІІ дослідних груп перевищували конт-
рольних аналогів відповідно на 0,3 та 0,2%. Пе-
ретравність БЕР у тварин IV дослідної групи за-
лишилась на рівні контролю.
Аналізуючи перетравність поживних речовин

у дослідних свиней загалом, можна зазначити,
що препарат біо-мос позитивно впливає на про-
цеси травлення у свиней. Водночас найвищі по-
казники перетравності поживних речовин вияв-
лено у тих тварин, які отримували у складі ком-
бікорму 0,06% біо-мосу за масою комбікорму
протягом 120 днів.
Результати досліджень середньодобового ба-

лансу азоту в організмі молодняку свиней на
відгодівлі наведено в табл. 2. Дані табл. 2 свід-
чать, що молодняком свиней на відгодівлі в се-
редньому за групами спожито з кормами раціо-
ну 87,84—88,13 г азоту. Проте найбільше азоту
спожито і засвоєно молодняком ІІ дослідної гру-
пи (Р<0,05). Показник використання азоту (спів-
відношення кількості засвоєного азоту і спожито-
го) був також найвищим у свиней ІІ дослідної гру-
пи, які отримували препарат біо-мос у дозі 0,06%
за масою комбікорму протягом 120 днів — відпо-
відно 46,69 г. Найнижчий показник використання
азоту спостерігався у молодняку свиней конт-
рольної групи, які препарат біо-мос та кормовий
антибіотик не споживали.

Контрольна І 87,93±0,300 19,94±0,432 24,56±0,525 43,43±0,904 49,39±0,984
Дослідна ІІ 88,13±0,273 18,43±0,375 23,01±0,571 46,69±0,561* 52,98±0,794*
       »     ІІІ 87,84±0,404 18,52±0,339 23,03±0,509 46,30±0,649 52,70±0,684
       »     ІV 87,86±0,156 19,10±0,280 24,44±0,746 44,32±0,680 50,45±0,862

2. Баланс азоту в організмі піддослідних свиней

Група Спожито
в раціоні, г

Виділено, г Використано (відклалося)

з калом з сечею у % спожитогоусього, г

Уведення до складу комбікорму молодняку
свиней на відгодівлі препарату біо-мос у кіль-
кості 0,06% за його масою протягом усього
періоду відгодівлі позитивно впливає на пере-

Висновки

травність і засвоєння поживних речовин. Зас-
тосування пребіотика біо-мос свідчить про не-
доцільність використання в годівлі молодняку
свиней на відгодівлі кормових антибіотиків.
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Вплив препаратів біо-мос і біовіт
на перетравність корму молодняком свиней
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Посуха в природних умовах індукує зміни
гідравлічного опору коренів і функціонування
аквапоринового транспорту води [1]. Вважають,
що інгібування транспорту води в період зак-
ладання флоральних органів може істотно впли-
вати на формування насіння [4]. Висока темпе-
ратура також є важливим фактором, від якого
залежать ріст зернівки та врожайність пшениці
за рахунок зменшення розмірів насінини, кіль-
кості колосків та зерен у колосі [3]. Використан-
ня в практиці сучасного землеробства високо-
продуктивних сортів пшениці вимагає з’ясуван-
ня значення транспорту води через мембрани
в посухостійкості рослин у критичні фази рос-
ту та розвитку. Для цього можуть бути викори-
стані специфічні інгібітори аквапоринів [2].
Мета досліджень — вивчити вплив інгібу-

вання транспорту води на продуктивність рос-
лин пшениці.
Матеріали та методи досліджень. Росли-

ни ярої м’якої пшениці сортів Вітка, Скороспіл-
ка 95, Скороспілка 99, Недра вирощували в
умовах польового досліду на ділянках дослід-
ного господарства «Феофанія» НАН України. В
фазу трубкування рослини обробляли розчи-
ном HgCl2 у концентрації 0,5 мМ. Через 1, 2, 6,
8, 12 діб після обробки рослин відбирали зраз-
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Показано, що інгібування транспорту води у
рослин пшениці в фазі трубкування спричиняло
пригнічення ростових процесів та зниження
продуктивності рослин, що свідчить про
визначну роль водного режиму в формуванні
продуктивності.

ки листків для визначення вмісту води. Після
завершення формування рослин вимірювали
висоту стебла та довжину прапорцевого лист-
ка. Довжину колоса, кількість колосків та зерен
у колосі визначали після дозрівання рослин.
Результати оброблено статистично.

 Результати та їх обговорення. Обробка
рослин пшениці інгібітором аквапоринового
транспорту води в період завершення ростових
процесів спричиняла зменшення висоти стеб-
ла у сортів Скороспілка 95, Скороспілка 99 та
Недра (табл. 1). Довжина прапорцевого лист-
ка зменшувалась у пшениці сортів Вітка та Нед-
ра, а довжина колоса зменшувалась у сортів
Скороспілка 95, Скороспілка 99 та Недра. Ін-
гібування ростових процесів було наслідком
зменшення вмісту води в листках через дві
доби після обробки рослин інгібітором водно-
го транспорту (табл. 2). Зменшений порівняно
з контролем вміст води в листках зберігався
протягом 12 діб у пшениці сортів Вітка, Скорос-
пілка 99 та Недра. Прискорення втрати води
листками в умовах польового досліду за дії
ґрунтової посухи та високої температури по-
вітря прискорювало дозрівання рослин і змен-
шувало їхню продуктивність.
Однак тривалість дії інгібітора транспорту

Вітка, контроль 74±3,5 19,2±0,4 6,6±1,2 12±2 20±3

Вітка, HgCl2 74,8±4,0 17,1±0,4 6,9±1,1 12±2 18±3

Скороспілка 95, контроль 53,5±3,1 15,9±0,5 5,3±0,9 9±2 16±3

Скороспілка 95, HgCl2 48±4,1 16,4±0,5 4,9±1,0 8±2 12±5

Скороспілка 99, контроль 65,5±4,1 16,1±0,3 7,0±0,9 10±2 21±5

Скороспілка 99, HgCl2 59,4±4,0 17,5±0,4 6,0±1,5 9±2 17±6

Недра, контроль 68,0±4,0 20,1±0,3 8,0±1,0 12±2 26±4

Недра, HgCl2 64±4,0 19,2±0,3 7,2±1,4 12±2 19±4

1. Ріст та продуктивність рослин пшениці

Сорт, варіант
Кількість у колосі, шт.Висота стебла

Довжина
прапорцевогo
листка

Довжина
колоса

см зеренколосків
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Вплив інгібування транспорту води
на розвиток пшениці в умовах природної посухи

Використання специфічного інгібітора аква-
поринових водних каналів у листках пшениці

Висновки

дало змогу встановити їхню роль у формуванні
продуктивності в умовах природної посухи.
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води незначна. Тимчасове інгібування міжмем-
бранного обміну води прискорювало дозріван-
ня рослин. Отже, міжмембранний транспорт
води через аквапоринові канали у пшениці в
період формування врожаю за дії природної

Вітка, контроль 75,9±0,3 72,5±0,2 68,5±0,2 76,3±0,2 66,9±0,4

Вітка, HgCl2 74,3±0,4 68,2±0,3 66,0±0,3 72,2±0,3 57,0±0,5

Скороспілка 95, контроль 75,1±0,4 68,7±0,3 71,7±0,3 72,1±0,3 68,8±0,3

Скороспілка 95, HgCl2 75,2±0,4 62,2±0,5 64,5±0,4 72,6±0,4 70,6±0,4

Скороспілка 99, контроль 76,5±0,4 69,3±0,5 69,8±0,6 74,5±0,5 68,3±0,6

Скороспілка 99, HgCl2 74,3±0,2 68,8±0,4 67,1±0,4 73,2±0,4 58,2±0,4

Недра, контроль 75,6±0,3 79,8±0,4 77,6±0,3 68,0±0,4 75,3±0,4

Недра, HgCl2 75,4±0,3 77,6±0,5 75,0±0,5 69,7±0,6 66,8±0,6

2. Вплив обробки рослин хлоридом ртуті на вміст води в листках пшениці

Час після обробки рослин, доба

1  2  6  8 12
Сорт, варіант

посухи і високих температур середовища істот-
но впливав на їх продуктивність.
Погіршення водозабезпечення клітин у пе-

ріод росту індукувало прискорення дозрівання
рослин та старіння листкового апарату.
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Розглянуто сучасний стан і виділено основні
проблеми м’ясопереробної промисловості,
проведено аналіз сировинної бази, здійснено
пошук перспектив її зміцнення.

М’ясопереробний підкомплекс є важливим
складником агропромислового виробництва краї-
ни та одним із найбільших сегментів продоволь-
чого ринку. Особлива роль ринку м’яса та м’ясо-
продуктів визначається не лише значними об-
сягами виробництва та споживання цієї групи
продуктів у країні, але й їх значимістю як одного
із основних джерел білків тваринного походжен-
ня у раціоні харчування людини. Отже, пробле-
ма нарощування виробництва м’яса й м’ясо-
продуктів була і залишається однією із першо-
чергових завдань агропромислового сектора
економіки. При цьому зміни у виробництві та пе-
реробці м’яса та м’ясних продуктів повинні бути
спрямованими на подальший розвиток і підви-
щення ефективності виробництва, а також забез-
печення споживачів високоякісною продукцією.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питання ефективності виробництва сировини для
м’ясопереробних підприємств, формування еко-
номічного механізму функціонування м’ясо-
продуктового підкомплексу висвітлено в працях
С.О. Вовка, С. Довгаль, Л.Ю. Мельник, П.М. Ма-
каренка, Р.І. Олексенка, І.А. Оносової, А.М. Сві-
довського, І.В. Свиноуса та ін. Проте недостат-
ньо вивченими залишаються питання ролі дер-
жави у вирішенні проблем виходу підкомплексу
з кризового стану, визначення напрямів підви-
щення економічної ефективності виробництва
м’яса та м’ясопродуктів, економічного регулюван-
ня й удосконалення організаційно-економічних
відносин між сільськогосподарськими товарови-
робниками, м’ясопереробними підприємствами і
торговельними організаціями, розробки та реалі-
зації заходів щодо раціонального використання
їх виробничого потенціалу.
Мета статті — аналіз стану м’ясопереробної

галузі і ситуації на сировинному ринку для м’я-
сопереробних підприємств та порівняння його з
попередніми роками, визначення основних про-
блем, шляхів їх подолання і подальших перспек-
тив розвитку галузі.
Виклад основного матеріалу. Розвиток м’яс-

ної індустрії необхідно розглядати як інтегровану
систему, яка включає галузі м’ясного тваринницт-
ва і птахівництва, комбікормову та м’ясопере-
робну промисловість, їхню виробничу та соці-
альну інфраструктуру, які пов’язані між собою

системою специфічних економічних взаємовідно-
син і перебувають у певній технологічній єдності.
Характерною особливістю розвитку м’ясопере-

робних підприємств є дефіцит сировини, що зу-
мовлено катастрофічним скороченням поголів’я
ВРХ і свиней, окрім поголів’я птиці. Однією із при-
чин такого стану є низька рентабельність вироб-
ництва м’яса, зумовлена низькими закупівель-
ними цінами переробних підприємств і високою
собівартістю виробництва. Розглянемо особли-
вості виробництва м’ясної сировини сільськогос-
подарськими підприємствами Київської області
(табл. 1).
Представлені розрахунки табл. 1 дають змо-

гу зробити висновок про те, що дієвим інструмен-
том підвищення ефективності виробництва сви-
нини є державна підтримка, яка сприяла досяг-
ненню рівня рентабельності виробництва на рівні
27,9%. У Київській області виробництво свинини
здійснюють 264 підприємства, серед яких част-
ка спеціалізованих становить лише — 21,2%.
Проведене групування свідчить, що забезпечи-
ти ефективне виробництво свинини спроможна
група сільськогосподарських підприємств з пого-
лів’ям свиней понад 500 гол., де на одне госпо-
дарство припадає у середньому 3421 гол. Отже,
для подальшого розвитку свинарства доцільно
стимулювати створення спеціалізованих комп-
лексів.
Розрахунки табл. 2 свідчать, що виробництво

яловичини у сільськогосподарських підприєм-
ствах Київської області є збитковим, навіть із ура-
хуванням дотацій та доплат. Рівень збитковості
виробництва яловичини становив 29,3%, а з ура-
хуванням державної підтримки –7,8%. Низька
економічна привабливість виробництва м’яса
ВРХ потребує подовження та посилення держав-
ної підтримки галузі, за інших умов посилювати-
меться дефіцит цієї сировини на ринку. Зазначи-
мо, що найдефіцитнішою сировиною є яловичи-
на, однак її частка в обсягах імпорту незначна
внаслідок високих світових цін на неї.
Проведений аналіз свідчить про кризовий стан

виробництва м’яса великої рогатої худоби і сви-
ней як на сільськогосподарських підприємствах,
так і в господарствах населення. Встановлено,
що низькі закупівельні ціни пов’язані з низькою ку-
півельною спроможністю населення та викорис-
танням переробниками дешевої імпортованої си-
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До 100 93 35,2 4181 45 164 2416,1 1852,80 1053,91 –791 –43,1 –39,6
101–200 41 15,5 6176 151 218 1646,1 1389,50 1183,91 –181 –14,8 –7,1
201–300 34 12,9 8422 248 192 1715,1 1498,75 1188,78 –242 –20,7 –10,7
301–500 40 15,2 15536 388 221 1427,3 1418,91 1214,59 –163 –14,4 –1,5
Понад
500 56 21,2 191570 3421 407 981,2 1228,37 1282,93 74 4,4 33,2
Усього 264 100,0 225885 856 377 1035,2 1254,76 1272,67 23 1,4 27,9

* Джерело: складено і розраховано за даними Головного управління статистики у Київській області (для
табл. 1 і 2).
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1. Групування сільськогосподарських підприємств Київської області з виробництва свинини
(2008 р.)
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До 100 58 25,7 48 434 2352 1485,7 1122,62 778,73 –1523 –30,6 –19,2
101–200 45 19,9 150 376 1948 1418,7 1022,45 843,22 –624 –17,5 –3,8
201–300 37 16,4 250 397 1839 1270,0 1056,84 790,05 –583 –25,2 –8,7
301–500 40 17,7 393 460 2404 1432,5 1080,56 816,05 –608 –24,5 –5,3
Понад
500 46 20,4 995 562 2761 1345,6 1240,34 823,26 –920 –33,6 –8,0
Усього 226 100,0 355 503 2502 1363,1 1157,17 818,01 –816 –29,3 –7,8

Гр
уп
а

 з
а

 п
о
го
л

’я
м

В
Р
Х

, 
го
л

.

К
іл
ьк
іс
ть

го
сп
о
д
а
р
ст
в

у 
гр
уп
і

П
и
то
м
а

 в
а
га

 г
р
уп
и

д
о

 з
а
га
л
ьн
о
ї

кі
л
ьк
о
ст
і

пі
д
пр
и
єм
ст
в,

 %

2. Групування сільськогосподарських підприємств Київської області з виробництва м’яса ВРХ
(2008 р.)
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ровини низької якості. Висока собівартість вироб-
ництва м’яса зумовлена в основному використан-
ням застарілих технологій та слабкою генетикою.
Нестачу вітчизняної м’ясної сировини поповнює

імпорт, який помітно збільшується зі вступом Ук-
раїни до СОТ. Так, у 2008 р. увезено рекордний
обсяг м’яса та м’ясопродуктів — 530 тис. т. За по-
передніми даними у 2009 р. імпорт м’яса і м’ясоп-
родуктів становив близько 462 тис. т, що на 13%
менше, ніж у 2008 р., експорт — близько 40 тис. т
(на 43,9% більше). Із загального обсягу в Україну
було ввезено 29,3 тис. т яловичини, 230,1 тис. т
свинини, 195,6 тис. т м’яса птиці та 7,4 тис. т м’яс-
них консервів і ковбас у перерахунку на м’ясо. Що-
місячні обсяги ввезеного м’яса знаходяться при-
близно на одному рівні — 35—40 тис. т. При цьо-
му вартість увезеної м’ясної сировини у 3—4 рази
менша і саме тому переробні підприємства відда-
ють перевагу цій низькоякісній продукції.
Така ситуація із забезпеченням переробних

підприємств сировиною є сприятливою для роз-
витку галузі птахівництва, яка через притаманні

їй особливості забезпечує стрімке нарощування
поголів’я птиці та збільшення обсягів виробниц-
тва продукції. Так, у сільськогосподарських під-
приємствах Київської області у 2008 р. було ви-
роблено 794 тис. т м’яса птиці у забійній масі, а
у 2009 р. цей показник становив 871 тис. т.
Доцільно порівняти обсяги надходження сиро-

вини на м’ясопереробні підприємства у 2008 та
2009 р. Дані таблиці табл. 3 свідчать, що за
2009 р. на переробку надійшло 1114,1 тис. т ху-
доби і птиці у живій масі (в т.ч. худоба і птиця,
вирощена переробними підприємствами), що на
10,9% менше, ніж за 2008 р., у тому числі
294,8 тис. т від сільськогосподарських підпри-
ємств (на 15,4% менше ніж за 2008 р.) і 658,7 тис. т
худоби і птиці, вирощених на потужностях пере-
робних підприємств (на 2,1% більше). Зменшен-
ня загального надходження худоби і птиці на пе-
реробку безпосередньо від сільгоспвиробників,
головним чином пояснюється відсутністю у І квар-
талі поточного року дотацій для виплати сільсько-
господарським товаровиробникам за продані
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ними переробним підприємствам худобу та пти-
цю, за рахунок сум ПДВ, що повинні сплачува-
тись до бюджету. Також простежується знижен-
ня ціни на закупівлю сировини, при тому що вит-
рати на її виробництва залишаються на одному
рівні.
Отже, основними причинами, які стримують

розвиток основних галузей тваринництва, є: від-
сутність системної, комплексної програми дер-
жавної підтримки товаровиробників; посилення
диспаритету цін на продукцію тваринництва та

матеріально-технічні ресурси; відсутність спеціа-
лізованих підприємств; недостатня дієвість за-
ходів щодо захисту внутрішнього ринку від екс-
пансії імпортних продуктів тваринного походження.
Дослідженням установлено, що вітчизняний

ринок м’ясної сировини є нестабільним за ціно-
вими параметрами, кількісними показниками.
Основними його тенденціями є скорочення об-
сягів виробництва основних видів та зміна струк-
тури на користь дешевших видів (м’яса птиці);
часта зміна цінових тенденцій.
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Для стабільного розвитку м’ясопереробної
галузі та функціонування цивілізованого ринку
м’ясопродуктів в Україні необхідно вжити ряд
заходів щодо вирішення проблеми з сировиною
для м’ясопереробних підприємств. Вони повинні
взаємодіяти разом із сільськогосподарськими
підприємствами. М’ясопереробні підприємства
зі стійким фінансовим станом можуть створю-
вати власні тваринницькі комплекси з одночас-
ним розвитком рослинництва.
М’ясопереробні підприємства знаходяться

Висновки

нині в ситуації, коли проблеми з сировиною,
недосконалим законодавством та обтяжли-
вими зобов’язаннями перед СОТ можуть при-
звести до погіршення стану галузі. В перспек-
тиві навіть великим корпораціям буде важко
забезпечувати себе сировиною та конкуру-
вати з імпортною продукцією. В підсумку
страждати буде покупець, якому доведеться
обирати між дорогою, але якісною вітчизня-
ною продукцією та дешевою, але не завжди
кращою імпортною.

Худоба і птиця в живій масі, усього 601,6 449,7 74,7 11314,7 11043,9
  у тому числі:
   сільськогосподарських підприємств 248,4 294,8 84,6 11642,4 11366,4
   господарства населення 196,4 103,8 52,8 10609,8 9996,5
   інших господарських структур 56,8 51,1 90,0 11742,0 11310,5
Із загального обсягу надійшло:
  ВРХ 318,2 227,6 71,5 10412,3 9341,8
  свиней 207,9 146,1 70,3 13500,8 14824,8
  птиці 65,3 72,4 110,8 9152,7 8859,7
Крім того, надійшло на переробку
худоби і птиці, вирощеної
переробними підприємствами 645,2 658,7 102,1 х х
Усього 1249,8 1114,1 89,1 х х

3. Надходження тваринницької продукції на переробні підприємства у 2009 р., тис. т

Рік Середня ціна закупівлі, грн
за 1 т (без ПДВ)

2008 2009 до
2008, %2009 2008 2009

Показник
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У видавництві «Аграрна наука» у 2009 р. вийшла
друком книга «Наукові основи охорони та раціональ-
ного використання зрошуваних земель України» за
редакцією С.А. Балюка, М.І. Ромащенка, В.А. Сташу-
ка (К.: Аграрна наука, 2009. — 624 с.). Створена ве-
ликим колективом авторів — провідних фахівців з ННЦ
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соко-
ловського», Інституту гідротехніки і меліорації, Інсти-
туту землеробства південного регіону, Херсонського
державного аграрного університету, Інституту овочів-
ництва і баштанництва, ННЦ «Селекційно-генетичний
інститут», Миколаївського державного аграрного уні-
верситету, Української академії аграрних наук, Держ-
водгоспу України, Запорізької гідрогеолого-меліоратив-
ної експедиції вона, безумовно, є визначною подією,
Цю фундаментальну працю присвячено технічним,

ґрунтово-екологічним, агротехнічним, інформаційно-уп-
равлінським та економічним проблемам зрошувальних
меліорацій в Україні. У ній викладено результати ба-
гаторічних наукових досліджень і проектно-пошукових
робіт, а також цінний досвід, нагромаджений трьома
поколіннями меліораторів, ґрунтознавців, агрономів,
економістів, організаторів меліоративного будівництва.
Обґрунтовано необхідність і накреслено найперспек-
тивніші напрями подальшого розвитку зрошення в на-
шій державі на засадах економічної ефективності, еко-
логічної безпеки та соціально-економічної доцільності.
Особливістю цієї праці є не тільки сучасні техніко-

економічні підходи до вирішення проблем зрошуваль-
них меліорацій, а й екологічна спрямованість стосовно
охорони та раціонального використання ґрунтів. З по-
зицій генетичного ґрунтознавства викладено відомості
про ґрунтовий покрив та еколого-меліоративний стан
зрошувальних земель, висвітлено сучасні, зумовлені
досягненнями останніх років, способи окультурення
ґрунтів, управління їхніми фізико-хімічними та агро-
фізичними властивостями і режимами.
Книга складається зі вступу, дванадцяти розділів,

висновку, двох додатків.
У перших чотирьох розділах наведено обґрунтуван-

ня необхідності й доцільності зрошення, характерис-
тику земельних ресурсів країни, у т.ч. перспективних
для розвитку іригації земель, технічного стану наявних
зрошувальних систем і забезпеченості дощувальною
технікою, продуктивності поливних земель. Охаракте-
ризовано природні умови регіонів зрошення. Це сто-
сується клімату, геоморфології, гідрогеології, ґрунто-
утворювальних порід, ґрунтового покриву, а також за-
безпеченості водними ресурсами, якості зрошувальних
вод з різних джерел.
Окремий розділ присвячено проблемі визначення,

обстеження й оцінки еколого-агромеліоративного ста-
ну зрошуваних і вилучених зі зрошення земель у ціло-
му та на прикладі зрошувальних систем Донбасу та
Приазовського регіону з використанням сучасних ме-
тодів — геоінформаційних технологій та комп’ютерного
картографування, агроекологічної класифікації цих зе-
мель. Висвітлено також загальні закономірності та
особливості конкретних проявів сучасних процесів ево-
люції ґрунтів при зрошенні. Особливу увагу приділено
деградаційним процесам, які набули небезпечного по-
ширення, в т.ч. засоленню, осолонцюванню, накопи-

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАЦЯ З ОХОРОНИ
ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

ченню забруднювачів-токсикантів, негативної транс-
формації мікробних ценозів. Детально розглянуто за-
кономірності розвитку ґрунтових процесів за умов крап-
линного зрошення.
У шостому розділі розглянуто заходи, які забезпе-

чують стале й раціональне використання зрошуваних
земель, їхню охорону, підтримання й розширене від-
творення родючості ґрунтів. Представлено широкий
спектр заходів, а саме: пропозицій щодо основ фор-
мування державної політики у сфері меліорації земель,
сучасних засобів поливу, комплексної реконструкції і
модернізації зрошувальних систем, заходи з інженер-
но-меліоративного захисту земель від шкідливої дії
вод і поліпшення їх еколого-меліоративного стану.
Ґрунтовне висвітлення останніх питань містить харак-
теристику сучасних підходів до формування структу-
ри посівних площ, систем сівозмін, удобрення, оброб-
ітку ґрунту, заходів боротьби з бур’янами, шкідниками
та хворобами культур, режимів і способів зрошення.
Викладено сучасні підходи до здійснення додаткових
меліоративних заходів — промивок ґрунтів, меліора-
тивної плантажної оранки, хімічної меліорації зрошу-
вальних вод і зрошуваних ґрунтів, заходів з охорони
водних, ґрунтових і рослинних ресурсів від забруднен-
ня токсикантами. Віддзеркалено також проблеми ряду
окремих напрямів зрошуваного землеробства, в т.ч.
перспектив упровадження елементів системи точного
землеробства, раціонального використання стічних
вод для зрошення, рисових зрошувальних систем і зе-
мель, вилучених зі зрошення.
У наступних розділах книги висвітлено питання еко-

лого-меліоративної класифікації зрошуваних земель,
державного контролю за станом їх використання та
охорони, створення й функціонування систем інфор-
маційної підтримки та прийняття управлінських рішень,
екологічного менеджменту, законодавчого забезпечен-
ня, стандартизації, нормування і сертифікації, інтегро-
ваного управління водними та земельними ресурсами,
підвищення економічної ефективності використання
зрошуваних земель.
Книгу буде використано фахівцями установ систе-

ми УААН, Держводгоспу, Мінагрополітики, Мінприроди та
інших відомств. Вона буде цінною у галузях зрошува-
ного землеробства, водного господарства, ґрунтознав-
ства, охорони природних ресурсів при еколого-меліо-
ративному обґрунтуванні, проектуванні, будівництві й
експлуатації зрошувальних систем, веденні моніторин-
гових робіт, упровадженні інноваційних технологій ви-
робництва сільськогосподарської продукції в умовах
зрошення, управлінні родючістю ґрунтів. Безумовно,
книга буде цінною для викладачів, аспірантів, сту-
дентів відповідних спеціальностей, управлінських
структур різних рівнів, а також землекористувачів усіх
форм власності у виробничій діяльності.
Приємно відмітити досить високі якісні показники

цього видання. Книга становить великий інтерес з пог-
ляду подальшої розробки сучасних підходів до еколо-
гобезпечного використання зрошення у землеробстві
України. Вихід її у світ є визначною подією у розвитку
зрошувальних меліорацій в Україні.

О.Г. Тараріко,
академік УААН

РЕЦЕНЗІЇ
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ЮВІЛЕЇ

В історії зоотехнії, розвитку
племінної справи є яскраві
імена вчених, які багато зроби-
ли для науки і виробництва в
тваринницькій галузі, серед них
академік ВАСГНІЛ Микола
Дмитрович Потьомкін.
М.Д. Потьомкін народився 3

червня 1885 р. у селищі Коро-
теєвка Малоархангельського
повіту Орловської губернії.
Вищу освіту здобув у Московсь-
кому сільськогосподарському
інституті (нині Московська
сільськогосподарська академія
імені К.А. Тимірязєва). Стажу-
вався у Швейцарії у кращих гос-
подарствах з виведення симен-
тальської худоби.
Виробничу діяльність М.Д.

Потьомкін розпочав з 1911 р.,
працюючи старшим спеціалі-
стом губернського земства і
членом експертної комісії Ор-
ловської племінної книги. З
1913 по 1914 рр. він знову пе-
ребував за кордоном, де відби-
рав племінну худобу симен-
тальської породи для купівлі.
Наскільки успішною була

його робота в організації та ке-
рівництві цією важкою і відпові-
дальною частиною зоотехнії
свідчать результати роботи
відомого Ярищівського плем-
розплідника. Цей розплідник
симентальської худоби органі-
зував і керував ним М.Д. По-
тьомкін, коли повернувся зі
Швейцарії, і за 1912—1913 рр.
одержав 7 золотих і понад 30
срібних медалей.
У 1918 р. М.Д. Потьомкін

представив особисто в Раднар-
ком доповідну довідку про не-
обхідність відновлення племін-
ного тваринництва в країні та
конкретно в Орловській гу-
бернії. З цього приводу мав
бесіди з В.І. Леніним і керуючим
справами Раднаркому В.Д.
Бонч-Бруєвичем. У травні 1918 р.
він був призначений уповнова-
женим Надзвичайної комісії з
охорони племінного тваринниц-
тва в Орловській та Брянській
губерніях. В 1921 р. його при-

ДО 1255РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
М.Д.ПОТЬОМКІНА

(1885—1965)

значають заступником началь-
ника Управління тваринництва
Наркомзему, у 1922—1923 рр.
— начальником цього Управлі-
ння.
З 1921 р. Микола Дмитрович

— член Центральної зоотехні-
чної комісії, яка була тоді ви-
щим зоотехнічним науково-кон-
сультативним органом.
У 1923—1925 рр. Микола

Дмитрович — учений-консуль-
тант Держплемкультури (Моск-
ва), 1925—1931 рр. — профе-
сор Білоруського інституту
сільського і лісового господар-
ства, Харківського зоотех-
нічного інституту, Азербайджан-
ського політехнічного інституту,
у 1931 р. його знову обирають
професором Харківського зоо-
технічного інституту, в якому він
працював до 1935 р., з 1934 по
1937 р. — у Білоцерківському
сільськогосподарському інсти-
туті.
У 1926 р. М.Д. Потьомкін

опублікував монографію «Мас-
совое улучшение русского ско-
товодства (Без Сибири и Кавка-
за)», у 1933 р. — монографію
«Основы практики племенного
разведения с.-х. животных».
У роки Великої Вітчизняної

війни М.Д. Потьомкін продов-

жує працювати у племінних гос-
подарствах Новосибірської і
Чкалівської (нині Оренбурзької)
областей зі збільшення племі-
нних ресурсів і підвищення про-
дуктивності тварин.
З 1943 р. і до останніх днів

свого життя (помер Микола
Дмитрович 8 квітня 1965 р.)
учений працював завідувачем
кафедри крупного тваринницт-
ва Харківського зооветеринар-
ного інституту. У 1947—1948
рр. під його керівництвом було
обстежено племінні ресурси
Чернівецької і Станіславської
(нині Івано-Франківської) обла-
стей, на підставі чого організо-
вано держплемрозплідники си-
ментальської породи. У 1956 р.
М.Д. Потьомкіна обрано акаде-
міком ВАСГНІЛ. Він був голо-
вою Ради експертів на ВДНГ
СРСР, головою Ради роботи з
симентальською породою в Ук-
раїні та заступником голови
Ради СРСР.
М.Д. Потьомкін керував пле-

мінною справою у багатьох
племінних господарствах Укра-
їни.
В останні роки життя вчений,

крім кафедри, очолював лабо-
раторію з племінної справи,
якою було обстеженно кращий
племінний склад сименталів в
Україні й Росії (137 госпо-
дарств) і розроблено План пле-
мінної роботи з сименталами в
Україні на 1965—1970 рр.
М.Д. Потьомкіним поглибле-

но досвід у племінній справі,
особливо з екстер’єру і консти-
туції тварин, ведення добору і
підбору тварин за бажаним ти-
пом, з планування племінної
роботи.
М.Д. Потьомкін був відданим

зоотехнічній спеціальності, ви-
датним ученим і педагогом,
який виховав не одне поколін-
ня спеціалістів, людина закоха-
на у свою спеціальність.

Ю.Д. Рубан,
доктор сільсько-

господарських наук
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В.А. ВЕРГУНОВУ — 50

3 червня 2010 р. виповнило-
ся 50 років від дня народжен-
ня відомого вченого в галузі
меліоративного землеробст-
ва, історії природознавства та
бібліотечної справи Віктора
Анатолійовича Вергунова,
професора, директора Дер-
жавної наукової сільськогоспо-
дарської бібліотеки УААН.
В.А. Вергунов народився у

с. Дернівка Баришівського
району Київської області. У
1982 р. закінчив агрономічний
факультет Луганського націо-
нального аграрного універси-
тету, а в 2008 р. — історичний
факультет ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний пе-
дагогічний університет імені
Григорія Сковороди». Після
закінчення у 1988 р. аспіран-
тури при Інституті землероб-
ства УААН Віктор Анатолійо-
вич працював у ньому молод-
шим науковим співробітником,
потім науковим співробітником
лабораторії захисту ґрунтів від
ерозії. З 1993 р. В.А. Вергунов
— завідувач сектору відділу
науки, 1998 р. — завідувач
відділу інформаційного та кон-
сультаційного забезпечення
АПВ Київської області, з 2000 р.
— директор ЦНСГБ УААН.
Виробнича, наукова та ос-

вітня діяльність В.А. Вергуно-
ва спрямована на вдоскона-
лення технологічних підходів
щодо екологічно збалансова-
ного ведення сільського госпо-
дарства на меліорованих ґрун-
тах Лісостепу України. У 1992 р.
він захистив кандидатську ди-
сертацію на тему «Продук-
тивність бобово-злакових тра-
восумішок в залежності від
зрошення та мінерального
живлення при структурній ме-
ліорації мілкоторфовищ Лісо-
степу України». В.А.Вергунов

опублікував понад 220 нау-
кових і науково-методичних
праць, у тому числі 10 моно-
графій, 10 підручників (у спів-
авторстві), під його науковим
керівництвом захищено 9 кан-
дидатських дисертацій. З пи-
тань історії аграрної науки,
освіти та техніки В.А. Вергуно-
вим опубліковано понад 300
наукових праць, 7 — одноосіб-
них монографій, підготовлено
26 кандидатів наук.
При ДНСГБ УААН профе-

сором В.А. Вергуновим ство-
рено єдиний у країні Центр
історії аграрної науки, при яко-
му функціонує аспірантура,
докторантура та спецрада із
захисту дисертацій.
За методичним керівницт-

вом В.А. Вергунова розробле-
ні й затверджені «Концепція
інформатизації бібліотек Ук-
раїни», «Концепція інформа-
тизації сільськогосподарських
бібліотек України», близько 50
нормативних і регламентую-
чих документів для методично
підпорядкованих бібліотек га-

лузевих дослідних установ та
освітніх закладів. Нині ДНСГБ
УААН є культурно-просвіт-
ницьким осередком Франції,
Польщі, Ізраїлю, Росії, Німеч-
чини та Угорщини в м. Києві.
На сторінках провідних пе-

ріодичних видань В.А. Вергу-
нов виступає з різних проблем
організації бібліотечної спра-
ви, висвітлює маловідомі сто-
рінки історії через персоніфі-
коване наповнення в Україні
та інших країнах світу. Цикл
робіт В.А. Вергунова «Пробле-
ми української історії в кон-
тексті досліджень європейсь-
кої інтеграції» отримав премію
імені М.С. Грушевського НАН
України (2009 р.).
У галузі науки і техніки Вік-

тор Анатолійович отримав пре-
мії ім. О. Бойченка (1990 р.),
ім. М. Островського (1991 р.),
НАН України для молодих
вчених (1995 р.), УААН — «За
видатні досягнення в аграр-
ній науці» (2001), АР Крим
(2006 р.).
За багаторічну сумлінну пра-

цю В.А. Вергунова нагородже-
но Почесною грамотою Кабі-
нету Міністрів України (2002 р.),
Почесною грамотою Верховної
Ради України (2005 р.), Почес-
ною відзнакою УААН (2007 р.),
орденом «За заслуги ІІІ ступе-
ня» (2009 р.), присвоєно по-
чесні звання «Заслужений пра-
цівник сільського господарства
України» (2003 р.) та «Заслу-
жений діяч науки і техніки Ав-
тономної Республіки Крим»
(2010 р.).
Щиро бажаємо Віктору Ана-

толійовичу міцного здоров’я,
творчої наснаги та нових успі-
хів на науковій ниві.

М.В. Зубець,
академік УААН

ЮВІЛЕЇ
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