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О.І. Фурдичко,
академік НААН

О.І. Дребот,
кандидат
економічних наук
Інститут агроекології
і природокористування
НААН

ПРО ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЕКОЛОГО-
ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В АГРАРНІЙ НАУЦІ Й ВИРОБНИЦТВІ

Висвітлено недос оналість ви ористання землі
я природно о рес рс та об’є та а росфери
в ал зі лісівництва. Доведено необхідність
розширення е оло о-е ономічних досліджень
і моніторин об’є тів е оло остабіліз вально о
призначення та зростання прод тивності земель
а росфери.

Загальні питання проведення еколого-еконо-
мічних досліджень насамперед пов’язані з ви-
значенням самого терміна «аграрне виробниц-
тво» та результатами, отриманими в процесі
економічної діяльності. Якщо інформація про
державні спостереження містить економічні по-
казники діяльності суб’єктів сільськогосподар-
ського і лісогосподарського виробництв, то еко-
логічні показники та їхній моніторинг належним
чином не висвітлюються. Слід зауважити, що
сільськогосподарське і лісогосподарське вироб-
ництва є видами продуктивного використання
землі як природного ресурсу, які в сучасному
розумінні формують агросферу. Як зазначив
академік НАН України і НААН О. Созінов, од-
ним із вирішальних факторів, які визначають
такий тип розвитку економіки, є те, що агросфе-
ра, тобто територія, на якій домінують модифі-
ковані людиною рослини і тварини та пов’язані
з ними групи організмів, займає понад 70% за-
гальної площі країни [13]. Те, що в цьому ви-
значенні не акцентовано увагу на землях лісо-
господарського призначення, можна пояс-
нити тим, що лісові ресурси в українських
нормативно-правових актах досі визначаються
як природні замість терміна «земля». В енцик-
лопедичних довідниках та нормативно-право-
вих актах термін «аграрне виробництво» не ви-
користовують. Мало хто в Україні заперечува-
тиме, що лісівництво є галуззю рослинництва,
оскільки понад 50% лісових екосистем в Україні
є штучними. Адже агросфера — це частина
біосфери, де вирішальну роль відіграє процес
функціонування живої речовини з її атрибута-
ми — біоценозами, біорізноманіттям і певним
біологічним кругообігом речовини та енергії [3].

І сучасним лісовим екосистемам в Україні вла-
стиві всі ці процеси функціонування живої ре-
човини.
Наразі сучасне лісівництво в Україні здійс-

нюється переважно за участю людини. За
1966–2002 рр. площа штучно створених лісо-
насаджень в Україні збільшилася з 33,2 до
50,8% загальної площі земель, вкритих лісовою
рослинністю [15], що переконливо свідчить про
лісове землеробство. Однак ставлення держа-
ви до сільськогосподарського і лісогосподарсь-
кого виробництв неоднакове. На думку вчених,
щоб держава могла впливати на аграрне ви-
робництво та відповідно його підтримувати,
потрібно забезпечити не менше 10% загальних
витрат сільгоспвиробників на виробництво про-
дукції [6].
Актуальність дослідження полягає в тому,

щоб довести пріоритетність та необхідність
розвитку еколого-економічних досліджень в аг-
рарній науці й виробництві, а також лісівництві.
Адже воно пов’язане з використанням земель-
них ресурсів і формуванням агроекосистем під
дією променевої енергії Сонця, які забезпечу-
ють рентний дохід із землі як фактора сільсько-
господарського і лісогосподарського вироб-
ництв залежно від її якості та місця розташу-
вання земельної ділянки [5]. Маємо рідкісний
випадок, коли термін «рентний дохід» визначе-
но як дохід, який можна отримати із землі як
фактора сільськогосподарського і лісогоспо-
дарського виробництв (Методика експертної
грошової оцінки земельних ділянок//Постанова
Кабміну України від 11.19.02 р. № 1531 (п. 5).
Мета досліджень — проведення аналізу

найпоширеніших показників еколого-економіч-

Найактуальніше



6 Вісник аграрної науки червень 2012 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

ного стану об’єктів агросфери, земель сільсько-
і лісогосподарського призначення (відповідно
ЗСГП і ЗЛГП), їхньої динаміки за певні відрізки
часу та визначення напрямів подальшого роз-
витку на основі матеріалів статистичних спос-
тережень, результатів наукових досліджень і
рекомендацій, використання інтернет-ресурсів
та чинних нормативно-правових актів.
Методика досліджень. Застосовано різні

методи емпіричних і теоретичних досліджень,
оскільки проблема стосується доволі великих
територій, які використовуються для здійснен-
ня продуктивного землекористування і займа-
ють в Україні понад 53 млн га, у т. ч. 42,8 млн га
— сільськогосподарські землі та 10,6 млн га —
лісогосподарські угіддя (на 01.01.2011 р.). На
основі статистичних спостережень порівняємо
і проаналізуємо стан використання природних
ресурсів «земельні угіддя» за економічними
показниками разом з екологічними вимірами,
без чого неможливе наукове забезпечення аг-
рарного виробництва.
Результати досліджень. Еколого-економіч-

ні дослідження в аграрній науці й виробництві
є важливими й значущими. Уперше питання
охорони навколишнього природного середови-
ща, дбайливого використання земельних угідь
для здійснення аграрного виробництва і про-
тидії згубним факторам водної та вітрової еро-
зії ґрунтів було порушено після найжорсткішої
посухи 1891 р. у південно-східних регіонах Ук-
раїни. З цією метою в 1892–1893 рр. було ство-
рено експедицію під керівництвом професора
В.В. Докучаєва, до складу якої увійшов видат-
ний український учений з питань ґрунтознав-
ства, фізичної географії і лісівництва Г.М. Ви-
соцький. Основні його праці в подальшому бу-
ли присвячені впливу гідрокліматичних і ґрун-
тових умов, які формують середовище, на
лісову рослинність та зворотному впливу лісу
на навколишнє природне середовище [11]. Са-
ме з того часу започатковано й проведено в Ук-
раїні системні еколого-економічні дослідження
з господарської оцінки земельних ресурсів,
формування агроландшафтів та агроекосистем
в агросфері, впливу лісових екосистем у межах
сільськогосподарських угідь з метою протидії
згубній вітровій і водній ерозіям ґрунтів, особ-
ливо в межах південно-східних регіонів. Завдя-
ки цим науковим і практичним дослідженням,
проведеним до завершення (70–80-ті роки ми-
нулого століття) індустріалізації сільського гос-
подарства в Україні, у більшості областей пів-
денно-східного регіону держави було створено
систему полезахисних лісових смуг і захисних
насаджень, наявність яких відображено в дер-
жавному обліку земельних ресурсів [7]. Саме
вона забезпечувала значне зростання вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, змен-
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шуючи наслідки антропогенного впливу на дов-
кілля, родючість ґрунтів тощо.
Отже, агросфера за площею налічувала (з

урахуванням лісівництва) понад 53 млн га, або
88%, що було і залишається вирішальним фак-
тором розвитку аграрного виробництва.
З огляду на виняткову складність компонен-

тів і виміру макрооб’єкта «агросфера» проана-
лізовано одну з найважливіших її складових —
земельні ресурси, без яких вона неможлива
взагалі. Інші виміри екологічних параметрів
об’єктів агросфери, зокрема забруднення ат-
мосфери викидами шкідливих речовин, стан
ґрунтів на відповідність гігієнічним нормативам,
унесення мінеральних та органічних добрив та
інші характеристики об’єктів агросфери потре-
бують моніторингу в межах суб’єктів адмініст-
ративно-територіального поділу країни, почи-
наючи від землекористувачів, можливо, у скла-
ді екологічного паспорта на землі відповідного
економічного призначення.
У дослідженнях проаналізуємо найголовні-

ше — поділ об’єкта «земельні угіддя» за про-
дуктивним призначенням, що встановлено Зе-
мельним кодексом України і безпосередньо
стосується ведення сільського і лісового госпо-
дарств та формування агросфери в Україні.
Головне, використовуючи земельні угіддя, по-
трібно встановити ідентифіковану відпові-
дальність землекористувачів за еколого-еконо-
мічний стан цих угідь. До речі, про норми еко-
логічного стану земельних ділянок і територій
неодноразово зазначається в Земельному ко-
дексі України, але належно вони не відобра-
жені в матеріалах звітності землекористувачів
та статистичних спостереженнях. Так, у Дер-
жавному земельному кадастрі (ДЗК) України
«сільськогосподарські землі» і «ліси та інші
лісовкриті площі» не зовсім відповідають їхньо-
му опису за Земельним кодексом України. І це
не формальна проблема, оскільки з переходом
до ринкової економіки виникає необхідність не
лише економічної ідентифікації, а й екологічної
відповідальності землекористувачів. Не можна
встановлювати економічні нормативи і право
привласнювати результати господарювання за
землекористувачами, а проблеми обліку і мо-
ніторингу екосистем та агроландшафтів пере-
кладати на державу.
Однак у складі ДЗК такої облікової категорії

немає. Немає й інформації щодо створення
оптимального співвідношення між компонента-
ми агроландшафту (орними землями та еко-
стабілізувальними угіддями) [11]. Їх облік і ста-
тистичні опрацювання потребують поглиблених
досліджень. Іншим, не менш значущим об’єк-
том агросфери є землі лісогосподарського при-
значення. Як ЗСГП, так і ЗЛГП також належно
в обліку не відображені, хоча найголовнішим
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показником щодо використання земельних ді-
лянок є розподіл їх за обліковими категоріями,
встановленими Інструкцією [16]. Усі вони харак-
теризуються певними компонентами соціопри-
родного середовища: ґрунт, рослинний покрив,
тваринний світ та ін.
Для облікової категорії ЗЛГП домінантною є

деревна рослинність у межах лісових земель.
Проблема полягає в тому, що термін «ліс»
сприймається до цього часу як природний ре-
сурс, що є хибною думкою. У європейському
законодавстві «ліс — це земля, земельна влас-
ність» [17]. Складніше здійснювати еколого-
економічні дослідження в агросфері України,
коли лісівництво як екологостабілізувальний
фактор охорони ґрунтів у ній не має визначен-
ня. Термін «лісівництво» зберігається лише в
Державному стандарті «Класифікація видів еко-
номічної діяльності» [8]. Учені Інституту лісу
ім. В.М. Сукачова СВ РАН (м. Красноярськ, Ро-
сія) зазначають, що лісівництво є галуззю рос-
линництва, яка входить до комплексу наук,
об’єднаних сучасною агрономією [2]. Така про-
позиція не є новою для України. Ще у 2005 р.

Рис. 1. Схема розподіл ал зей рослинниц-
тва за напрямами виробничої діяльності в
У раїні (за поділом ННЦ «Інстит т а рарної
е ономі и»; лісівництво та а ролісомеліора-
ція — на пропозицію автора)

Рослинництво в галузях сільськогосподарського
і лісогосподарського виробництва

Вирощування зернових і зернобобових культур

Вирощування технічних культур (буряки цукрові, олійні)

Овочівництво (овочеві культури)

Картоплярство (картопля)

Вирощування кормових культур

Плодівництво (плодово-ягідні культури)

Виноградарство (виноград)

Лісівництво та агролісомеліорація

Землі сільськогосподарського
призначення 43634,5 42813,7 –820,8

  у т.ч. с.-г. угіддя 42030,3 41596,4 –433,9

   з них: рілля 33570,8 32478,4 –1092,4

багаторічні насадження 1058,0 897,7 –160,3

природні кормові угіддя 7396,5 7899,5 503,0

перелоги 5,0 320,8 315,8

Інші сільськогосподарські землі 1604,2 1217,3 –386,9

Ліси та інші землі, вкриті лісом 10221,5 10591,9 370,4

Забудовані землі 566,6 2499,0 1932,4

Відкриті заболочені землі 916,1 979,4 63,3

Сухі відкриті землі з особливим
рослинним покривом 32,1 17,6 –14,5

Відкриті землі без рослинного покриву
або з незначним рослинним покривом
(кам’янисті місця, піски, яри тощо) 1492,7 1029,9 –462,8

Води (території, вкриті поверхневими
водами) 2435,1 2423,2 –11,9

Інші землі 1056,4 –1056,4

Разом (територія) 60355,0 60354,8 –0,2

Земельний фонд У раїни та йо о зміни з 1990 р. [1]

Різниця між
показниками 2010 і

1990 рр. (+, –)

Види основних земельних угідь

Площа, тис. га

на 01.11.1990 р. на 01.01.2010 р.
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під час опрацювання змін до Лісового кодексу
України це питання дискутувалося публічно.
Пропонувалося в новій редакції Лісового кодек-
су України зазначити, що без землекористуван-
ня не може бути й лісівництва, як і лісокорис-
тування, а всі лісгоспи є насамперед землеко-
ристувачами, за європейською класифікацією
— холдингами з лісівництва [2]. Тому на-
лежність лісівництва до агровиробництва в Ук-
раїні має бути офіційно визнаною у норматив-
но-правових актах з урахуванням того, що
лісові біогеоценози давно (з 1798 р.) стали про-
дукцією цілеспрямованої діяльності людини,
початок якої було закладено в Україні.
Попри пройдений тривалий шлях розвитку

соціально-економічних відносин термін «дер-
жавне управління лісами» в законодавчо-нор-
мативних актах України й досі залишається у
вжитку. За останніми дослідженнями ННЦ «Ін-
ститут аграрної економіки», до агросфери не
внесено категорії «лісівництво та агролісоме-
ліорація» [1], хоча для них також використову-
ють земельні угіддя (рис. 1).
У підрозділі «Розвиток рослинництва» зміс-

товної наукової праці [1] питання використан-
ня земель лісогосподарського призначення зов-
сім не висвітлюються, ніби вони не належать
до сфери «agros». До обліку земельного фон-
ду входять лише «землі сільськогосподарсько-
го призначення», при цьому «землі лісогоспо-
дарського призначення» не виокремлюються
(табл. 1). Показник площі визначається лише
за фізичними вимірами. Категорія «екостабілі-
зувальні угіддя» за здійснення моніторингу дає
можливість предметно оцінювати і використо-
вувати в науковій і виробничій діяльності
ефективність та досконалість цих угідь. Ос-
таннє є особливо значущим для земельних
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угідь «рілля», на які в Україні систематично
згубно діють вітрова та водна ерозії.
З огляду на зазначене вище види основних

земельних угідь «сільськогосподарські угіддя»
і «рілля» необхідно доповнити: «у їхніх межах —
захисні лісонасадження (ЗН); полезахисні лісові
смуги (ПЛС); чагарники (Чаг.)». Разом вони
створюють поняття «загальна система лісових
насаджень» (ЗЛН) [9]. Без цього екологозахисні
об’єкти в межах сільськогосподарських угідь
залишаються поза увагою органів охорони при-
роди та органів влади.
У подальшому вдосконаленні обліку катего-

рію «ліси і лісовкриті площі» було б доцільно
доповнити: «у їхніх межах — лісові землі», що
має повністю відповідати обліку за матеріа-
лами лісовпорядкування з усіма їхніми підкате-
горіями господарсько-екологічної трансформа-
ції лісових екосистем (рис. 2) [10]. Облікова ка-
тегорія «лісові землі» є об’єктом праці, в межах
якого формуються власне лісові екосистеми
різних лісових порід, різних типів лісових ланд-
шафтів і вікового стану, що постійно перебу-
вають у процесах екологічної та економічної
трансформації внаслідок природних і стихійних
факторів та діяльності людини.
Отже, ЗЛГП — не гомогенний об’єкт агросфе-

ри. Він складається із земельних ділянок, що
перебувають у стані лісовідновлення чи тимча-
сово не вкритих лісовою рослинністю внаслідок
господарської діяльності або стихійних явищ
(зруби, згарища, загиблі насадження) (рис. 2),
хоча за призначенням усі вони спрямовуються
на вирощування лісонасаджень і формування
лісових екосистем, що відповідають еколого-
економічним імперативам. Найменшим гомо-
генним об’єктом екосистеми є окрема ділянка
лісонасадження певної структури, розміщена в
межах однотипного рельєфу, типу лісорослин-
них умов і типу лісу, тобто з урахуванням ро-
дючості ґрунту та його вологості.
До облікової категорії «ліси» також мають

належати елементи організації інфраструктури —
лісові просіки, протипожежні розриви, розсад-
ники, що утворюють власне лісові екосистеми,
без яких неможливо належно здійснити облік і
моніторинг землекористування.
Науковцям і менеджерам аграрного вироб-

ництва слід усвідомити необхідність опрацю-
вання і впровадження в практику обліку та мо-
ніторингу інновацій, які регулюють відносини в
різних сферах життєдіяльності, розробленні
законодавства, що регламентує діяльність при-
родокористувачів [4] з урахуванням ідентифі-
кованої відповідальності за результати госпо-
дарювання на землі, дотримання рівноваги
об’єктів та агроекосистем у сучасному їх
функціонуванні стосовно структурованого ви-
значення облікових категорій земельних угідь.

Рис. 2. Ландшафтна стр т ра земель лісо-
вих е осистем підприємств Держліса ентства
У раїни, %: А — в риті лісовою рослинністю
природно; Б — в риті лісовою рослиністю
шт чно; В — незім н ті лісові льт ри;
Г — лісові розсадни и; Д — рід олісся; Е —
з арища, за иблі насадження; Є — зр би;
Ж — алявини, п стирі; З — лісові шляхи,
просі и, протипожежні розриви

%

А Б В Г Д Е Є Ж З
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Аграрну політику в Україні визначено як
пріоритетну в складі економічної політики
держави, тому еколого-економічні досліджен-
ня в аграрній науці й виробництві також ма-
ють набути пріоритетності, поширення й
поглиблення. Їх потрібно розширити з метою
розроблення рекомендацій з оптимізації ком-
понентів аграрних і лісових ландшафтів, на-
самперед об’єктів екологостабілізувального
призначення, їх обліку і моніторингу від зем-

Висновки

лекористувача до суб’єктів адміністративно-
територіального поділу країни і держави за-
галом. Слід поглибити системну реформу
аграрних відносин у державі, залучивши до
цього лісівництво і використання земель лісо-
господарського призначення у складі галузі
рослинництва. Лісівництво потрібно переве-
сти на засади ринкових відносин нарівні з ви-
користанням земель сільськогосподарського
призначення.



10 Вісник аграрної науки червень 2012 р.

Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія

УДК 631.82.86:631.872
© 2012

В.В. Іваніна,
кандидат сільсько-
господарських наук
Інститут
біоенергетичних культур
і цукрових буряків НААН

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ
СІВОЗМІНИ В УМОВАХ БІОЛОГІЗАЦІЇ
ЗЕМЛЕРОБСТВА

На при ладі моделей зерно-б ря ової сівозміни
в мовах нестій о о зволоження зони Лісостеп
вивчено вплив стр т ри посівних площ на
прод тивність сівозміни та баланс елементів
живлення в чорноземі опідзоленом . Визначено
оптимальн стр т р посівних площ.

Оптимізація структури посівних площ і вико-
ристання альтернативних ресурсів у системі
удобрення культур є одним із напрямів досяг-
нення високої продуктивності землеробства.
Побічна продукція нині є важливим ресур-

сом, використання якого сприяє стабілізації
природної родючості ґрунту, поліпшенню його
біогенного балансу та підвищенню продуктив-
ності сівозміни.
За даними академіка В.Ф. Сайка, найбільше

надходження біогенних елементів у ґрунт від-
значено за використання на добриво побічної
продукції кукурудзи на зерно, найменше — сої
[3]. Змінюючи структуру сівозміни, можна регу-
лювати рівень рециркуляції елементів живлен-
ня та обсяги надходження органічної речови-
ни в ґрунт, що дає змогу формувати різні сту-
пені екологічної стабільності агроекосистем і
продуктивності біоценозів [4].
В умовах нестійкого зволоження зони Лісо-

степу вивчали вплив структури посівних площ
на продуктивність сівозміни та баланс біоген-
них елементів у ґрунті залежно від системи
удобрення.
Матеріали і методика досліджень. За ос-

нову досліджень було взято ІІ ротацію (1996–
2010 рр.) зерно-бурякової сівозміни Верхняць-
кої дослідно-селекційної станції. На її базі роз-
роблено моделі сівозмін з різною часткою
зернових, технічних та кормових культур, які
були основою для вивчення показників балан-
су і продуктивності сівозміни (табл. 1). Під час
розроблення моделей зерно-бурякової сіво-
зміни керувалися рекомендаціями щодо опти-
мального співвідношення культур у сівозмінах
різних ґрунтово-кліматичних зон України [2].
Структура посівних площ основної сівозміни

— варіант 1, структурні моделі сівозмін — ва-
ріанти 2–7. Дослідження здійснювали з вико-
ристанням систем удобрення: 1 — без добрив;
2 — N50P42,5K50; 3 — побічна продукція +
N50P42,5K50 на 1 га сівозмінної площі.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзоле-

ний важкосуглинковий: уміст гумусу за Тюрі-
ним — 3–3,6%; гідролітична кислотність за Кап-
пеном — 22–38 мг⋅екв/кг ґрунту; сума увібра-
них основ за Каппеном-Гільковіцем — 280–
300 мг⋅екв/кг ґрунту; лужногідролізованого азо-
ту за Корнфільдом — 100–120 мг/кг ґрунту;
уміст рухомого фосфору та обмінного калію за
Чиріковим — відповідно 90–140 та 70–100 мг/кг
ґрунту.
Хімічний склад зразків рослинного матеріа-

лу визначали згідно із загальноприйнятими ме-
тодиками, винос основних елементів живлен-
ня — розрахунковим методом.
Накопичення біологічного азоту в ґрунті роз-

раховували за прийнятими нормативами [1].
Результати досліджень. Застосування

добрив у сівозмінах з різною структурою по-
сівних площ є вагомим чинником підвищення
їхньої продуктивності. Продуктивність сівозмін
за внесення на 1 га сівозмінної площі
N50P42,5K50 становила 7,77–9,44 т/га к.о., у ва-
ріанті побічна продукція + N50P42,5K50 – 8,23–
9,58, що порівняно з варіантом без добрив бу-
ло більше відповідно на 1,22–1,98 та 1,43–
2,12 т/га к.о. (табл. 2).
Рекомендована для умов нестійкого зво-

ложення зони Лісостепу сівозміна з часткою
зернових і зернобобових — 60%, буряків цук-
рових — 20, кормових — 20% (зокрема коню-
шини — 10%) відзначалася високими показни-
ками продуктивності: за мінеральної системи
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удобрення — 8,22 т/га к.о., альтернативної ор-
гано-мінеральної — 8,50 т/га к.о.
Збільшення частки зернових і зернобобових

культур у рекомендованій структурі посівних
площ понад 60% або зменшення до 50% зни-
жувало продуктивність сівозміни за мінераль-
ної системи удобрення на 0,04–0,45 т/га к.о.,
альтернативної органо-мінеральної — 0,13–
0,27 т/га к.о.
Важливим чинником підвищення продуктив-

ності сівозміни в умовах нестійкого зволожен-
ня є заміна багаторічних трав однорічними бо-
бово-злаковими сумішками. Збільшення частки
вико-вівсяної сумішки до 20% і відсутність ко-
нюшини в рекомендованій структурі посівних
площ підвищило продуктивність сівозміни за
мінеральної системи удобрення на 1,22 т/га к.о.,
альтернативної органо-мінеральної — 1,08 т/га
к.о. Ця структурна модель в умовах нестійко-
го зволоження забезпечила найвищі показни-
ки збору зерна та цукру — відповідно 3,76 та
1,45 т/га сівозмінної площі, що було більше, ніж
у сівозміні з рекомендованою структурою по-
сівних площ на 0,59 та 0,10 т/га.
У моделі зернової сівозміни (80% — зернові

і зернобобові, 20% — вико-овес) порівняно з
рекомендованою структурою посівних площ

Десятипільна зерно-бурякова сівозміна, ВДСС 1996–2010 рр.

1 60 20 10 10 1 — ячмінь з підсівом конюшини; 2 — конюшина; 3 — пше-
ниця озима; 4 — буряки цукрові; 5 — горох; 6 —  пшениця
озима; 7 — кукурудза на зерно; 8 — вико-овес; 9 — пше-
ниця озима; 10 — буряки цукрові

Структурні моделі сівозміни

2 80 – 20 – 1 — горох; 2 — пшениця озима; 3 — кукурудза на зерно;
4 — вико-овес; 5 — пшениця озима

3 71,4 14,3 – 14,3 1 — ячмінь з підсівом конюшини; 2 — конюшина; 3 — пше-
ниця озима; 4 — буряки цукрові; 5 — горох; 6 — пшениця
озима; 7 — кукурудза на зерно

4 66,7 16,7 16,7 – 1 — пшениця озима; 2 — буряки цукрові; 3 — горох; 4 —
пшениця озима; 5 — кукурудза на зерно; 6 — вико-овес

5 60 20 20 – 1 — пшениця озима; 2 — кукурудза на зерно; 3 — вико-
овес; 4 — пшениця озима; 5 — буряки цукрові (за ранніх
строків збирання)

6 50 25 – 25 1 — ячмінь з підсівом конюшини; 2 — конюшина; 3 — пше-
ниця озима; 4 — буряки цукрові

7 42,9 28,6 14,3 14,3 1 — вико-овес; 2 — пшениця озима; 3 — буряки цукрові;
4 — ячмінь з підсівом конюшини; 5 — конюшина; 6 — пше-
ниця озима; 7 — буряки цукрові

1. Моделі стр т ри посівних площ зерно-б ря ової сівозміни

В
а
р
іа
н
т

Структура посівних площ під, %

Сівозміна
кормові

 вико-
овес

конюшина

зернові і
зернобобові

технічні
(буряки
цукрові)

продуктивність знижувалася у варіанті без доб-
рив на 0,14 т/га к.о., за мінеральної системи
удобрення — 0,33 т/га к.о., альтернативної ор-
гано-мінеральної — на 0,50 т/га к.о., що під-
тверджує доцільність вирощування буряків цук-
рових навіть у господарствах, спеціалізованих
на виробництві зерна.
Аналіз статей балансу показав, що в реко-

мендованій сівозміні та її структурних моделях
унесення на 1 га сівозмінної площі норми міне-
ральних добрив N50P42,5K50 було недостатнім
для формування позитивного балансу азоту та
калію в ґрунті і забезпечувало близький до ну-
льового або додатний баланс фосфору. Ба-
ланс азоту в сівозмінах формувався від’ємним
у кількості від –29,1 до –65 кг/га, калію — від
–65,5 до –72,4, фосфору — від –10,9 до 5 кг/га
за інтенсивності балансу відповідно 58,8–80%,
35,3–50,2 та 76,9–109,8% (табл. 3).
Застосування альтернативної органо-міне-

ральної системи удобрення збільшило надхо-
дження в ґрунт елементів живлення за рахунок
процесів рециркуляції, що сприяло стабілізації
родючості чорнозему опідзоленого.
У сівозміні з рекомендованою структурою

посівних площ рециркуляція елементів живлен-
ня за альтернативної органо-мінеральної сис-
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1 Без добрив 60 20 10 10 2,55 1,07 6,71

2 80 – 20 – 3,68 – 6,57

3 71,4 14,3 – 14,3 2,91 0,77 6,75

4 66,6 16,7 16,7 – 2,93 0,90 6,91

5 60 20 20 – 3,12 1,06 7,46

6 50 25 – 25 1,78 1,36 6,52

7 42,8 28,6 14,3 14,3 1,75 1,53 6,56

1 N50P42,5K50 60 20 10 10 3,09 1,33 8,22

2 80 – 20 – 4,41 – 7,89

3 71,4 14,3 – 14,3 3,48 0,88 7,97

4 66,6 16,7 16,7 – 3,41 1,03 8,18

5 60 20 20 – 3,82 1,43 9,44

6 50 25 – 25 2,23 1,54 7,77

7 42,8 28,6 14,3 14,3 2,21 1,90 8,21

1 Побічна  60 20 10 10 3,17 1,35 8,50

2 продукція 80 – 20 – 4,38 – 8,00

3 + N50P42,5K50 71,4 14,3 – 14,3 3,60 0,90 8,29

4 66,6 16,7 16,7 – 3,42 1,05 8,37

5 60 20 20 – 3,76 1,45 9,58

6 50 25 – 25 2,44 1,57 8,23

7 42,8 28,6 14,3 14,3 2,32 1,93 8,55

Прим і т к а . Варіанти: 1 — 10-пільна зерно-бурякова сівозміна ВДСС (1996–2010 рр.); 2–7 — структурні
моделі сівозміни.

2. Прод тивність сівозміни залежно від стр т ри посівних площ та системи добрення

В
а
р
іа
н
т

Система
удобрення

Продуктивність,
 т/га к. о.

кормові
цукрузерна

Структура посівних площ під, % Збір, т/га

вико-овес конюшина

зернові і
зернобобові

технічні
(буряки
цукрові)

теми удобрення становила азоту 31,3%, фос-
фору — 19,1, калію — 40,5%. Збільшення част-
ки вико-вівсяної сумішки до 20% і вилучення зі
структури посівних площ конюшини збільшува-
ло рециркуляцію азоту на 6,1%, фосфору — 2,
калію — 7,2%.
Зміна структури сівозміни в бік зменшення

зернових і зернобобових до 42,9–50% за від-
повідного зростання частки цукрових буряків
зменшило рециркуляцію фосфору на 1,9–2,6%,
калію — 8–9,4% порівняно з рекомендованою
структурою посівних площ.
У моделі зернової сівозміни (зернові і зер-

нобобові — 80%, вико-вівсяна сумішка — 20%)
найбільш інтенсивно до повторного викорис-
тання в сівозміні було залучено калій. Порівня-

но з рекомендованою структурою посівних
площ його рециркуляція зросла на 20,8%, на-
томість рециркуляція азоту й фосфору зменши-
лася відповідно на 6,4 та 0,7%.
Отже, заорювання побічної продукції на фоні

внесення мінеральних добрив залучало знач-
ний ресурс біогенних елементів до повторного
використання і сприяло поліпшенню показників
балансу елементів живлення в ґрунті.
За альтернативної органо-мінеральної сис-

теми удобрення в сівозміні з рекомендованою
структурою посівних площ дефіцит балансу
азоту та калію залишався від’ємним, але по-
рівняно з мінеральною системою удобрення
величина від’ємного сальдо зменшилася відпо-
відно на 28,8 та 47,3 кг/га, а баланс фосфору
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з від’ємного в кількості –1,7 кг/га перетворився
на додатний — 5,7 кг/га сівозмінної площі.
Заміна в рекомендованій структурі посівних

площ конюшини вико-вівсяною сумішкою зі збе-
реженням частки кормових культур на рівні 20%
позитивно позначилася на балансі фосфору і
калію в ґрунті, однак посилила дестабілізацію
азотного фонду ґрунту. Вилучення багаторічних
трав із сівозміни зменшило обсяги надходжен-
ня в ґрунт азоту за рахунок симбіотичної азот-
фіксації, що призвело до збільшення від’ємно-
го балансу азоту з –19,4 до –27,6 кг/га, нато-
мість поліпшилися показники балансу фосфо-
ру з 5,7 до 15,1 кг/га та калію — з –19,8 до
–5,5 кг/га за інтенсивності балансу відповідно
83,9%, 129,2 та 96,1%.
Трансформація сівозміни в бік зменшення

частки зернових і зернобобових до 42,8–50% з
відповідним зростанням частки цукрових бу-
ряків за умови біологізації землеробства пози-

1 N50P42,5K50 60 20 10 10 –48,2 –1,7 –67,1 68,9 96,2 45,9

2 80 – 20 – –65,0 –10,9 –72,4 58,8 76,9 35,3

3 71,4 14,3 – 14,3 –48,8 –3,4 –66,5 67,4 92,2 42,8

4 66,6 16,7 16,7 – –60,1 1,4 –65,5 61,3 103,1 46,7

5 60 20 20 – –63,8 5,0 –66,3 62,2 109,8 50,2

6 50 25 – 25 –29,1 –3,6 –68,3 80,0 91,4 45,3

7 42,8 28,6 14,3 14,3 –36,9 –1,1 –68,5 76,2 97,6 48,2

1 Побічна продукція + 60 20 10 10 –19,4 5,7 –19,8 87,9 112,2 84,7

2 N50P42,5K50 80 – 20 – –36,8 –2,8 4,0 77,1 94,2 104,4

3 71,4 14,3 – 14,3 –21,0 3,8 –18,2 86,5 108,4 85,0

4 66,6 16,7 16,7 – –26,2 10,6 –8,9 83,6 122,8 93,0

5 60 20 20 – –27,6 15,1 –5,5 83,9 129,2 96,1

6 50 25 – 25 –7,1 1,2 –32,9 95,4 102,7 74,7

7 42,8 28,6 14,3 14,3 –10,9 5,1 –28,9 93,3 111,0 79,0

Прим і т к а . Варіанти: 1 — 10-пільна зерно-бурякова сівозміна ВДСС (1996–2010 рр.); 2–7 — структурні
моделі сівозміни.

3. Вплив стр т ри посівних площ та системи добрення на баланс елементів живлення в
сівозміні

В
а
р
іа
н
т

Система удобрення Кормові

N P KN P K вико-
овес

конюшина

зернові і
зернобобові

технічні
(буряки
цукрові)

Структура посівних площ під, % Баланс, кг/га ±
Інтенсивність
балансу, %

тивно позначилася на балансі азоту в ґрунті,
натомість зменшилася забезпеченість ґрунту
фосфором і калієм. У сівозміні з часткою зер-
нових і зернобобових культур — 42,8%, буряків
цукрових — 28,6, вико-вівса — 14,3, конюши-
ни — 14,3% баланс азоту в ґрунті формувався
в кількості –10,9 кг/га, фосфору — 5,1, калію —
–28,9 кг/га, що порівняно з рекомендованою
структурою посівних площ зменшило дефіцит
азоту в ґрунті на 8,5 кг/га, збільшило дефіцит
калію на 9,1 кг/га і дещо знизило позитивний
баланс фосфору на 0,6 кг/га.
Перехід до зернової сівозміни (зернові і зер-

нобобові — 80%, вико-овес — 20%) посилив
дестабілізацію азотного та фосфорного фонду
ґрунту з показниками балансу відповідно –36,8
та –2,8 кг/га, але стабілізував калійний фонд
ґрунту з показниками балансу — 4 кг/га сіво-
змінної площі за інтенсивності балансу відпо-
відно 77,1%, 94,2 та 104,4%.

 В умовах Лісостепу збільшення частки бо-

Висновки

бово-злакової сумішки у структурі посівних
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площ до 20% замість багаторічних трав під-
вищувало продуктивність сівозміни. За
структури посівних площ зернові і зернобо-
бові — 60%, буряки цукрові — 20, вико-овес —
20% продуктивність сівозміни була найви-
щою: за мінеральної системи удобрення —
9,44 т/га к.о., альтернативної органо-міне-
ральної — 9,58 т/га к.о.
Використання альтернативної органо-мі-

неральної системи удобрення (побічна продук-
ція + N50P42,5K50) підвищувало продуктивність
структурних моделей зерно-бурякової сіво-
зміни порівняно з мінеральною системою на
0,14–0,21 т/га к.о. та поліпшувало показники
балансу елементів живлення у ґрунті. Порів-
няно з мінеральною системою удобрення ве-
личина від’ємного балансу азоту та калію в

ґрунті зменшилася відповідно на 28,8 та
47,3 кг/га, а баланс фосфору з від’ємного в
кількості –1,7 кг/га перетворився на додат-
ний — 5,7 кг/га сівозмінної площі.
Відхилення від рекомендованої структури

посівних площ у бік збільшення частки зерно-
вих і зернобобових культур чи вилучення ба-
гаторічних трав зі структури посівних площ
збільшувало дефіцит балансу азоту в ґрунті
та сприяло стабілізації його фосфорно-калій-
ного фонду. Зменшення частки зернових і зер-
нобобових трав до 42,8–50% з відповідним
зростанням частки цукрових буряків за умо-
ви біологізації сівозмін сприяло стабілізації
балансу азоту в ґрунті, однак призвело до де-
стабілізації фосфорного і калійного фонду
ґрунту.

Оптимізація зерно-бурякової
сівозміни в умовах біологізації землеробства

1. Захарченко И.Г. О фиксации азота бобовы-
ми/И.Г. Захарченко, Г.С. Пироженко//Агрохимия. —
1970. — № 5. — С. 28–34.

2. Методичні рекомендації щодо оптимально-
го співвідношення сільськогосподарських культур
у сівозмінах різних ґрунтово-кліматичних зон Украї-
ни/[М.В. Зубець, В.П. Ситник, М.Д. Безуглий та ін.].
— К., 2008. — 47 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФІЛЬТРАЦІЇ
У СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТАХ

Висвітлено рез льтати польових і лабораторних
досліджень інфільтраційної властивості сіро о
лісово о ґр нт , проаналізовано значення
щільності та либини основно о обробіт
в цьом процесі.

Інфільтрація, або властивість ґрунту пропус-
кати воду атмосферних опадів, регулює поверх-
невий та внутрішньоґрунтовий стік, запаси во-
логи, інтенсивність фізичного випаровування.
Для сірих лісових ґрунтів інтенсивність перебігу
процесів інфільтрації має велике значення, ос-
кільки 36,4% від їхньої загальної площі (1,52
млн га) знаходяться на схилах різної крутизни
та експозиції [6]. Крім цього, через неоднорід-
ність будови та різні властивості окремих ге-
нетичних горизонтів з огляду на грануломет-
ричний склад, уміст водостійкої структури, щіль-
ність, фізико-хімічні показники [4] пропускна й
водовбірна здатність ґрунтів змінюється в ши-
рокому діапазоні. Це означає, що інфільтрація
у ґрунтах з такою будовою профілю є неодно-
рідною і складною. Її свого часу докладно до-
сліджував О.І. Будаговський [3].
Мета роботи — дослідити інтенсивність

протікання процесів інфільтрації у сірих лісових
ґрунтах для обґрунтування заходів щодо їх оп-
тимізації.
Умови та методика досліджень. Дослі-

дження проводили на трьох різних за викорис-
танням ділянках сірого лісового ґрунту, одна з
яких перебувала у сівозміні, дві інші — пере-
логові з різними термінами виведення з обро-
бітку — 20 і 60 років. Інтенсивність інфільтрації
вивчали у польових і лабораторних умовах.
У полі застосовували методику малих залив-
них площадок за трикратної повторності [3]. Ла-
бораторне визначення цього показника прово-
дили згідно з методикою Е. Wollny [7]. Тиск
води над поверхнею ґрунту становив 590–
600 Па, температура повітря — 18–20°С, стан
ґрунту — повітряносухий, відібраний з гумусо-
во-елювіального горизонту. Ґрунт із 5-ма пара-
метрами щільності (1,27; 1,35; 1,40; 1,45;
1,50 г/см3) закладався у спеціальні патрони з
вихідними отворами. Необхідну масу ґрунту
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за відповідної щільності розраховували за
рівнянням:

Мґрунту = W⋅ Р, (1)

де W — об’єм циліндра, г/см3; Р — необхідна
об’ємна маса ґрунту, г/см3.
Повторність дослідів — п’ятиразова.
Результати досліджень. На двох територі-

ально наближених ділянках сірого лісового круп-
нопилуватого легкосуглинкового ґрунту, одна з
яких перебуває у сівозміні, інша — 20-річний
переліг, досліджували окремі питання інфіль-
трації у літній період після випадання інтенсив-
них дощів. За результатами досліджень було
зроблено висновки:
а) після тривалої посухи випадання значної

кількості опадів (до 40 мм) зумовило рівномірне
промочування орного шару на глибину до 25 см
на ділянці, що була в обробітку. Тобто в межах
гумусово-елювіального горизонту спостерігав-
ся ламінарний рух води. На перелозі макси-
мальна глибина промочування становила лише
16 см з турбулентним (неоднорідним) характе-
ром промочування;
б) в орних ґрунтах на глибині залягання плуж-

ної підошви внаслідок високої щільності (1,47–
1,48 г/см3) процеси інфільтрації води у глибші
горизонти гальмувалися, тоді як на перелоговій
ділянці фізичних перешкод на шляху проникан-
ня гравітаційної води було значно менше;
в) на відстані фронту вбирання (довжина

траншеї становила 150 см) за попереднього
вмісту вологи у ґрунті 10–12% від маси ґрунту
в середній частині профілю на глибині ілюві-
ального горизонту волога опадів не сполучала-
ся з вологою нижніх шарів ґрунту, тобто зберіг-
ся шар ґрунту, вміст вологи в якому був ниж-
чим від вологості розриву капілярного зв’язку
(ВРК), яка для цієї ґрунтової відміни становить
13–14% від маси ґрунту;



16 Вісник аграрної науки червень 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

г) через наявність умовно сухого прошарку
ґрунту енергетика цих двох форм вологи харак-
теризує різну природу переміщення у ґрунтовій
товщі. Волога опадів, яка зосереджена у верх-
ній частині профілю, підпорядковується пере-
важно закону Фіка, тобто процесам дифузії,
тоді як волога нижніх горизонтів — закону Жю-
рена, або капілярного гістерезису, внаслідок
чоткової будови капілярів [3].
На рис. 1 подано результати спостережень

за інтенсивністю інфільтрації у трьох різних за
характером антропогенного використання ді-
лянках ґрунту: а — ґрунт інтенсивного викорис-
тання; б — 20-річний переліг; в — 60-річна
цілина. За 6 год спостережень виявлено, що
найвищою водопроникністю характеризується
ґрунт сівозміни з незначним відставанням на
перелоговій та цілинній ділянках. За інтенсив-
ністю водовбирання чітко розмежовуються 3
періоди: динамічний, стабілізації та загасання.
Період динамічного засвоєння води триває
близько 1 год і за низького вихідного вмісту
вологи у ґрунті (0,4 НВ) її швидкість становила
1,75–2,16 мм/хв. Період сталого й однорідного
вбирання води триває близько 4 год. Порівня-
но з першим періодом інтенсивність засвоєн-
ня води зменшилась у 7–9 разів і становила
0,21–0,30 мм/хв. У період загасання різниця між
досліджуваними аналогами була на користь
перелогової та цілинної ділянок за швидкості
вбирання води на цьому етапі 0,15–0,17 мм/хв
проти 0,08 мм/хв у ґрунті сівозміни.
Причину такої нестабільності засвоювання

ґрунтами води Н.А. Качинський вбачає у втраті
структурної цілісності агрегатів, набубнявінні
фракцій механічних елементів, а також у зрос-
таючій силі тертя спочатку з ґрунтом, а потім з
водяними плівками внаслідок збільшення кіль-
кості шарів та їхньої товщини [2]. Крім цього,
чим більший вміст у ґрунті водостійких агре-
гатів, тим більше нівелюється різниця між вби-

Особливості інфільтрації
у сірих лісових ґрунтах

ранням і фільтрацією. Цим і пояснюється ди-
намічніше загасання водовбирання на ділянці,
що обробляється, внаслідок меншого вмісту
водостійких структур.
На ґрунтах з високою рівноважною щільніс-

тю (1,50 г/см3 і вище) процеси інфільтрації води
в осінньо-зимовий період і період весняних по-
веней можна регулювати способами та глиби-
ною основного обробітку. Це питання досліджу-
валося за 3-х різних за глибиною та способа-
ми зяблевих обробітків: оранка на глибину
23–25 см, чизельне розпушування — 40–42 і
дискування — на 10–12 см. За роки досліджень
на час визначення цих властивостей погодні
умови складалися таким чином, що частина
років були посушливими (0,40–0,45 НВ), інша
— зволоженими (0,8 НВ і більше) (рис. 2).
За всіх способів обробітку з високим вмістом

вологи в ґрунті засвоюваність води була менш
інтенсивною та з меншою різницею між варіан-
тами обробітку. Через 3,5 год після заливання
площадок ґрунт увібрав води на оранці — 45,
чизелюванні — 57 і на дискуванні — 40 мм, із
середньою інтенсивністю водовбирання відпо-
відно — 0,21, 0,27 і 0,19 мм/хв.
У ґрунті з умістом вологи 0,40–0,45 НВ во-

довбирання відбувалося інтенсивніше й за від-
повідний період часу (3,5 год) на оранці ґрунт
увібрав 95 мм води, за чизельного розпушуван-
ня — 115 і дискування — лише 75 мм води.
Значне падіння засвоювальної здатності ґрун-
ту у варіанті з дискуванням відзначалося уже
після перших 30 хв, тоді як на оранці ламінар-
не вбирання тривало впродовж 90 хв. За пері-
од спостережень середні значення швидкості
вбирання води у ґрунті з низьким умістом во-
логи були вищими і становили: на оранці 0,45
мм/хв, за чизельного розпушування — 0,57 і
дискування — 0,36 мм/хв. За оцінною шкалою
Н.А. Качинського [7] водопроникність ґрунту
лише у варіантах з чизельним розпушуванням

Рис. 1. Водопрони ність м сово-елювіаль-
но о оризонт сіро о лісово о ґр нт за
різно о ви ористання: а — сівозміна (ґр нт
в обробіт ); б — перелі ; в — цілина. —
І зона динамічна; — ІІ зона стабілізації;
— ІІІ за асання

а

б

в

мм

хв

Рис. 2. Залежність між способом і либиною
основно о обробіт ґр нт та інфільтрацією
води перед зимівлею: 1 — чизельний обро-
біто ґр нт (40–42 см); 2 — оран а (23–
25 см); 3 — дис вання (10–12 см)
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Особливості інфільтрації
у сірих лісових ґрунтах

Засвоєно води, мм 1,27 35 60 77 90 – – – – – – –

1,35 32 54 68 80 88 – – – – – –

1,40 25 43 57 65 71 77 84 – – – –

1,45 19 30 41 49 56 63 67 69 71 73 –

1,50 12 23 31 37 43 47 50 54 58 60 63

Глибина 1,27 92 160 206 240 – – – – – – –

промочування, мм 1,35 73 133 185 213 240 – – – – – –

1,40 62 114 158 184 210 225 240 – – – –

1,45 40 80 118 149 172 187 205 220 231 240 –

1,50 31 60 88 118 140 160 178 192 206 215 223

Швидкість 1,27 9,20 5,33 3,43 2,67 – – – – – – –

промочування, 1,35 7,30 4,43 3,08 2,37 2,00 – – – – – –

мм/хв 1,40 6,20 3,80 2,63 2,04 1,75 1,48 1,33 – – – –

1,45 4,00 2,67 1,97 1,66 1,43 1,25 1,14 1,05 0,96 0,89 –

1,50 3,10 2,00 1,47 1,31 1,16 1,07 0,99 0,91 0,86 0,80 0,74

Фільтрація, мл 1,27 – – – – 24 40 57 70 – – –

(у чисельнику — 0,80 0,67 0,63 0,58

за термін 1,35 – – – – – 15 29 41 50 56 27

визначення, 0,50 0,48 0,45 0,42 0,37 0,22

у знаменнику — 1,40 33 36 – – – – – 7 14 21 10

за 1 хв) 0,22 0,20 0,23 0,23 0,22 0,17

1,5 13 17 20 – – – – – – 6 –

0,14 0,13 0,13 0,20

1,50 – – 4 8 11 14 – – – – –

0,13 0,13 0,12  0,12

Вплив щільності с ладення ґр нт на інтенсивність засвоєння води, либин промоч вання
та фільтрацію

10  30  60  90 120   150   180  210  240   270 300
Елементи
інфільтрації

Щ
іл
ьн
іс
ть

ґр
ун
ту

, 
г/
см

3 Термін спостереження, хв

330 360 390 420

та оранкою була близькою до задовільної. То-
му за різних вихідних значень вологозапасів
активність засвоєння води ґрунтом в осінній
період була кращою за глибоких обробітків.
Частково цим пояснюється висока ефектив-
ність щілювання, яке рекомендується проводи-
ти на схилових ґрунтах.
На скільки інфільтрувальна здатність ґрун-

ту залежить від інших фізичних характеристик
і передусім від щільності складення, показують
результати лабораторного досліду (таблиця).
На всіх етапах інфільтрації, починаючи із

вбирання і закінчуючи кількістю води, яка прой-
шла через субстрат, щільність є визначальною
характеристикою у цих процесах. У пухкому ґрунті
(1,27 г/см3) вбирання води було значно інтен-
сивнішим порівняно із середньою (1,35 г/см3) і,

особливо, щільною (1,50 г/см3) його будовою.
Водночас для змочування однакових об’ємів
ґрунту різної щільності зі зростанням останньої
частка рідкої фази в одиниці об’єму ґрунту
зменшується. Якщо ґрунт з об’ємною масою
1,27 г/см3 увібрав й утримав у собі 90 мм води,
то з масою 1,50 г/см3 — лише 63 мм. До появи
першої краплі фільтрату ці значення можуть
характеризувати водоутримувальну здатність
ґрунту за відповідної щільності будови.
У межах досліджуваної щільності (1,27–

1,50 г/см3) за однаковий проміжок часу глиби-
на промочування ґрунту змінювалася біль-
ше ніж утричі. Стовп насипного пухкого ґрунту
(1,27 г/см3) заввишки 240 мм повністю наситив-
ся водою менш ніж за 90 хв, тоді як за щіль-
ності 1,35 г/см3 цей процес тривав 120 хв, за
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На сірих лісових ґрунтах через низький
вміст органічної речовини, водостійку струк-
туру, високі пенетрометричні значення ін-
фільтраційні процеси є заниженими і не спро-
можні за короткий період акумулювати знач-
ну кількість води, яка надходить під час
весняного сніготанення або зливових дощів.
Диференціація профілю ґрунту за щільністю

Висновки

посилює цей процес унаслідок турбулентного
характеру водопросочування, що призводить
до поверхневого стоку, накопичення води у
понижених місцях та надмірного фізичного
випаровування. Одним із методів підвищення
інфільтраційної здатності цих ґрунтів може
слугувати періодичне проведення у сівозміні
чизельного розпушування на глибину до 45 см.
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Особливості інфільтрації
у сірих лісових ґрунтах

1,40 г/см3 — 180 хв і за щільності 1,50 г/см3 —
близько 300 хв. На початку експерименту пер-
ших 10 хв промочування повітряносухого ґрун-
ту з об’ємною масою 1,27 г/см3 було інтенсив-
ним і становило 9,2 мм/хв, а після 60 хв воно
зменшилося до 2,7 мм/хв. У ґрунті з ущільне-
ною будовою (1,50 г/см3) швидкість промочу-
вання становила 3,10 і 1,13 мм/хв. Процес фільт-

рації води, який розпочався після повного на-
сичення, обраховувався як за загальною кіль-
кістю фільтрату, так і за певний проміжок часу.
Впродовж 2 год від початку фільтрації через
ґрунт зі щільністю 1,27 г/см3 профільтрувало-
ся 70 мм води, або 0,58 мм/хв, тоді як фільтру-
вальні властивості ущільненого ґрунту (1,50 г/см3)
зменшилися відповідно до 14 мм і 0,12 мм/хв.
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ЗАХИСНІ РЕАКЦІЇ
РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
(TRITICUM AESTIVUM L.) ЗА ДІЇ
ДИКВАТУ

Наведено рез льтати дослідження вплив
низь ої онцентрації деси ант ди ват на
розвито о иснювальних і захисних реа цій,
а та ож на реалізацію зернової прод тивності
рослин пшениці різних е отипів.

Практичне сільське господарство поки що не
може обійтися без засобів хімічного прополю-
вання — гербіцидів. Причиною їх широкого за-
стосування є відсутність реальних економічно
та екологічно обґрунтованих альтернативних
методів боротьби з бур’янами. З одного боку,
гербіциди сприяють підвищенню урожайності
рослин, а з другого — є інгібіторами метаболіз-
му, оскільки, потрапивши в клітини рослин,
індукують розвиток вільнорадикальних проце-
сів, які супроводжуються пошкодженням основ-
них біологічних макромолекул, порушується
рівновага між прооксидантами та антиоксидан-
тами, що призводить до розвитку окиснюваль-
ного стресу. Гербіциди, якими обробляють по-
сіви, розкладаються як усередині рослини, так
і поза нею, діють на рослинний організм три-
валий час, іноді впродовж усього вегетаційно-
го періоду. Простежити за їхнім розподілом
нелегко, низькі концентрації цих сполук впли-
вають і на рослини, для яких вони не були при-
значені. У випадку з польовими культурами
вони діють адитивно із загальноприйнятими
дозами гербіцидів, які застосовуються на полі
[3, 4].
Механізм дії контактних гербіцидів диквату,

параквату (метилвіологен) та їхніх похідних
зводиться до перехоплення електрона від при-
родного акцептора фотосистеми I (ФС I). Ак-
цептування електрона призводить до утворен-
ня його забарвленого радикала, який віднов-
лює молекулярний кисень до супероксиданіон

радикала. У польових умовах ФС I — найваж-
ливіша система для відновлення біпіридилієвих

Рис. 2. А тивність СОД лист ах пшениці
озимої після оброб и ди ватом
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Рис. 1. Уміст МДА лист ах пшениці озимої
після оброб и ди ватом: — онтроль; —
дослід; а — через 24 од; б — 48 од; в —
фазі цвітіння; 1 — Трон а; 2 — Столична;

3 — Панна (для рис. 1 і 2)
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гербіцидів, що підтверджено взаємозв’язком
між освітленістю і появою ушкоджень у тканин
[10, 11]. Проблема захисту культурних рослин
від негативного впливу гербіцидів у період ве-
гетації залишається складною і недостатньо
розробленою, а селекція на добір стійких до
гербіцидів сортів є актуальнішою, ніж створен-
ня нових препаратів.
Мета роботи — з’ясувати розвиток захисних

реакцій у рослин пшениці різних екотипів за дії
низьких концентрацій десиканту диквату в умо-
вах польової культури.
Матеріали та методи. Фізіолого-біохімічні

показники за дії диквату вивчали на рослинах
пшениці озимої лісостепового та степового еко-
типів у фазі кущіння та цвітіння. Рослини виро-
щували в дрібноділянкових (10 м2) дослідах на
полях ННЦ «Інститут землеробства НААН» на

Захисні реакції рослин пшениці
озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату

сірих лісових легкосуглинкових грунтах. Агро-
технічна обробка — загальноприйнята для
зони вирощування. Надземну частину рослин
пшениці лісостепового (Столична) та степово-
го (Панна, Тронка) екотипів обробляли розчи-
ном диквату в концентрації 1·10–6 М, контроль-
ні — дистильованою водою. Обприскування
рослин проводили в ранковий час за 100%-ї
хмарності дрібнодисперсним способом у фазі
кущіння. Через 24 та 48 год досліджували
швидкість розвитку окиснювальних ушкоджень
за вмістом малонового діальдегіду (МДА) та
розвиток захисних процесів за активністю супер-
оксиддисмутази (СОД). Ступінь стійкості рос-
лин пшениці оцінювали у фазі цвітіння за ста-
білізацією окиснювальних процесів, активністю
захисних систем і вмістом фотосинтетичних
пігментів.

24 год

Тронка К 2,54±0,13 0,93±0,05 1,04±0,04 2,67±0,12 3,53±0,16

Д 2,60±0,12 1,12±0,04 0,34±0,02 2,32±0,12 11,14±0,49

Столична К 2,55±0,12 0,97±0,05 1,05±0,04 2,64±0,10 3,35±0,15

Д 2,70±0,11 1,30±0,05 0,35±0,04 2,13±0,09 11,43±0,51

Панна К 2,51±0,13 0,93±0,03 1,03±0,03 2,88±0,11 3,32±0,17

Д 2,90±0,12 1,40±0,05 0,37±0,02 2,08±0,10 11,62±0,75

48 год

Тронка К 2,56±0,10 0,92±0,04 1,00±0,05 2,78±0,09 3,40±0,16

Д 2,00±0,05 0,90±0,05 0,45±0,05 2,22±0,07 6,44±0,28

Столична К 2,54±0,11 0,97±0,05 1,02±0,03 2,62±0,09 3,44±0,15

Д 2,00±0,04 0,85±0,04 0,73±0,04 2,35±0,08 3,90±0,17

Панна К 2,50±0,10 0,91±0,05 1,03±0,04 2,75±0,08 3,31±0,15

Д 1,91±0,07 0,82±0,03 0,69±0,04 2,33±0,10 3,96±0,10

Фаза цвітіння (22-га доба)

Тронка К 2,23±0,09 0,70±0,05 1,12±0,04 3,20±0,15 2,62±0,12

Д 1,61±0,07 0,32±0,05 0,83±0,04 5,03±0,21 2,33±0,11

Столична К 2,40±0,10 0,70±0,04 0,90±0,05 3,40±0,18 3,35±0,14

Д 1,58±0,09 0,42±0,03 0,67±0,04 3,76±0,17 3,00±0,15

Панна К 2,19±0,10 0,54±0,03 1,02±0,05 3,99±0,15 2,60±0,10

Д 1,64±0,09 0,43±0,03 0,65±0,03 3,81±0,17 3,18±0,14

Прим і т к а . К — контроль; Д — дослід (для табл. 1 і 2).

1. Уміст пластидних пі ментів рослин пшениці за дії ди ват онцентрації 1⋅⋅⋅⋅⋅10–6 М

мг/г сирої речовини

Хлорофіл а Хлорофіл в Каротиноїди
Співвідношення

Сорт К/Д а+в/каротина/в
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Захисні реакції рослин пшениці
озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату

Пероксидне окиснення ендогенних ліпідів
визначали в надосадовій рідині гомогенату рос-
линних тканин за утворенням одного з кінцевих
продуктів пероксидації — МДА, вміст якого
встановлювали за величиною екстинкції про-
дукту його конденсації з тіобарбітуровою кис-
лотою [1]. Уміст пігментів визначали спектро-
фотометричним методом [17]. Активність СОД
(КФ 1.15.1.1.) знаходили за С. Чеварі та спів-
авт. [12]. Фітотоксичну дію гербіциду на ріст
рослин визначали за морфометричними показ-
никами. Вплив на продукційний процес оціню-
вали за елементами структури врожаю [9]. От-
римані результати обробляли методом варіа-
ційної статистики [7].
Результати та обговорення. Як засвід-

чили результати наших досліджень, дикват,
що проник у тканини листка в концентрації
1⋅10–6 М, ініціював розвиток окиснювальних
процесів у сортів обох екотипів, які характери-
зувалися накопиченням продуктів ПОЛ, зокре-
ма МДА (рис.1). Так, на 24 год після обробки
вміст МДА у фотосинтезувальних тканинах до-
сліджуваних сортів зростав більше ніж удвічі,
тоді як уже на 2-гу добу інтенсивність окисню-
вальних вільнорадикальних реакцій знижува-
лась у сортів: Столична — на 48%, Панна —
42, Тронка — 29% порівняно з 1-ю добою. У
фазі цвітіння сумарний вміст МДА у сортів Пан-
на та Столична знизився до рівня контрольних
варіантів, проте у сорту Тронка залишався ви-
щим на 78%.
З наукових публікацій відомо про зв’язок між

стійкістю до оксидативного стресу і підвищеним
рівнем активності компонентів системи захис-
ту, зокрема активності СОД [13, 16]. Досліджен-
ня активності цього ферменту за дії диквату
свідчать, що на 24 год активність СОД зроста-
ла у рослин сортів: Столична — 48%, Панна —

8,5, Тронка — 6,6%. На 2-гу добу після оброб-
ки у рослин досліджуваних сортів активність
СОД знижувалася до рівня контрольних варі-
антів. У фазі цвітіння активність ферменту за-
лишалася на рівні контрольних значень у рос-
лин сортів Панна і Столична та була вищою на
15% у сорту Тронка. Зниження активності СОД
до контрольних варіантів може бути пов’язане
зі стабілізацією детоксикаційних процесів у рос-
линах.
Оскільки підвищення активності СОД за дії

ксенобіотиків характерне для стійких рослин,
вважаємо, що зміна активності цього фермен-
ту в умовах експерименту є адаптивною. Наші
дані збігаються з даними літератури.
Так, Т. Бевік зі співав. повідомляли, що за

умов пригнічення активності СОД хелатами міді
синергічно підсилювалася фітотоксична дія па-
раквату [15].
Фотосинтез — є важливим й одночасно не-

безпечним для рослинного організму процесом,
оскільки в ньому вимушено перебувають по-
близу одне одного активні окиснювачі та суб-
страти окиснювальних процесів. Гербіцид ство-
рює умови, що призводять до прискорення ре-
акцій ПОЛ, які окиснюють ненасичені жирні
кислоти ліпідів і можуть зумовити пошкоджен-
ня мембран хлоропластів та порушення в піг-
ментному комплексі фотосинтетичного апара-
ту рослин. Слід зазначити, що на 1-шу добу дії
стресу такої інтенсивності у всіх досліджува-
них сортів кількість каротиноїдів зменшувала-
ся проти незначного підвищення вмісту хлоро-
філу а й істотного підвищення вмісту хлорофілу
в. Це, вірогідно, спричинено впливом 2,2-дипі-
ридилію (кільцева форма молекули гербіциду),
який стимулює біосинтез хлорофілу [8]. Рядом
авторів було виявлено ефект позеленіння за дії
гербіцидів [11, 14]. Як відомо, одним із меха-

Тронка

К 16,0±0,5 41,0±1,8 2,33±0,37 47,59±1,15

Д 15,0±0,8 38,0±1,4 1,49±0,09 36,57±1,73

Столична

К 15,0±1,0 39,0±1,9 1,59±0,01 43,87±2,04

Д 16,0±0,25 41,0±1,0 1,57±0,09 43,40±2,32

Панна

К 16,0±0,01 40,0±1,7 2,24±0,19 51,36±1,23

Д 16,0±0,55 37,0±0,1 1,64±0,12 44,80±2,76

2. Стр т ра врожаю сортів пшениці за дії ди ват 1⋅⋅⋅⋅⋅10–6 М

Варіант

Елементи структури врожаю

1000 зерензерна в колосізерен у колосіколосків у колосі

Кількість, шт. Маса, г
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Захисні реакції рослин пшениці
озимої (Triticum aestivum L.) за дії диквату

Результати проведених досліджень засвід-
чили, що у відповідь на дію гербіциду, навіть
у низьких концентраціях (1⋅10–6 М), у рослин
розвиваються окиснювальні процеси, які при-
зводять до ушкодження фотосинтетичного
апарату та зниження врожайності.

Висновки

У стійких сортів (Столична) активують-
ся захисні системи, спрямовані на зниження
окиснювальних ушкоджень, відбуваються
адаптаційні перебудови, які і забезпечують
формування врожаю на рівні контрольних ва-
ріантів.
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нізмів захисту фотосинтетичного апарату каро-
тиноїдами є хімічне гасіння супероксидних ра-
дикалів, яке і спричинює їхнє руйнування. На
2-гу добу вміст каротиноїдів зростав у сортів
Столична та Панна дещо стрімкіше порівняно
із сортом Тронка, проте величини співвідно-
шення хлорофілів а/в були наближеними до
контрольних значень, що є наслідком модифі-
каційних перебудов, зумовлених перерозподі-
лом їх функцій у загальній адаптивній реакції
пігментного комплексу. У фазі цвітіння у досл-
ідних варіантах уміст пігментів зменшився на
20–25%, що може свідчити про пролонгований
вплив гербіциду на фотосинтетичну систему.
Оскільки урожайність — складний показник,

який інтегрує дію всіх факторів на рослину в
процесі онтогенезу, а її величина це певний
компроміс між продуктивністю і стійкістю, ми
проаналізували морфометричні показники та
зміни в структурі урожаю: кількість колосків та
зерен у колосі, масу зерна в колосі і масу 1000
зерен за дії гербіциду. Аналіз отриманих ре-
зультатів свідчить про те, що обробка диква-
том гальмувала ріст верхнього міжвузля всіх
дослідних рослин та знижувала продуктивність
колосу (табл. 1, 2 ) . Так, у дослідних рослин
сорту Столична маса зерна (у нашому експе-
рименті маса 1000 зерен) — на рівні контроль-
них варіантів, а у сортів Панна і Тронка знизи-
лася відповідно на 13 і 23%.
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Розв’язання проблеми дефіциту рослинно-
го білка за допомогою структури виробництва
зернобобових культур тісно пов’язане із техно-
логією їх вирощування [3, 5]. Зерно вики ярої
характеризується високими кормовими власти-
востями, а потенційна урожайність зерна су-
часних сортів сягає 3,5–4,5 т/га [2, 3, 5]. Вод-
ночас резерви максимальної реалізації ге-
нетичного потенціалу вики ярої вивчено ще
недостатньо, зокрема під впливом норм міне-
ральних добрив та інокуляції.
Відомо, що провідну роль у формуванні вро-

жаю зерна вики ярої відіграють параметри фо-
тосинтетичної діяльності посівів, зокрема по-
казники площі листкової поверхні, які під впли-
вом технологічних заходів можуть істотно
змінюватись [1, 6].
Мета роботи — дослідити фотосинтетичну

діяльність вики ярої, виявити її особливості за
фазами росту і розвитку залежно від норм міне-
ральних добрив та інокуляції, а також характер
взаємозв’язків між рівнем формування врожаю
та наростанням площі листків, динамікою на-
копичення сухої речовини та іншими елемен-
тами фотосинтетичної діяльності.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження формування зернової продуктивності
сортів вики ярої залежно від впливу рівнів міне-
рального живлення та позакореневих піджив-
лень в умовах Правобережного Лісостепу Ук-
раїни проведено упродовж 2006–2008 рр. у
польовій сівозміні відділу селекції та технології
вирощування зернобобових культур Інституту
кормів та сільського господарства Поділля
НААН. Ґрунти дослідного поля — сірі лісові се-
редньосуглинкові на лесі. Показники агрохі-
мічного обстеження свідчать про низький уміст
гумусу в цих ґрунтах (2,1%). Також мало до-
ступного для засвоєння рослинами азоту (3,4–
5,4 мг⋅екв на 100 г ґрунту). Виявлено значну
нестачу калію, якого в гумусово-елювіальному
горизонті міститься 12–14 мг⋅екв на 100 г ґрун-
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ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗЕРНОВУ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ВИКИ ЯРОЇ

Висвітлено рез льтати досліджень вплив норм
мінеральних добрив та іно ляції на підвищення
фотосинтетичної прод тивності та рівня рожаю
зерна ви и ярої. Встановлено, що
в Правобережном Лісостеп застос вання
N30P60K60, іно ляції насіння ризоторфіном
і проведення 2-разово о поза оренево о
підживлення посівів ви и ярої ристалоном
особливим забезпеч є підвищення рожайності
та я ості її зерна.
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ту, вміст рухомого фосфору — 10–12 мг⋅екв на
100 г ґрунту, реакція ґрунтового розчину слабо-
кисла (рН 5,1–5,3), гідролітична кислотність —
3,5–3,8 мг⋅екв на 100 г ґрунту. Сума ввібраних
основ становить 12,9–13,6 мг⋅екв на 100 г ґрун-
ту за ступеня насиченості основами 75–80%.
У досліді вивчено дію та взаємодію 3-х фак-

торів: А — сорти; В — інокуляція; С — норми
мінеральних добрив. Повторність у досліді —
4-разова. Розміщення варіантів систематичне.
Площа облікової ділянки — 40 м2. Попередник
— пшениця озима.
Технологія вирощування вики ярої в досліді

була рекомендованою для цієї зони, крім елемен-
тів технології, взятих на вивчення. Фосфорні та
калійні добрива (суперфосфат і калій хлорис-
тий) вносили з осені під зяблеву оранку в дозі
Р60К60, азотні (аміачна селітра) — під передпо-
сівну культивацію в дозі N30. Сівбу здійснювали
звичайним рядковим способом з міжряддями
15 см. У період вегетації проводили позако-
реневі підживлення кристалоном особливим
(4 кг/га) згідно зі схемою досліду (таблиця).
У дослідженнях здійснювали спостережен-

ня, виміри та облік відповідно до загальноприй-
нятих у кормовиробництві методик.
Відомо, що існують загальні закономірності

формування асиміляційного апарату, властиві
всім зернобобовим культурам. Максимальна
площа листкової поверхні у вики ярої форму-
ється до початку утворення перших бобів з по-
ступовим зменшенням її у 2-й половині веге-
тації через відмирання частини листків нижніх
ярусів [2, 5]. За сприятливих умов сумарна лист-
кова площа вики ярої може перевищувати 100
тис. м2/га. Проте найбільшу зернову продук-
тивність вики ярої у попередніх дослідженнях
виявлено за наявності листкової площі у фазі
утворення бобів — 52,7–62,6 тис. м2/га [2, 3].
Результати досліджень. Установлено, що

площа асиміляційної поверхні вики ярої змі-
нюється в процесі росту і розвитку, однак знач-
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ною мірою залежить від гідротермічних умов
року та чинників, взятих на вивчення. У вики
ярої через короткий вегетаційний період уся
листкова поверхня формувалася за 62–63 дні,
тобто від повних сходів до фази утворення зе-
лених бобів. У середньому за 2006–2008 рр.
площа листків вики ярої сорту Віаріка у конт-
рольному варіанті у фазі утворення бобів ста-
новила 50,7 тис. м2/га, у варіанті з удобренням
P60K60 чи N30P60K60 цей показник відповідно
становив 56 і 62,5 тис. м2/га. Істотного впливу
передпосівної інокуляції та позакореневих під-
живлень кристалоном особливим (4 кг/га) на
формування розмірів асиміляційної поверхні не
встановлено.
Площа листків вики ярої змінювалася за фа-

зами росту і розвитку залежно від варіанта дос-
ліду, однак окремо взята площа в будь-який із
періодів не може досить повно характеризува-
ти розміри асиміляційної поверхні посіву. Інте-
гральним показником листкової поверхні посіву
є фотосинтетичний потенціал (ФП), що підсу-
мовує площу листків за весь вегетаційний пе-
ріод [1].
Свого часу науковці вважали достатнім по-

казником ступеня досконалості посівів — ФП
понад 2 млн м2діб/га в перерахунку на 100 днів
вегетації [2]. У наших дослідженнях залежно від
варіанта досліду у вики ярої сорту Віаріка ці
показники становили 1,952–2,704, у сорту Біло-
церківська-7 — 1,661–2,213 млн м2діб/га.
Продуктивність посівів істотно залежить від
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ФП та чистої продуктивності фотосинтезу (ЧПФ).
Водночас величина ФП залежить від біологіч-
них особливостей сорту, ґрунтових і погодних
умов, а також рівня інтенсивності технології
вирощування. Виявлено, що коефіцієнт коре-
ляції між показниками ФП та урожаєм сухої ре-
човини вики ярої (r) становив 0,94. Із зерно-
вою продуктивністю тіснота зв’язку була менш
істотною (r=0,60). Аналогічні залежності у до-
слідженнях з викою ярою отримано в Респуб-
ліці Білорусь Л.В. Кукришем [2].
У результаті оцінки ЧПФ установлено, що

вихід сухої речовини на 1000 од. ФП у посівах
вики ярої зростає із застосуванням факторів
інтенсифікації. Так, на контролі цей показник
становив 2,1–2,2 кг (див. таблицю), застосуван-
ня фосфорно-калійного та повного мінерально-
го удобрення сприяло підвищенню його до 2,2–
2,4 кг. Найбільший вихід сухої речовини — 2,5–
2,6 кг на 1000 од. ФП виявлено у варіантах, де
проводили 2 позакореневих підживлення кри-
сталоном особливим (4 кг/га) на фоні інокуляції
та застосування мінеральних добрив з нормою
P60K60 чи N30P60K60.
Виявлено досить високу чутливість рослин

вики ярої до норм мінеральних добрив. Так, за
внесення фосфорно-калійних добрив Р60К60
рівень урожайності зерна сорту Віаріка в серед-
ньому за 2006–2008 рр. становив 2,53, Білоцер-
ківська-7 — 2,57 т/га. Показники приросту уро-
жайності зерна до контролю становили 0,47 і
0,42 т/га, або 22,6 та 19,7% відповідно, що іс-

Без інокуляції

Без добрив 82,2 2,1 2,06 1,1 0,40

P60K60 97,0 2,3 2,53 1,2 0,41

N30P60K60 114,9 2,2 2,72 1,1 0,38

P60K60 + кристалон особливий у фазі гілкування 104,5 2,4 2,68 1,2 0,41

P60K60 + кристалон особливий у фазі гілкування
+ кристалон особливий у фазі бутонізації 105,5 2,5 2,85 1,2 0,43

N30P60K60 + кристалон особливий у фазі
гілкування + кристалон особливий у фазі
бутонізації 117,8 2,4 3,09 1,2 0,42

З інокуляцією

Без добрив 93,8 2,2 2,21 1,1 0,37

P60K60 108,9 2,4 2,74 1,2 0,40

N30P60K60 120,7 2,2 2,88 1,1 0,38

P60K60 + кристалон особливий у фазі гілкування 112,8 2,4 2,90 1,2 0,41

P60K60 + кристалон особливий у фазі гілкування
+ кристалон особливий у фазі бутонізації 118,8 2,5 3,12 1,3 0,42

N30P60K60 + кристалон особливий у фазі
гілкування + кристалон особливий у фазі
бутонізації 131,4 2,5 3,38 1,3 0,41

Фотосинтетична прод тивність посівів ви и ярої сорт Віарі а (середнє за 2006–2008 рр.)

Система удобрення Кгосп
Вихід зерна
на 1000 од.
ФП, кг

Урожайність
зерна, т/га

Вихід с.р.
на 1000 од.
ФП, кг

Добове
накопичення
с.р., кг/га
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тотно на 5%-му рівні значущості. Додаткове
внесення азотних добрив у дозі N30 під перед-
посівну культивацію на фоні P60K60 забезпечи-
ло збільшення урожайності зерна на 0,18 т/га
у сорту Віаріка та на 0,12 т/га у сорту Білоцер-
ківська-7. В умовах посушливого 2007 р. роль
мінеральних добрив знівелювалася дефіцитом
вологи, тому урожайність зерна вики ярої збіль-
шилася завдяки мінеральному живленню лише
на 13,3–13,9% порівняно з контролем, тоді як
за сприятливих погодних умов 2008 р. засто-
сування мінеральних добрив під вику яру за-
безпечило 45,5–58,4% приросту урожайності
зерна.
Водночас установлено позитивний вплив

позакореневих підживлень на урожайність зер-
на вики ярої. Так, у середньому за 2006–2008 рр.
проведення позакореневого підживлення рос-
лин кристалоном особливим (4 кг/га) у фазі
гілкування урожайність зерна вики ярої під-
вищилася на 0,08–0,15 т/га, що на 5%-му рів-
ні значущості перебуває в межах похибки до-
сліду. Проте поєднання двох позакореневих
підживлень забезпечувало достовірний приріст
урожайності зерна (0,24–0,37 т/га, або 9,5–
13,7%).
У процесі досліджень нами виявлено, що у

вики ярої у варіантах, де застосовували повне
мінеральне удобрення (N30P60K60), формували-
ся потужний листковий апарат, високий ФП та
урожай сухої речовини. Однак використання
продуктів фотосинтезу на утворення нових ве-

гетативних пагонів негативно впливало на фор-
мування врожаю зерна, і коефіцієнт господар-
ської придатності (співвідношення маси зерна
і загальної сухої маси, Кгосп) у цих варіантах був
значно нижчий.
Так, у сорту Віаріка у контрольному варіанті

Кгосп становив 0,40, а після застосування пов-
ного мінерального удобрення (N30P60K60) —
0,38 (див. таблицю). Проведення позакорене-
вих підживлень дало змогу підвищити Кгосп до
0,42–0,43. Водночас потрібно зазначити, що
інокуляція насіння сприяла зростанню ФП, од-
нак Кгосп на цих варіантах знижувався. Встанов-
лено також, що у сорту Віаріка формуються
більша площа листкового апарату та вищий
ФП, проте Кгосп переважав у сорту Білоцерків-
ська-7 і становив 0,51 на фосфорно-калійно-
му фоні (P60K60) у поєднанні із двома позако-
реневими підживленнями добривом кристалон
особливий.
Максимальну врожайність зерна вики ярої

одержано у варіантах із внесенням повного
мінерального удобрення (N30P60K60) на фоні
інокуляції насіння та за поєднання двох поза-
кореневих підживлень кристалоном особливим
(4 кг/га) у фазах гілкування та бутонізації. У
середньому за 2006–2008 рр. застосування цих
елементів технології забезпечило урожайність
зерна — 3,38 т/га у сорту Віаріка та 3,32 т/га у
сорту Білоцерківська-7 , що більше відповідно
на 1,32 і 1,17 т/га, або на 64 та 54,5% порівня-
но з варіантами без добрив та інокуляції.

Установлено позитивну дію норм мінераль-
них добрив та інокуляції на формування висо-
ких показників фотосинтетичної діяльності
посівів вики ярої. За таких умов показники чис-
тої продуктивності фотосинтезу досягли
величини 6,87 г/м2 за добу у сорті Віаріка та
6,80 г/м2 за добу у сорті Білоцерківська-7 у

Висновки

фазі утворення бобів. Оптимізація системи
удобрення завдяки внесенню мінеральних доб-
рив у формах N30P60K60 і проведенню інокуляції
та позакореневих підживлень кристалоном
особливим забезпечує найвищу зернову про-
дуктивність вики ярої — 3,32–3,38 т/га та
вміст сирого протеїну — 28,4–30,3%.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ НІТРАГІНІЗАЦІЇ НУТУ
В УМОВАХ СТЕПОВОГО КРИМУ

Уперше в мовах Крим по азано специфічність
взаємодії різних сортів н т з певними штамами
б льбоч ових ба терій род Rhizobium.

Зернобобові культури — найважливіше дже-
рело рослинного білка для годівлі тварин i хар-
чування людей. Вони мають унікальну влас-
тивість засвоювати молекулярний азот з по-
вітря в симбіозі з бульбочковими бактеріями і
містять у своєму складі значну кількість білка,
який легко засвоюється.
Науково обґрунтована частка бобових куль-

тур у загальній структурі посівів має станови-
ти 20–40%, проте нині в Україні вона становить
менше 10% [2].
Нут є однією з найбільш стійких до посухи i

спеки зернобобових культур [3, 4]. Вирощують
його переважно на богарі. Промислове вироб-
ництво нуту в Криму розпочали в середині ХХ ст.
Однак останніми роками (з 1970) основні ви-
робники його зерна — городники.
Зерно нуту характеризується корисними влас-

тивостями. Воно містить 19–30% білка, 4–7%
жиру, 3,5–5% клітковини, 2,8–3,7% золи, бага-
то вiтамiнiв С, В, Д, E i каротину. Білок нуту за
амінокислотним складом близький до ідеально-
го білка ФАО [4].
Нут є активним симбіотичним фіксатором

азоту з повітря і здатний на досить окультуре-
них ґрунтах давати високі врожаї без застосу-
вання азотних добрив, що нині особливо важ-
ливо для зниження собівартості вирощуваної
продукції.
Рослини нуту можуть вступати в симбіоз з

бульбочковими бактеріями виду Mesorhizobium
ciceri, завдяки чому вони засвоюють з атмос-
фери до 30–150 кг/га азоту за вегетацію, забез-
печуючи без використання азотних добрив уро-
жай зерна 20–25 ц/га [4].
Якщо ґрунти містять мало бульбочкових бак-

терій або їхні дикі форми малоактивні, нут при-
пиняє накопичувати біологічний азот, а викори-
стовує ґрунтовий [3]. Така закономірність час-
то спостерігається на полях, де його ніколи не
вирощували. Це пов’язано з тим, що нутова
бульбочкова бактерія є вузькоспеціалізованою
i розвивається лише на нуті. І навпаки, на нуті
не розвиваються бульбочкові бактерії з інших
бобових рослин.
У ґрунтах півдня України немає природних

аборигенних бульбочкових бактерій нуту. Тому

в технології вирощування цієї культури необхід-
ним агрозасобом має бути передпосівна оброб-
ка насіння біопрепаратами високоефективних
селекційних штамів бульбочкових бактерій —
інокуляція.
Доведено, що в процесі формування i функ-

цiонування бульбочково-ризобiального симбі-
озу рослини-живильники відіграють не менш
активну роль, ніж клітини бактерії [1]. Такі самі
данi було одержано під час вивчення госпо-
дарської специфічності бульбочкових бактерій,
тобто їхньої залежності від симбіотичної актив-
ності виду або сорту рослини. Отже, бобово-
ризобiальний симбіоз є результатом вiдповiд-
ностi генотипів макро- i мiкросимбiонта.
Мета досліджень — вивчення ефективності

інокуляції насіння нуту в умовах Центрального
степу Криму та дослідження впливу інокуляції
насіння на вміст сирого протеїну в зерні куль-
тури.
Матеріали та методи досліджень. Польові

дослідження проводили впродовж 2002–2004 рр.
на зрошуваних землях Інституту сільського гос-
подарства Криму НААН, розташованого в с. Кле-
пiнiне Красногвардiйського району АР Крим.
Основним ґрунтовим різновидом є чорнозем
південний малогумусний на жовто-бурих лесо-
видних легких глинах. Клімат цього району —
континентальний, помiрно холодний, напівсу-
хий, з великими коливаннями температури i
максимальною кількістю опадів у літній період.
Погодні умови за основними показниками (кіль-
кість тепла, вологи та їхній розподіл упродовж
періоду вегетації, кількість днів із суховіями та
відносною вологістю менше 30%) рiзнилися за
роками проведення досліджень і мали істотні
відхилення від середніх багаторічних показ-
ників. Проте основні закономірності впливу до-
сліджуваних факторів на формування елемен-
тів продуктивності зберігалися.
Попередник — пшениця озима. Бур’яни зни-

щували агротехнічними способами. Сівбу нуту
здійснювали сівалкою СН-16 на глибину 5–6 см.
Частину насіння нуту за 1–2 год до сівби

обробляли штамами бульбочкових бактерій за
розрахунковою дозою iнокулюму 106 бактерій/
насінину. Контроль — варіант без обробки на-
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сіння. Дослідження впливу штамів бульбочко-
вих бактерій на вміст сирого протеїну в зерні
нуту проводили згідно з ГОСТ 134964–93.
Нут збирали за повного дозрівання бобів

комбайном Сампо-130. Облік урожаю проводи-
ли по кожній дiлянці. Дослідження виконано за
методикою Б.О. Доспєхова.
Результати досліджень. Одним із найваж-

ливіших параметрів інтенсивності фіксації ат-

мосферного азоту бобовими культурами є кіль-
кість бульбочок на коренях рослин. Їх підрахо-
вували у фазі масового цвітіння рослин. Уста-
новлено, що використання активних штамів
бульбочкових бактерій на нуті збільшувало їх-
ню кількість в усіх варіантах. У дослідах лише
окремі неiнокульованi рослини нуту утворюва-
ли одиничні, дуже великі бульбочки, iнiцiйованi
бактеріями, якi, очевидно, потрапляли з на-
сінням.
Загалом найбільша кiлькicть бульбочок у

сортів Олександрит була у варіантах зі штама-
ми Н-18, Н-17; Розана — Н-14 i 2102; Пам’ять —
Н-17, Н-28; Карпове — Н-18; Тріумф — Н-28,
Н-18, Н-14; Діамант — Н-12, Н-14 (рисунок).
Однак між кількістю i масою бульбочок нуту

у варіантах встановлено деяку невiдповiднiсть,
що пояснюється різною величиною бульбочок.
Підраховували біомасу бульбочок у фазі ма-
сового цвітіння рослин. У середньому найбіль-
шу біомасу бульбочок нуту в сортах Олексан-
дрит i Розана встановлено у варіанті зі штамом
Н-18 — 485,0 i 524,3 мг/рослину відповідно;
Пам’ять — Н-18, Н-28 — 332,3 i 294,0; Карпо-
ве — Н-18, Н-12, Н-28 — 490,0, 463,3, 461,3;
Тріумф — Н-28, Н-18, Н-17 — 504,3, 470,0,
444,3; Діамант — Н-12 — 608,3 мг/рослину.
Основним критерієм, за яким можна оціни-

Ефективність нітрагінізації
нуту в умовах степового Криму

Вплив штамів б льбоч ових ба терій на iль-
icть б льбочо н т (2002–2004 рр.): —
Оле сандрит; — Розана; — Пам’ять;
— Карпове; — Трі мф; — Діамант

К
іл
ьк
іс
ть

 б
ул
ьб
оч
ок

, 
ш
т.

 з
 р
ос
л
и
ни

Контроль 20,5 18,5 20,2 20,4 20,7 21,4

522 23,2 20,5 21,8 21,6 23,1 25,3

2102 22,9 20,6 22,4 22,2 22,1 23,0

Н-12 23,5 19,8 22,3 24,2 23,9 23,2

Н-14 23,4 20,8 22,5 21,9 22,3 25,6

Н-17 22,7 21,5 22,5 21,7 22,5 23,3

Н-18 26,5 24,0 24,7 23,8 24,4 23,0

Н-28 21,8 21,2 22,1 23,1 24,3 26,1

НIР05 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2 1,7

1. Вплив штамів б льбоч ових ба терій на врожайність зерна н т (2002–2004 рр.), ц/ а

Карпове ДіамантТріумфВаріант Олександрит Розана Пам’ять

Контроль 18,0 17,0 18,2 19,4 18,1 19,5

522 18,1 17,0 19,4 20,1 19,0 21,3

2102 18,0 20,2 22,4 21,4 21,6 19,7

Н-12 19,4 20,2 18,9 19,7 20,6 21,2

Н-14 19,2 17,9 18,6 20,5 18,9 20,0

Н-17 20,7 20,0 20,3 21,7 18,4 23,6

Н-18 18,3 17,4 19,1 23,0 19,3 19,7

Н-28 18,1 18,6 20,6 20,6 18,4 19,9

НIР05 1,0 1,0 1,3 1,2 1,1 1,0

2. Вплив штамів б льбоч ових ба терій на вміст сиро о протеїн в зернах н т (2004 р.), %

Карпове ДіамантТріумфВаріант Олександрит Розана Пам’ять

Штам
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Ефективність нітрагінізації
нуту в умовах степового Криму

ти ефективність застосування різних способів
для поліпшення умов вирощування сільсько-
господарських культур, є їхній вплив на вро-
жайність. Нами проведено послідовний добір
найефективніших штамів мiкроорганiзмiв для
кожного сорту нуту.
Передпосівна обробка насіння загалом під-

вищувала врожайність усіх сортів. Однак при
цьому спостерігалася певна компліментарність
взаємодії генотипів фiто- i ризобiосимбiонтiв.
Так, у дослідженнях на сортах нуту Олександ-

рит, Розана, Пам’ять найефективнішим виявив-
ся штам Н-18; Карпове — штами Н-12, Н-18,
2102, Н-28; Тріумф — 522, Н-18, Н-28, Н-12;
Діамант — Н-28, 522, Н-14 (табл.1).
Одним з найважливіших параметрів якості

зерна бобових культур є вміст у ньому сирого
протеїну.
Результати досліджень показали, що зага-

лом застосування штамів бульбочкових бак-
терій на нуті достовірно збільшує його вміст до
3,1% (табл. 2).

Уперше в умовах Криму показано специ-
фічність взаємодії різних сортів нуту з пев-
ними штамами бульбочкових бактерій роду
Rhizobium. Пластичність окремого сорту ну-
ту i генотипу бактерій визначає оптималь-

Висновки

ний зв’язок у симбіозі та відкриває можливості
для проведення генетико-селекцiйної роботи
з підвищення симбіотичної азотфіксації. Вияв-
лено високу ефективність ризобiальної систе-
ми сорт — штам за інокуляції насіння нуту.
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ВПЛИВ ЖИВЛЕННЯ
НА ЯКІСТЬ ПЛОДІВ СУНИЦІ

Визначено вплив живлення на форм вання
я існих по азни ів с ниці. Запропоновано
добрення рослин с ниці, я е забезпеч є
форм вання плодів висо ої товарної
та споживчої я ості.

Суниця — маловибаглива до ґрунтів. Високі
врожаї можна отримати на різних видах ґрунтів
за умови забезпечення рослин поживними ре-
човинами [4, 10]. Хоча, як стверджують деякі
автори, суниця серед ягідних культур є най-
менш чутливою до внесення добрив і погано
реагує на підвищену концентрацію солей у
ґрунті [8].
В.С. Марковський та М.Д. Співаковський [4,

9] довели, що внесення органічних та міне-
ральних добрив у ґрунт позитивно впливає на
процеси синтезу органічних речовин, що фор-
мує відмінні смакові та споживчі якісні показни-
ки. Іншими дослідженнями В.С. Марковського
та І.І. Середи [5] доведено, що органічна сис-
тема удобрення не забезпечує належної товар-
ної якості суниці. Середня маса ягоди більше
залежить від кліматичних умов року вирощу-
вання, насамперед забезпеченості ґрунту воло-
гою, ніж від застосованої системи удобрення.
Мета досліджень — установлення впливу

добрив на врожайність і товарність плодів су-
ниці та вміст у них хімічних компонентів.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили впродовж 2001–2002 рр. у західному Лісо-
степу Передкарпаття на чорноземах опідзоле-
них з низьким умістом гумусу (2%) і середнім
рівнем забезпеченості рухомими сполуками Р
та К. Вивчали сорти Істочнік, Хоней та Дукат,
висаджені за схемою 80×25 см, ширина плодо-
носної смуги 35–40 см, повторність — 3-разо-
ва. Насадження створено навесні 2000 р.
Добрива вносили поверхнево перед садін-

ням з наступним заорюванням на глибину
40 см. Після садіння суницю підживлювали
азотними добривами з розрахунку 60 кг/га д.р.
Основні добрива вносили після збирання вро-
жаю. Дослід складався з таких варіантів: 1 —

гній 60 т/га, Р60К60 (контроль); 2 — гній 90,
Р90К90; 3 — гній 105, Р105К105; 4 — гній 120 т/га,
Р120К120. Фосфорні добрива вносили у формі
подвійного суперфосфату 20% д. р., калійні —
калімагнезія 28% д. р.
Для проведення лабораторних досліджень

плоди відбирали у 2001–2002 рр. згідно з «Ме-
тодичними рекомендаціями проведення дослі-
джень по питаннях зберігання та переробки»
[6]. Математичну обробку результатів викону-
вали за допомогою регресивного аналізу за
методикою Б.А. Доспєхова [2] та за методич-
ними рекомендаціями з використанням персо-
нального комп’ютера за відповідними про-
грамами П.В. Кондратенка та М.О. Бублика [3].
Товарну оцінку плодів виконували згідно з

чинним нормативним документом — ГОСТом
6826 [1].
Результати досліджень. У 2002 р. сорти

Істочнік та Дукат мали більшу врожайність у
всіх варіантах удобрення порівняно з 2001 р.
Зокрема, на контролі в сортів Істочнік вона ста-
новила 28,7, Дукат — 109,2 ц/га. Меншу вро-
жайність, ніж на контролі, цього року мав сорт
Хоней у варіантах з унесенням перед садінням
90 та 120 т гною та після збирання врожаю —
фосфорних і калійних добрив у нормі 90 та
120 кг/га д.р. (63 і 54,7 ц/га відповідно). Найви-
щу врожайність було відзначено в сорту Дукат
у всіх варіантах удобрення — 148,1–161,5 ц/га
(табл. 1). У середньому за роки досліджень
найбільша врожайність була у варіанті з уне-
сенням 90 т/га гною та 90 кг/га д.р. фосфорних
і калійних добрив, у досліджуваних сортах вона
становила 79,1 ц/га — Істочнік, 97,1 — Хоней
та 112,4 ц/га — Дукат.
Урожайність досліджуваних сортів суниці у

всіх варіантах удобрення була вищою у 2002 р.,
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Вплив живлення
на якість плодів суниці
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а маса ягід вищою на 21,1% у 2001 р. Ці дані є
підтвердженням думки В.С. Марковського та
І.І. Середи про те, що удобрення насаджень
сприяє утворенню більшої кількості квіток і за-
в’язі, але не забезпечує належної товарної
якості плодів [5]. У 2001 р. збільшення маси
плодів суниці на 41,7 було відзначено лише в
сорту Дукат у І варіанті, ІІ — 20,9, ІІІ — 2,5%. У
решти досліджуваних сортів не виявлено пози-
тивного впливу добрив на формування фізич-
них показників ягоди. У наступний рік дослід-
жень лише у варіанті з унесенням перед садін-
ням 105 т/га гною + Р105+К105 спостерігалася
позитивна тенденція до зростання маси ягоди
в усіх досліджуваних сортах: Істочнік — на
6,7%, Хоней — 9,8 та Дукат — 4,5%.
Математичний аналіз даних урожайності та

маси плодів суниці досліджуваних сортів, виро-
щених за різних варіантів удобрення, довів іс-
нування тісного зворотного кореляційного зв’яз-
ку між ними. Зокрема такий зв’язок знайдено
для сортів Істочнік, коефіцієнт кореляції якого
становить R= –0,956, Дукат — R= –0,947, не ви-
явлено його лише для cорту Хоней. Ці дані
свідчать про те, що зі зростанням маси плодів
не завжди зростає врожайність.
Хоча товарність плодів була високою у всіх

варіантах в 1- і 2-й роки досліджень, найбіль-
шою вона була у варіанті з унесенням 90 т/га
гною та по 90 кг/га д.р. Р + К у 2001 р., зокре-
ма в сортах Істочнік — 86%, Хоней — 89 і
Дукат — 93%. Більшою в цих сортів була й кіль-
кість плодів І товарного сорту (70, 68 та 69%
відповідно). Те саме простежувалося в зазна-
ченому варіанті й у 2-й рік досліджень
(табл. 3).

Найбільшу кількість нестандартних ягід сор-
ту Дукат (33%) отримали у 2001 р. при внесенні
120 т/га гною і 120 кг/га д.р. Р+К добрив, усьо-
го на 4% їх було менше у 2002 р. Така якість
урожаю у згаданому варіанті була зумовлена
ураженням плодів сірою гниллю. Однією з при-
чин розвитку хвороби, за попередніми дослі-
дженнями, є збільшені норми внесення добрив
[7] (див. табл. 3).
Кількість цукрів у плодах досліджуваної куль-

тури істотно різнилася за роками досліджень.
Менш істотною вона була у варіантах удобрен-
ня, про що свідчать коефіцієнти варіації, які для
досліджуваних сортів (3,8% — Істочнік, 7,7 —
Хоней та 6,9% — Дукат) перебувають у межах
мінімального показника. Кращому синтезу вуг-
леводів сприяли норми внесення гною 90 кг/га
та по 90 кг/га д.р. Р+К добрив. Вищим умістом
цукрів у ягодах суниці відзначився врожай 2002
р., коли ягоди були менших розмірів. Найбіль-
ше їх спостерігалося в сортах Істочнік — 7,9%,
Хоней — 7,1 та Дукат — 6,3%. Слід зауважити,
що в плодах, вирощуваних на контролі, їх було
не набагато менше (табл. 2).
Різні норми внесення добрив неістотно впли-

вали на вміст титрованих кислот у плодах сор-
тів Істочнік, Хоней та Дукат у роки досліджень.
Найвищою була кислотність ягід суниці, виро-
щених у варіанті з унесенням 105 т/га гною та
105 кг/га д.р. Р+К. Лише плоди сорту Хоней
містили максимум титрованих кислот у конт-
рольному варіанті (див. табл. 2). Винятком був
сорт Дукат у 2001 р., уміст титрованих кислот
у ягодах якого змінювався у варіантах удобрен-
ня від 0,94 до 1,06%, коефіцієнт варіації —
10%. Найменш лабільним (0,89–0,94%) у 2001 р.

Гній 60 т/га Істочнік 85 64 21 15 89 63 26 11
+Р60К60 Хоней  79 61 18 21 82 69 13 18
(контроль) Дукат 85 65 20 15 89 77 22 11

Гній 90 т/га Істочнік 86 70 16 14 89 55 34 11
+ Р90К90 Хоней 89 68 21 11 90 51 39 10

Дукат 93 69 24 7 91 55 36 9

Гній 105 т/га Істочнік 79 64 15 21 84 61 23 16
+Р105 К105 Хоней  75 59 16 25 92 59 33 8

Дукат 87 60 27 13  84 57 37 6

Гній 120 т/га Істочнік 65 55 10 35 77 45 32 27
+ Р120 К120 Хоней 71 59 12 29 69 39 30 31

Дукат 67 60 7 33 71 42 29 29

* н/с – нестандартні плоди.

3. Вплив живлення на товарність плодів с ниці (2001–2002 рр.), %

Товарний сорт Товарний сорт

І ІІ І ІІ

Варіант
удобрення

Сорт Усього
товарних

н/с*
Усього
товарних

н/с*

2001 р. 2002 р.
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На збільшення врожайності й товарної
якості плодів суниці найістотніше впливало
внесення добрив перед садінням 90–105 т/га
гною та 90–105 кг/га д.р. Р+К добрив.  Біль-

Висновки

ший уміст цукрів, а менше титрованих кис-
лот було в плодах, вирощених при внесенні 90
т/га гною та 90 кг/га д.р. Р+К, що сприяло
формуванню кращих смакових якостей ягід.
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залежно від норми удобрення був уміст титро-
ваних кислот у сорту Хоней (коефіцієнт варіа-
ції — 2,43), зміни в кількості яких були незнач-
ними, і в наступному році зазначений показник
становив 1,89%.
Аналізом умісту вітаміну С в ягодах суниці

досліджуваних сортів установлено, що внесен-
ня перед садінням 120 т/га гною та 120 кг/га д.р.
РК негативно впливало на синтез дослі-
джуваної речовини (табл. 2). Найбільшу С-ві-
тамінність мали ягоди суниці, вирощені у ва-
ріанті гній 90 кг/га + Р90К90. Середній уміст ас-
корбінової кислоти в цьому варіанті був
більшим порівняно з контролем у плодах сортів
Істочнік на 15 мг/100 г сирої маси, Хоней та
Дукат — 7 мг/100 г сирої маси. Найбільш ла-
більним виявився вміст вітаміну С в ягодах, ви-
рощених на різних фонах удобрення в 2001 р.,
зокрема коефіцієнти варіації по сортах ста-
новили: Істочнік — 13,5%, Хоней — 27,9, Ду-
кат — 14,6%. У 2002 р. середньою мінливістю
вмісту аскорбінової кислоти вирізнявся сорт Іс-

точнік, відповідний показник перебував на рів-
ні 17,9%.
Характеристикою смакових властивостей пло-

дів є співвідношення вмісту цукрів і титрованих
кислот (цукрово-кислотний індекс (ЦКІ)). Для
ягідних культур високий ЦКІ є свідченням їхніх
відмінних смакових якостей.
Суниця, вирощена 2002 р. у варіанті з уне-

сенням 90 т/га гною + Р90К90, мала відмінні
смакові якості, найвищий ЦКІ відзначено в ягід
сорту Істочнік — 7,9, меншим він був у сортів
Хоней — 7,1 та Дукат — 6. Не гірший смак
мали ягоди досліджуваних сортів у цей самий
рік в контрольному варіанті та варіанті з уне-
сенням 105 т/га гною + Р105+К105. Унесення
вдвічі більшої порівняно з контролем кількос-
ті добрив негативно вплинуло на смакові якос-
ті плодів досліджуваних сортів. За таких умов
ягоди суниці у варіанті з унесенням 120 т/га
гною + Р120+К120 були найкислішими в обид-
ва роки досліджень, виняток — сорт Хоней у
2002 р.



33Вісник аграрної наукичервень 2012 р.

Тваринництво,
ветеринарна
медицина

УДК 619:616.98:579.
873.18

© 2012

І.М. Дегтярьов,
кандидат
ветеринарних наук
ННЦ «Інститут
експериментальної
і клінічної ветеринарної
медицини»

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ОЧИЩЕНОГО
ТУБЕРКУЛІНУ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТВАРИН

Наведено рез льтати порівняльно о вивчення
а тивності е спериментальних мі росерій
т бер лінів, ви отовлених за вдос оналеною
техноло ією в дослідах на вели ій ро атій х добі.

Туберкульоз має особливе значення серед
інфекційних захворювань, оскільки завдає вели-
ких економічних збитків тваринництву і стано-
вить постійну небезпеку для здоров’я людини [4].
Під час проведення протитуберкульозних

заходів важливою є організація ефективної
діагностичної системи, що ґрунтується на ви-
користанні високоспецифічних діагностикумів
[1]. Ефективність виявлення хворих на тубер-
кульоз тварин визначається насамперед висо-
кою видовою специфічністю та біологічною ак-
тивністю туберкулінів. У багатьох країнах для
зажиттєвої діагностики туберкульозу тварин
застосовують очищені ППД-туберкуліни. Діаг-
ностичною речовиною таких туберкулінових
препаратів є білкові сполуки мікобактерій ту-
беркульозу. Найактивнішими та специфічними
є ті протеїни, які за багаторазового введення
не формують у тварин реакцій імунної відповіді
[1, 3]. Сучасний етап розвитку біотехнології дає
змогу в умовах біофабрики здійснювати фрак-
ціонування білків мікобактерій і відокремлюва-
ти потрібні компоненти за допомогою ультра-
фільтрації [1, 2, 6].
Технологія методів фракціонування біологіч-

них макромолекул з використанням ультра-
фільтрації дає змогу видалити з туберкуліну
баластні великомолекулярні полісахаридні та
ліпопротеїдні фракції й отримати неімуногенні
туберкуліни, стандартизовані за молекулярною
масою, які містять у своєму складі найспеци-
фічніші фракції протеїнів [1].
Мета роботи — виготовлення дослідних мік-

росерій туберкуліну для ссавців у стандартно-
му розчині способом ультрафільтрації, які міс-
тять у своєму складі специфічні протеїни мо-
лекулярною масою до 300 кДа, а також

вивчення активності, специфічності, реактоген-
ності та сенсибілізувальних властивостей цих
препаратів у дослідах на лабораторних і
сільськогосподарських тваринах.
Матеріали і методи. У роботі використо-

вували виробничий туберкуліногенний штам
M. bovis ІЕКВМ-1, який застосовують у вироб-
ництві туберкуліну очищеного (ППД) для ссав-
ців у стандартному розчині на Сумській дер-
жавній біофабриці. Матричну культуру мікобак-
терій бичачого виду висівали у 15 бутлів
(місткістю по 3 л) на рідке синтетичне живиль-
не середовище Сотона і культивували у термо-
статі впродовж 60-ти діб при температурі
37±0,5°С. Після цього бутлі з вирощеною куль-
турою автоклавували при температурі 132°С
60 хв. Потім бактеріальну масу відокремлюва-
ли від культуральної рідини способом фільт-
рації через стерильні ватно-марлеві фільтри,
культуральний фільтрат центрифугували за 3
тис. об./хв — 20 хв.
Одержаний культуральний фільтрат пропус-

кали спочатку через стерилізувальні пластини
Зейтца, а потім через мікропористі капронові
мембрани і в умовах Сумської державної біо-
фабрики — через порожнисті волокна на уста-
новці УПВ-6, які затримують білок молекуляр-
ною масою понад 300 кДа. Одержаний в умо-
вах лабораторії ретентат фільтрували на
установці УФМ-3-1. Для ультрафільтрації куль-
туральної рідини були використані мікропористі
мембрани, які затримують білок з молекуляр-
ною масою 10 кДа, 100 і 300 кДа. В отримані
напівфабрикати туберкуліну додавали: фенол
до його вмісту у препараті 0,3%, гліцерин — 10
і NaCl — 0,85%. Після цього отриманий тубер-
кулін для ссавців у стандартному розчині роз-
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фасовували в стерильних умовах у скляні фла-
кони (місткістю по 10 см3), герметично закупо-
рювали і маркували.
У згаданих вище препаратах визначали зов-

нішній вигляд, стерильність, концентрацію вод-
невих іонів (рН), кількість загального білка (за
методом К’єльдаля) [7], а також на морських
свинках і великій рогатій худобі (бички віком
1 рік) — біологічну активність (ТО), видову спе-
цифічність, реактогенність, відсутність сенсибі-
лізувальних властивостей згідно з методиками,
визначеними в ТУ У 24.4-00497087–2001 «Ту-
беркулін очищений (ППД) для ссавців у стан-
дартному розчині». Контролем були комерційні
серії ППД-туберкуліну для ссавців у стандарт-
ному розчині (серії 64 і 2) та сухий очищений
комплексний алерген з атипових мікобактерій
(КАМ, серія 14), виготовлені Сумською держав-
ною та Курською біофабриками. Їх застосову-
ють для алергічної діагностики туберкульозу
тварин у господарствах України.
Видову специфічність дослідних мікросерій

туберкуліну вивчали в дослідах на морських
свинках, яких сенсибілізували сумішшю ското-
хромогенних і нефотохромогенних атипових
мікобактерій видів M. scrofulaceum (№ 31/82) і
M. intracellulare (№ 78/98) у дозі 1 мг/см3. Для
цього інтенсивність алергічних реакцій (мм) на
введення алергенів порівнювали з інтенсивніс-
тю реакцій на алерген КАМ.
Результати одержаних дослідів статистично

оброблено [5].
Результати досліджень. Отримані експери-

ментальні мікросерії туберкулінів — стерильна
прозора рідина світло-коричневого кольору без

механічних домішок. У виготовлених пробах
туберкуліну з фракцією білка 10 кДа вміст біл-
ка становив 0,3±0,04 мг/мл; 100 кДа — 0,6±
0,06 мг/мл; 300 кДа — 0,76±0,03 мг/мл; а тубер-
кулін, виготовлений за стандартною техноло-
гією — 1,3±0,04 мг/мл; туберкулін Сумської дер-
жавної біофабрики — 1,0±0,05 мг/мл. Концент-
рацію загального білка в алергенах доводили
концентруванням за допомогою ПЕГ-6000 до
0,6 мг/мл.
На морських свинках, сенсибілізованих куль-

турою БЦЖ, визначено активність виготовле-
них туберкулінів, яка становила для туберкулі-
ну з умістом білка 10 кДа — 39,2 тис. ТО; 100
кДа — 50,8; 300 кДа — 51 тис. ТО. Також у
досліді на морських свинках, сенсибілізованих
культурами атипових мікобактерій, враховува-
ли інтенсивність алергічних реакцій (мм) по-
рівняно з КАМ, після статистичної обробки
інтенсивність алергічних реакцій становила:
КАМ — 275 (17,1±0,6), С-64 — 238 (14,8±0,8),
10 кДа — 125,5 (7,8±0,7), 100 кДа — 148
(9,2±0,8), 300 кДа — 158 (9,8±1), ст. тех. — 211,5
(13,2±0,9). Таким чином, доведено, що дослідні
мікросерії туберкулінів є специфічними.
У подальшому було проведено порівняльне

випробування біологічної активності туберкулі-
ну (ППД) для ссавців у стандартному розчині
на клінічно здорових бичках (віком близько 1 ро-
ку), сенсибілізованих культурою вакцинного
штаму БЦЖ, які раніше не реагували на тубер-
кулін. Досліди проводили в благополучному
щодо захворювання на туберкульоз господар-
стві СТОВ «Будильське» Лебединського району
Сумської області.

Удосконалення технології виготовлення очищеного
туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин

1 1611 5(10×15) 3(10×13) 9(15×24) 14(10×24)

2 1735 4(10×14) 2(10×12) 4(10×14) 6(10×16)

3 1782 6(11×17) 5(12 ×17) 3(11×14) 5(12×17)

4 1793 6(12×18) 4(12×16) 3(13×16) 4(13×17)

5 4009 3(11×14) 3(11×14) 5(11×16) 6(11×17)

6 4626 7(10×17) 3(10×13) 4(9×13) 4(10×14)

7 1610 4(11×15) 5(9×14) 9(12×21) 11(9×20)

8 1721 5(10×15) 4(9 ×13) 5(10×15) 7(10×17)

9 1838 2(12×14) 4(12×16) 3(13×16) 3(12×15)

10 5001 3(10×13) 5(11×16) 3(9×12) 3(10×13)

М±m 4,5±0,5 3,8±0,3 4,8±0,6 6,3±1,1

Вивчення а тивності т бер лінів досліді на вели ій ро атій х добі, сенсибілізованій ль-
т рою ва цинно о штам БЦЖ

Інтенсивність реакцій на туберкулін у тварин, мм

10 кДа
Контрольна
серія № 2

100 кДа 300 кДа
№ п/п Інв. № тварин
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Удосконалення технології виготовлення очищеного
туберкуліну для діагностики туберкульозу тварин

Вивчення на великій рогатій худобі біоло-
гічної активності експериментальних мікро-
серій туберкулінів для ссавців свідчить про
те, що найбільш виражену специфічну актив-
ність має туберкулін із фракцією білків 10–
300 кДа. Біологічна активність виготовленої

Висновки

мікросерії туберкуліну з умістом білка до 10
кДа є вірогідно нижчою, ніж у контрольної серії
туберкуліну, виготовленої Сумською держав-
ною біофабрикою, що свідчить про потребу
виділення низькомолекулярної фрацкії білка з
алергену.
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Для випробування використовували виготов-
лені мікросерії туберкуліну з умістом фракції
білка 10 кДа, 100 та 300 кДа. З метою контро-
лю вводили туберкулін (ППД) очищений для
ссавців у стандартному розчині (національний
стандарт, серія № 2, виготовлений на Сумській
державній біофабриці). Облік реакцій на вве-
дення алергенів проводили через 72 год після
введення (таблиця).
За даними таблиці, найінтенсивнішими були

алергічні реакції на туберкулін, що містить білок

молекулярною масою до 300 кДа, потовщення
шкірної складки у бичків становило в середньо-
му 6,3±1,1 мм. Дещо меншим було потовщен-
ня шкіри у тварин після введення туберкуліну,
який містить протеїни до 100 кДа — 4,8±0,6 мм,
а після введення туберкуліну з умістом білка
масою до 10 кДа реакції були 3,8±0,3 мм. Після
ін’єкції контрольного туберкуліну (серія № 2
Сумської державної біофабрики) середня ін-
тенсивність потовщення шкірної складки стано-
вила 4,5±0,5 мм.
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ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ОБМІНУ
АМІНОКИСЛОТ У КОРІВ В ЗОНІ
МІКРОЕЛЕМЕНТНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
За ори інальною методи ою розроблено нов
ефе тивн ормов добав пан орм, що
ви отовляється з підшл н ової залози свиней
після е стра ції з неї інс лін . Добав а спішно
пройшла виробнич апробацію я
профіла тичний засіб, що застосов ється разі
пор шення аміно ислотно о обмін в орів зоні
мі роелементної недостатності.

Найважливішим складником серед потрібних
організму поживних речовин є протеїн. Його ви-
няткова роль у годівлі тварин пояснюється не
лише тим, що він є джерелом поживних речовин
та енергії, а й тим, що основою життєдіяльності
кожної клітини є синтез білків, який можливий
лише завдяки амінокислотам — продуктам роз-
щеплення протеїну. Певна частина амінокислот
не синтезується в організмі тварин, тому їх над-
ходження з кормом є життєво необхідним.
Розв’язати проблему амінокислотного живлення

тварин лише завдяки кормам тваринного похо-
дження і високопротеїновим рослинним кормам
неможливо. Так, аналіз балансу концентрованих
кормів свідчить, що близько 64% лізину містить-
ся у протеїні зерна, 9,5% надходить з рослинни-
ми білковими концентратами (шротами, жмиха-
ми, горохом), 7,5% — з білками тваринного по-
ходження, 5,5% лізину тваринництво одержує з
кормовими дріжджами, що в сумі становить 86,5%
від потреб у ньому. Тому найперспективнішим є
збалансування раціонів способом додавання до
них синтетичних амінокислот, насамперед лізи-
ну і метіоніну, до потрібної норми [2, 5, 9, 12].
У майбутньому дефіцит білка постійно зрос-

татиме. ЄС уже запровадив граничні квоти на ви-
лов риби, що може призвести до спаду виробниц-
тва рибного борошна і зростання цін на нього.
Ветеринарно-санітарні вимоги роблять проблем-
ним використання м’ясо-кісткового борошна. Ось
чому потрібно активніше переходити на викори-
стання альтернативних джерел білка. Останнім
десятиріччям у світі значно зріс інтерес до цієї
проблеми.
Основними умовами, які визначають ефек-

тивність використання амінокислот, є вид і склад
раціону, його енергетична цінність, уміст і якість
протеїну, співвідношення та кількість амінокислот
у кормі, забезпеченість вітамінами, особливо гру-
пи В, мінеральними речовинами, регулярність і
швидкість надходження амінокислот у комплексі
з іншими речовинами корму [1, 4, 7, 8, 10, 11].
Мета дослідження — встановлення профі-

лактичної ефективності нової кормової добавки
панкорм для корів у разі порушення амінокислот-
ного обміну в їхньому організмі в зоні мікроеле-
ментної недостатності.

Матеріали та методика досліджень. Науко-
во-виробничі дослідження проведено у господар-
ствах Волинської та Рівненської областей на ко-
ровах чорно-рябої породи. Ґрунти, водні джере-
ла та раціони корів збіднені есенціальними
макро- та мікроелементами, а також не збалан-
совані щодо протеїну.
Для проведення досліду сформували групу з

30 корів за принципом аналогів. Контролем були
тварини, що отримували основний раціон. Кор-
мову добавку коровам згодовували щодня впро-
довж 2-х міс. у зимово-стійловий період у дозі
20% від загальної маси концентрованих кормів.
На завершальній стадії досліду проведено клі-
нічне обстеження тварин за схемою, запропоно-
ваною М.О. Судаковим, та біохімічні досліджен-
ня за загальноприйнятими методиками.
Результати досліджень. Повноцінного про-

теїнового живлення тварин досягають завдяки
використанню кормів, збагачених білковими до-
бавками, що містять потрібний набір амінокислот.
Найпоширенішими добавками є соєвий шрот і
м’ясо-кісткове та рибне борошно [6, 14, 15].
Нами розроблено нову високоефективну кор-

Аспарагінова 6,52
Треонін 2,90
Серин 3,48
Глутамінова 7,66
Пролін 3,44
Гліцин 3,94
Аланін 3,94
Цистін 0,90
Валін 3,69
Метіонін 0,61
Ізолейцин 2,88
Лейцин 4,85
Тирозин 2,69
Фенілаланін 2,93
Гістидин 1,50
Триптофан 1,60
Лізин 4,37
Аргінін 4,77
Сума 62,67

С лад ормової добав и пан орм

Амінокислота Уміст, %
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Профілактика порушень обміну амінокислот
у корів в зоні мікроелементної недостатності

мову добавку панкорм, яку одержують з підшлун-
кової залози свиней після екстракції з неї інсулі-
ну. На кормову добавку розроблено та затвер-
джено нормативно-технічну документацію (ТУУ
15.7.16308289.001.–2003). Панкорм за вмістом
амінокислот має вищий та більш збалансований
їх рівень порівняно з добавками, які використо-
вують традиційно. Так, сумарний уміст незамін-
них амінокислот у панкормі становить 62,67%
(таблиця), тоді як у шроті — 42,4, м’ясо-кістково-
му борошні — 61,4, а в рибному — 43,3%.
Клінічне обстеження корів дослідної та конт-

рольної груп свідчить, що у тварин, які отриму-
вали кормову добавку панкорм, значно зменши-
лися ознаки йодної, кобальтової та мідної недо-
статності, нормалізувалися показники пульсу та

дихання. Кількість еритроцитів і лейкоцитів нор-
малізувалася і становила в середньому відповід-
но 6,4 Т/л та 7,6 Г/л. Біохімічними дослідженнями
сироватки крові корів установлено, що вміст за-
гального білка становив у середньому 82,4 г/л, за-
гального кальцію — 2,8 ммоль/л, неорганічного
фосфору — 1,47 ммоль/л, показники лужного ре-
зерву та активності лужної фосфатази — відпо-
відно 48 об.% СО2 та 0,89 ммоль/год⋅л. Кальціє-
во-фосфорне співвідношення — 1,5. Наведені
показники відповідають нормі. Молочна продук-
тивність у корів також підвищилася на 14–15,3%.
У тварин контрольної групи зазначені вище

морфологічні та біохімічні показники були нижчи-
ми за фізіологічні параметри, а ознаки мікроеле-
ментозів виявлено клінічно у 32,9% корів.
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Виявлено високу профілактичну дію кормової
добавки панкорм, що застосовується у разі по-
рушення обміну речовин у корів. Добавка міс-
тить 18 критичних та незамінних амінокислот.
Це вищий та більш збалансований рівень амі-
нокислот порівняно з традиційними добавками.
Оптимальний склад незамінних амінокислот у
кормовій добавці, особливо наявність лізину, дає
змогу профілактувати виникнення порушень

Висновки

обміну речовин, значно поліпшити амінокислот-
ний обмін, істотно підвищити ефективність
використання поживних речовин та енергії ра-
ціону, економно використовувати кормові про-
теїни. Застосування панкорму як кормової до-
бавки дає змогу підвищити приріст маси тіла
тварин на 1,5–2%, достовірно підвищує імунний
статус організму, максимально виявляє гене-
тично зумовлену продуктивність тварин.
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ВПЛИВ МІКРОМІЦЕТНОЇ
КОНТАМІНАЦІЇ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ
НА РІВЕНЬ КІНЦЕВИХ ПРОДУКТІВ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ

Вивчено вплив мі роміцетної онтамінації
сперми жеребців-плідни ів на рівень інцевих
прод тів пере исно о о иснення ліпідів
(дієнових он’ю атів і малоново о діальде ід )
та на а тивність ферментів антио сидантно о
захист . Встановлено, що за більшої
мі роміцетної онтамінації сперми онцентрація
дієнових он’ю атів і малоново о діальде ід
в ній збільш ється, що, можливо, і зниж є
біотехноло ічн придатність сперми до
ріо онсерв вання.

У сучасному тваринництві відбувається
збільшення кількості грибкових захворювань,
які негативно впливають на загальний стан
здоров’я племінного поголів’я тварин і знижу-
ють репродуктивні показники [1]. Сучасний стан
галузі вітчизняного конярства потребує збіль-
шення якісного племінного поголів’я, оскільки
нині більшість заводських і локальних порід
України вже не мають потрібного мінімуму від-
творювального поголів’я [9]. Збільшення пле-
мінного поголів’я коней у сучасних умовах не-
можливе без широкого застосування штучного
осіменіння кобил кріоконсервованою спермою
видатних жеребців-плідників. Жеребці вітчизня-
ної селекції мають досить невисокий рівень біо-
технологічної придатності сперми до кріокон-
сервування. Це, як свідчать наші попередні
дослідження, може бути пов’язано з недостат-
ньо вивченим питанням впливу мікроміцетної
контамінації сперми жеребців на її біотехноло-
гічну придатність до кріоконсервування [8].
Мета роботи — встановлення впливу мікро-

міцетної контамінації сперми жеребців-
плідників на рівень кінцевих продуктів перекис-
ного окиснення ліпідів та активність ферментів

антиоксидантного захисту в нативній та декон-
сервованій спермі.
Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводили у Чутівському кінному заводі
«Тракен» Полтавської області на 2 жеребцях
арабської породи та на 5 плідниках тракенен-
ської породи. Жеребці були клінічно здорові,
перебували в однакових умовах утримання та
годівлі. Кількісні та якісні показники сперми ви-
значали згідно із загальноприйнятими мето-
диками. Отримання і кріоконсервацію сперми
здійснювали за технологією, розробленою ла-
бораторією штучного осіменіння Інституту тва-
ринництва УААН [7]. Виявлення мікроміцетів зі
сперми жеребців здійснювали згідно з ГОСТ-
10444.12–88, при цьому визначали кількість ко-
лонійутворювальних одиниць на 1 мл сперми
(КУО) [2]. У спермі визначали дієнові кон’юга-
ти (ДК) і малоновий діальдегід (МДА) методом
сольового гемолізу за T. Osakawa et al. [3].
Активність каталази визначали за методом
М. А. Королюка [4]. Активність глутатіонперок-
сидази (ГПО) визначали за В. М. Моїним [5]. Ак-
тивність супероксиддисмутази (СОД) — за
С. Чварі [10].

Тракененська (5) 26 32,54±6,65 9,57±0,12 28,46±1,09 1,39±0,07 13,28±0,23 4,22±0,14

Арабська (2) 12 105,56±14,10*** 6,79±0,46*** 16,82±0,58*** 1,16±0,09* 17,75±0,60*** 7,19±0,39***

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 (для табл. 1 і 2).

Вплив мі роміцетної онтамінації нативної сперми жеребців на систем антио сидантно о
захист
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Статистичне опрацювання результатів
здійснювали за загальноприйнятими методика-
ми [6].
Результати дослідження. Дослідивши на-

тивну сперму жеребців-плідників Чутівського
кінного заводу «Тракен», було встановлено ак-
тивність ферментів антиоксидантного захисту
та рівень кінцевих продукттів перекисного окис-
нення ліпідів (табл. 1).
Дані таблиці свідчать, що нативна сперма

арабських жеребців мала мікроміцетну конта-
мінацію на рівні 106,67 колонійутворювальних
одиниць на 1 см3. Сперма тракененських же-
ребців мала меншу мікроміцетну контамінацію,
яка була у середньому значно нижчою, ніж у
спермі арабських жеребців у 3,24 раза, або на
69,2% (Р<0,001). Активність ферментів систе-
ми антиоксидантного захисту була вірогідно
кращою у тракененських жеребців. Активність
СОД у тракененських жеребців була вищою в
1,41 раза (Р<0,001) порівняно з арабськими
плідниками. Активність каталази у тракененсь-
ких жеребців також була вищою в 1,7 раза
(Р<0,001), а активність ГПО — в 1,2 раза
(Р<0,05).
Достовірно (Р<0,001) більшу концентрацію

ДК та МДА встановлено у спермі жеребців
арабської породи — на 25,2 та 41,3% відпові-
дно. Можливо, саме це і є одним із факторів
зниження якості сперми та її біотехнологічної
придатності. Оскільки ДК та МДА здатні по-
шкоджувати клітинну стінку, акросому сперміїв,
це може призвести до погіршення ефективності
заморожування-відтавання сперми.
Нативна сперма арабських жеребців мала

високу грибкову забрудненість у 105,56±14,10
КУО/см3 і дуже низьку біотехнологічну придат-
ність до кріоконсервування (табл. 1, 2). Біо-
технологічна придатність їх сперми до заморо-
жування становила 25%, з 12-ти отриманих
еякулятів лише 3 витримало заморожування-
відтавання. Сперма жеребців тракененської по-
роди за КУО/см3 нативної сперми 32,54±6,65
мала біотехнологічну придатність на рівні
46,2%, що краще, ніж в арабських жеребців,
проте також мало.
Мікроміцетна забрудненість відталої сперми

жеребців арабської породи була у 2,63 раза
більша (Р<0,001), ніж деконсервованої сперми
тракененських плідників (табл. 2), що призводи-
ло до меншої біотехнологічної придатності спер-
ми у 1,85 раза. Рівень дієнових кон’югатів зріс
у 1,5 раза (Р<0,001) порівняно з нативною спер-
мою, а вміст МДА у відталій спермі арабських
жеребців зріс у 1,65 раза (Р<0,001). Збільшення
вмісту кінцевих продуктів перекисного окиснен-
ня ліпідів відбулося на фоні зменшення актив-
ності ферментів антиоксидантного захисту.
Вміст ДК і МДА у відталій спермі тракененсь-

ких жеребців збільшився в 1,4 раза (Р<0,001)
та 1,8 раза (Р<0,001) відповідно також на фоні
зниження активності ферментів антиоксидант-
ного захисту.
Отже, під час визначення мікроміцетної кон-

тамінації сперми слід проводити й біохімічні
дослідження антиоксидантної системи та ви-
значати рівень кінцевих продуктів перекисного
окиснення ліпідів з метою глибшого розуміння
механізмів зниження біотехнологічної придат-
ності сперми жеребців.

Вплив мікроміцетної контамінації сперми жеребців на
рівень кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів

Тракененська (5/26) 46,2 81,06±15,51 8,63±0,24 24,82±0,68 1,21±0,05 18,63±0,57 7,62±0,25

Арабська (2/12) 25,0 213,03±24,03*** 5,23±0,43*** 14,33±0,39*** 0,91±0,08** 26,42±0,87*** 11,83±0,53***

2. Вплив мі роміцетної онтамінації де онсервованої сперми жеребців на рівень інцевих
прод тів пере исно о о иснення ліпідів
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Збільшення мікроміцетної контамінації у
відталої сперми порівняно з нативною призво-
дить до зниження активності ферментів ан-
тиоксидантного захисту та збільшення діє-
нових кон’югатів та малонового діальдегіду
у 1,4 (Р<0,001) та 1,8 (Р<0,001) раза відповід-
но у тракененській породі та у 1,5 (Р<0,001)

Висновки

та 1,65 (Р<0,001) раза в арабській породі від-
повідно.
Більша кількість біотехнологічно придат-

них еякулятів на 21,2% у тракененських же-
ребців супроводжується меншою концентра-
цією дієнових кон’югатів на 29,5% і малоново-
го діальдегіду на 35,6%.
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ЯКІСТЬ ЯЄЦЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ
ПЕРЕПІЛОК ЗА РІЗНОГО РІВНЯ
ЙОДУ В ЇХ РАЦІОНАХ

Установлено позитивний вплив підвищення рівня
йод в раціоні перепіло на прод тивність птиці
та біоло ічн цінність яєць.

За даними ВООЗ, у світі 1570 млн осіб живе
в умовах особливого ризику розвитку йододе-
фіцитних захворювань, проявом яких є не тіль-
ки ендемічний зоб, а й порушення розвитку
центральної нервової системи, що призводить
до зниження інтелектуального розвитку [1].
Зважаючи на проблему йододефіциту у людей,
світовий та вітчизняний досвід свідчить, що
одним з ефективних способів розв’язання цієї
проблеми є виробництво продуктів харчування
з підвищеним вмістом йоду [1, 9]. Адже білко-
возв’язаний йод, що потрапляє до органі-
зму людини з продуктів тваринного походжен-
ня, є фізіологічним і добре засвоюється [6]. Ви-
користання збагачених йодом продуктів
харчування, зокрема яєць перепелів, може
бути ефективним і доступним засобом профі-
лактики захворювань, зумовлених дефіцитом
йоду.
Мета роботи — вивчити вплив різних рівнів

йоду в раціоні перепілок на обмінні процеси в
їхньому організмі, продуктивність та якість яєць.
Методика і результати досліджень. Для

проведення досліду за принципом добору груп-
аналогів було сформовано 4 групи японських
перепілок (контрольну і 3 дослідні). Утримання
птиці — кліткове з вільним доступом до корму
і води — відповідало технологічним вимогам.
Уся птиця одержувала повнораціонний комбі-
корм (ПРК), збалансований за поживними і біо-
логічно активними речовинами. Гарантована
добавка йоду в раціоні перепілок — 0,7 г/т ком-
бікорму. Птиці І, ІІ і ІІІ дослідних груп кількість
йоду в раціонах (введення неорганічної солі йо-
диду калію) збільшували у 2, 4 та 6 разів, відпо-
відно — 1,4; 2,8 і 4,2 г J/т комбікорму. Упродовж
досліду щодня проводили облік яєчної продук-
тивності (рисунок).
Найкращий продуктивний ефект виявлено у

перепілок, які отримували 4-разове (2,8 г/т ком-
бікорму) збільшення йоду в раціоні. Тому якість
яєць досліджували від перепілок контрольної і
ІІ дослідної груп.
Установлено, що досліджувані показники якос-

ті яєць (маса яєць, білка, жовтка, шкаралупи,
рН білка і жовтка), отриманих від перепілок конт-
рольної і ІІ дослідної груп, були практично од-

наковими і становили відповідно 11,46±0,11—
12,41±0,36 г; 6,91±0,38—7,27±0,52 г; 3,53±
0,12–3,69±0,41 г; 1,35±0,06—1,45±0,04 г; 7,78±
0,18—7,79±0,08 г; 6,49±0,12—6,51±0,09 г. Міц-
ність яєчної шкаралупи птиці дослідної групи
під впливом збільшення йоду в раціоні зроста-
ла (Р<0,05) і становила 0,42±0,01 кг/мм2, у пти-
ці контрольної групи — 0,35±0,06 кг/мм2.
Разом з морфометричними показниками ми

досліджували якість яєць за біохімічними показ-
никами у жовтках яєць (табл. 1). Отримані ре-
зультати свідчать про те, що вміст розчинних
білків, амінного азоту, вільного холестеролу,
каротиноїдів і вітамінів А та Е у жовтках яєць
за підвищення вмісту йоду у раціоні перепілок
ІІ дослідної групи істотно не відрізнявся від їх
кількості у жовтках птиці контрольної групи.
Водночас у жовтках яєць, отриманих від пере-
пілок, яким згодовували комбікорм з підвище-
ним рівнем йоду порівняно з контролем, його
вміст підвищувався удвічі (Р<0,01). Це зумов-
лено тим, що понад 15% цього елемента може
відкладатися у яєчнику [3]. Разом з тим уста-
новлено збільшення кількості кальцію — на
15,75% (Р<0,001), магнію — на 24,05% (Р<0,05)
і цинку — на 19,17% (Р<0,05).

По азни и яєчної прод тивності японсь их
перепіло за р пами, %: — онтрольна
(0,7 J/т); — І (1,4); — ІІ (2,8); — ІІІ
(4,2 J/т)

%

68,47

67,47

72,1

71,61
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Відомо, що мінеральний склад яєць, який за-
лежить насамперед від годівлі птиці і спадковості,
має велике значення для розвитку ембріонів.
Виводжуваність може різко знизитися за дефі-
циту окремих мінеральних елементів, зокрема
йоду [9]. Йод є одним з мікроелементів, що ре-
гулюють відтворювальну функцію, зокрема він
бере участь у розвитку статевих залоз птиці,
прискоренні дозрівання фолікулів у яєчниках і
впливає на інкубаційні властивості яєць [12].
Варто зазначити, що негативний вплив на

репродуктивну здатність птиці встановлено як
за дефіциту йоду, так і його надлишку [11].
Кальцій є матеріалом для побудови кістко-

вої тканини та формування шкаралупи яйця [3],
про що свідчать дані визначення міцності шка-
ралупи. Магній відіграє важливу біологічну роль
в організмі, особливо як активатор фермента-
тивних процесів. Дефіцит магнію у раціоні пти-
ці, а відтак і в яйцях, призводить до затримки
розвитку та загибелі ембріонів [5, 8]. Цинк вхо-
дить до складу металоферментів і таким чином
впливає на ріст і поділ клітин, стан шкіри, опе-
рення, остеогенез, репродуктивну функцію, імун-
ну систему, клітинне дихання та ін. Дефіцит
цинку призводить до затримки росту птиці, ат-
рофії сім’яників, зниження несучості, порушен-
ня утворення шкаралупи яйця [2, 7].
Отримані дані свідчать про те, що 4-разове

підвищення вмісту йоду в раціоні перепілок
істотно не впливає на морфометричні показни-
ки, проте поліпшує біологічну цінність яєць зав-
дяки збільшенню у жовтках кількості важливих
мінеральних речовин. Позитивний продуктив-

Якість яєць і продуктивність
перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах

ний ефект зумовлений кращим перетравлен-
ням і засвоєнням поживних речовин корму, що
підтверджують результати визначення загаль-
ної протеолітичної та ліполітичної активності у
вмісті 12-палої кишки перепелів. Так, активність
протеїназ у перепілок дослідної групи була ви-
щою на 14,56% (Р<0,05), а ліполітична актив-
ність — у 2,3 раза (Р<0,01) порівняно з птицею
контрольної групи. Це зумовлено посиленою
секрецією досліджуваних гідролітичних фер-
ментів як підшлункової залози, так і слизової
12-палої кишки, оскільки розщеплення пожив-
них речовин відбувається не тільки за рахунок
панкреатичних ферментів, а й ферментів апі-
кальної частини ентероцитів.
У літературі є повідомлення про неабияке

значення мікрофлори кишкового каналу тварин
і птиці для обміну йоду в їх організмі. Водно-
час високі концентрації йодиду калію можуть
спричинити порушення складу мікрофлори шлун-
ково-кишкового каналу [10]. Тому нами були
проведені дослідження кількісного і якісного
складу мікробіоти сліпих кишок перепелів за ви-
користання підвищених доз йоду в раціоні.
Установлено (табл. 2), що за підвищення

вмісту йоду в раціоні перепелів до 2,8 мг J/кг
корму (див. табл. 1) загальна кількість кишко-
вої палички у вмісті сліпої кишки птиці дослід-
ної групи зростає на 1,31 log10КУО/г (Р<0,01)
порівняно з показником у контрольної групи.
Співвідношення штамів з нормальною фермен-
тативною активністю та слабоферментуваль-
них штамів у сліпих кишках птиці дослідної і
контрольної груп не зазнавало змін і станови-

Розчинні білки, мг/г 152,02±1,92 147,98±1,92
Амінний азот, мг/г 0,33±0,02 0,26±0,02
Загальні ліпіди, г% 26,08±0,26 25,78±0,85
Вільний холестерол, % 15,43±0,64 15,30±0,36
Каротиноїди, мкг/г 16,74±0,95 17,01±1,29
Вітамін А, мкг/г 6,18±0,88 6,33±0,79
Вітамін Е, мкг/г 54,24±2,01 53,86±1,87
Йод, мкг/100 г 83,49±4,23 171,98±9,41**
Кальцій, мкг/кг 2165,06±35,61 2569,77±69,21***
Магній, мкг/кг 250,96±11,21 330,42±4,57*
Цинк, мкг/кг 57,63±1,31 71,29±3,23*
Залізо, мкг/кг 168,25±6,71 171,95±8,69
Марганець, мкг/кг 1,16±0,04 1,19±0,06
Мідь, мкг/кг 7,73±0,93 8,26±1,06
Кобальт, мкг/кг 0,48±0,04 0,33±0,05
Хром, мкг/кг 2,83±0,06 2,53±0,21

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 (для табл. 1 і 2).

1. Вплив різної іль ості йод в раціоні перепіло на дея і біохімічні по азни и жовт ах
яєць (М±m, n=5)

Показники
Група

ІІ дослідна ПРК (2,8 г J/т комбікорму)контрольна ПРК (0,7 г J/т комбікорму)



43Вісник аграрної наукичервень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Якість яєць і продуктивність
перепілок за різного рівня йоду в їх раціонах

Загальна кількість кишкової палички, log10 КУО/г: 4,68±0,13 5,99±0,24*

  з нормальною ферментативною активністю, % 99,30±0,40 99,86±0,03

  зі слабковираженими ферментативними властивостями, % 0,70±0,40 0,13±0,03

  лактозонегативні ентеробактерії, % 0 0

Кокові форми, мт/г (3,00±0,2) 104 (0,67±0,07) 104**

Біфідобактерії, log10 КУО/г 10±0 10±0

Лактобактерії, log10 КУО/г 10±0 8,67±0,67

Протей, КУО/г 0–102 0–102

Гриби роду Саndidа, КУО/г 0 0–(5⋅104)

Добавка йоду у кількості 2,8 мгJ/кг до кор-
му перепілок сприяє підвищенню несучості на
4,08% та поліпшенню біологічної цінності яєць
завдяки збільшенню вмісту йоду, кальцію, цин-
ку і магнію у жовтках. За 4-разового збільшен-

Висновки

ня кількості йоду в раціоні перепілок підви-
щується протеїназна та ліполітична актив-
ність вмісту 12-палої кишки та зменшується
загальна кількість кокових форм мікроорга-
нізмів у вмісті сліпих кишок.
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ло 99:1. Кількість біфідо- та лактобактерій була
в межах 108–1010(КУО/г).
Отримані результати, очевидно, зумовлені

зміною окисно-відновного потенціалу у кишечнику
за внесення сполуки йоду та підвищенням кон-

2. С лад мі рофлори сліпої иш и японсь их перепіло за різно о рівня йод раціонах
(М±m, n=3)

Мікроорганізми
Група

ІІ дослідна ПРК
(2,8 гJ/т комбікорму)

контрольна ПРК
(0,7 гJ/т комбікорму)

центрації кисню у просвіті кишок. Показано, що
у вмісті сліпої кишки перепелів дослідної гру-
пи зменшилася загальна кількість кокових форм,
що свідчить про ефект санації на тлі підвищен-
ня концентрації йоду в раціоні птиці [11].
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ЕТАПИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ

Роз лян то питання розвит вітчизняної
селе ції б ря ів ц рових від ба атонасінних
сортів-поп ляцій до ЧС ібридів новітньо о
по оління та визначено пріоритетні напрями
с часних досліджень на перспе тив .

Стрімкий розвиток вітчизняної селекції цук-
рових буряків пов’язаний зі створенням у 1922 р.
Наукового інституту селекції (нині Інститут біо-
енергетичних культур і буряків цукрових НААН).
За час існування селекція як наука пройшла

ряд етапів: від окультурення, добору придатних
для людини форм, їх селекційного поліпшення
через процес експериментального формотво-
рення (однонасінні, стерильні, поліплоїдні зраз-
ки) до гетерозисної селекції. При цьому цук-
ристість збільшилася втричі — з 6 до 17–18%
[1], зросла і врожайність.
Деякі концептуальні основи сортознавства

були закладені у 2-й половині ХІХ ст. й успіш-
но розвивалися на початку ХХ ст.
На той час створювали і впроваджували у

виробництво багатонасінні сорти-популяції [4].
До середини минулого століття в селекції три-
вав етап їх поліпшення: методами масового та
індивідуально-родинного доборів підвищували
врожайність і цукристість, покращували техно-
логічну якість коренеплодів, а через гібридиза-
цію з матеріалами іншого походження насичу-
вали їх генами стійкості до хвороб та до впли-
ву негативних абіотичних чинників. Так було
сформовано багатий генофонд вітчизняних ба-
гатонасінних сортів-популяцій, що й донині є
справжнім джерелом цінних генів (стійкості до
хвороб та шкідників, високої цукристості та
адаптивної здатності), які використовують для
створення нових вихідних матеріалів, ліній-до-
норів господарсько цінних ознак. З них на ос-
нові сучасних спеціальних селекційних методів
формують компоненти-запилювачі до пилко-
стерильних форм ЧС гібридів.
Наукові теоретичні пошуки мали практичне

втілення — було створено різні форми буряків:
однонасінні, самофертильні, тетраплоїдні, пил-
костерильні. Це був період експериментально-

го формотворення, коли на основі закону гомо-
логічних рядів спадкової мінливості, відкрито-
му М.І. Вавиловим, активно збагачували гено-
фонд вітчизняних буряків новоствореними зраз-
ками з оригінальними ознаками і залученням до
селекційного процесу вихідних матеріалів ін-
ших генплазм та диких видів. Попри високе се-
лекційне опрацювання багатонасінних форм
вони мали істотний недолік — багатоплідність
клубочків, що стримувало впровадження таких
елементів прогресивних технологій вирощуван-
ня, як сівба на кінцеву густоту.
Ідею створення однонасінних форм було

втілено не відразу. Механічне подрібнення ба-
гатонасінних клубочків не дало стабільного ре-
зультату. Із середини 40-х років минулого сто-
ліття на Білоцерківській ДСС О.К. Коломієць,
ґрунтуючись на генетичній зумовленості озна-
ки однонасінності, з багатонасінних буряків се-
лекції Верхняцької ДСС виокремила однонасін-
ний самофертильний мутант, на основі якого
було створено і в 1956 р. вперше у світі райо-
новано сорт Білоцерківський однонасінний, зго-
дом — Ялтушківський однонасінний. Це гаран-
тувало вилучення з технологічного процесу ви-
рощування буряків цукрових такого трудоміст-
кого процесу, як формування густоти рослин.
Проте продуктивність перших однонасінних гіб-
ридів ще повністю не відповідала кращим світо-
вим зразкам. Щоб її підвищити, схрещували
однонасінні тетраплоїдні форми (материнський
компонент) з багатонасінними (батьківський
компонент).
У 60-х роках минулого століття було широ-

ко розгорнуто роботи з використання явища
поліплоїдії. Гібридизацією однонасінних тет-
раплоїдних форм з кращими диплоїдними ба-
гатонасінними сортами (Р06, Першотравневий
церкоспоростійкий, В031 та ін.) було сформо-
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вано триплоїдні гібриди на фертильній основі,
так звані полігібриди (БЦ полі 1, БЦ полі 2,
Внісовський полі 5 та ін.), що мали значно вищу
продуктивність.
Саме тому селекційну практику було пере-

орієнтовано на використання загальноприйня-
тих світових схем технології селекційного про-
цесу — створення високопродуктивних гібридів
буряків цукрових на основі цитоплазматичної
чоловічої стерильності. Це відкрило можливість
максимальної реалізації біологічного потенціа-
лу буряків.
Первістком ЧС гібридів став гібрид Ювілейний,

районований у 1981 р. Згодом було створено
високопродуктивні однонасінні ЧС гібриди ди-
і триплоїдного рівня: Льговсько-Верхняцький
31, Іванівський ЧС 33, Білоцерківський ЧС 57,
Український ЧС 70, Ялтушківський ЧС 72, Сло-
в’янський ЧС 94, Олександрія, Каверось, Яри-
на, Іванівсько-Веселоподільський 84 та ін. [3].
Вони замінили однонасінні сорти і поліплоїдні
гібриди, значно підвищивши продуктивність
культури. Завдяки практично повній гібриди-
зації компонентів і добору специфічних комбі-
наційно цінних пар вони значно перевищили
показники врожайності, цукристості, схожості
насіння і склали загалом гідну конкуренцію іно-
земним гібридам, а за деякими показниками —
перевищили їх. Урожайність цих ЧС гібридів
становила 47,1–60,1 т/га, цукристість — 16,6–
18,1%, збір цукру — 76,1–107 т/га. Були також
і гібриди, створені спільно з провідними світо-
вими фірмами, зокрема КВС (Німеччина): КВ-
Десна, КВ-Дніпро, КВ-Степ, КВ-Збруч, КВ-Буг,
КВ-Вінниця та БЦ-СІД, рекомендовані для ви-
рощування в зонах Полісся, Лісостепу і Степу
України. Вони не поступалися кращим зарубіж-
ним зразкам і характеризувалися підвищеною
стійкістю до листкових хвороб та гнилей коре-
неплоду. Вітчизняні гібриди Шевченківський,
Іванівсько-Веселоподільський ЧС 84, Українсь-
кий ЧС 72, Ворскла, Уманський ЧС 90, Умансь-
кий ЧС 97 характеризуються стійкістю до цер-
коспорозу, коренеїду і гнилей коренеплодів, що
запобігає втраті істотної частки врожаю [5].

Саме фактор стійкості гібридів до хвороб
беруть до уваги сучасні селекціонери, оскіль-
ки вирощування стійких гібридів на великих
площах дає змогу одержувати високі і стабільні
врожаї з мінімальним застосуванням препа-
ратів захисту рослин від хвороб. А це здешев-
лює вартість цукросировини і знижує хімічне
навантаження на ґрунт та ґрунтові води.
Слід зазначити, що селекція має працюва-

ти на випередження можливих ризиків, до яких
передусім належить шкодочинна хвороба ризо-
манія. Відомі приклади, коли через ризоманію
припинили роботу всі цукрозаводи Словаччи-
ни (кінець 80-х років ХХ ст.) і Киргизії (початок
90-х років ХХ ст.). Швидке її поширення в не-
далекому майбутньому загрожуватиме вироб-
ництву буряків цукрових і в Україні. Уже вияв-
лено перші вогнища цієї хвороби (Рівненська
область). З огляду на те, що вітчизняні гібри-
ди і сорти є сприйнятливими до вірусу некро-
тичного пожовтіння жилок буряків, а хімічні за-
соби боротьби малоефективні і неекологічні,
недобір урожаю може становити до 80%. Тому
найдоцільніший метод запобігання втраті вро-
жаю в цьому разі — створення гібридів з гене-
тично зумовленою стійкістю до цієї хвороби.
Нині в Реєстрі вже є такі гібриди, зокрема гіб-
рид Ризольт, що має продуктивність за збором
цукру 10,6 т/га (103,2% порівняно зі стандар-
том), урожайність — 62 т/га, достатню цукрис-
тість — абс. знач. 17,1%.
Ураженість хворобами і шкідниками призво-

дить не лише до значних втрат урожаю (до
30%) і зниження цукристості, а й знижує техноло-
гічні якості. В уражених коренеплодах збільшу-
ється вміст нецукрів, що погіршує якість соку.
Оцінюючи значення сорту (гібрида) за ознакою
«якість буряків», вчені схиляються до думки,
що вплив генотипу становить 16%. Гібриди
Анічка, Ворскла, Шевченківський, Софія, Мак-
сим та ін. мають високі технологічні якості цук-
росировини, оскільки на всіх етапах утворення
їхніх компонентів ця ознака була пріоритетною.
Новостворені ЧС гібриди цукрових буряків

вітчизняної селекції, особливо їхнє новітнє по-

Ромул 3х 64 17,6 11,3 107,4
Константа 3х 68 16,7 11,4 114,0
Ольжич 3х 70 17,6 12,4 117,4
Етюд 3х 65 16,5 10,6 107,9
Прометей 3х 63 17,2 10,9 105,8
Приз 2х 62 16,4 10,1 105,1
Рамзес 3х 64 16,7 10,6 106,2
Резидент 2х 61 16,5 10,0 105,0
Хорол 2х 64 16,7 10,7 106,4
Ризольт 2х 62 17,1 10,6 103,2

Прод тивність ЧС ібридів б ря ів ц рових вітчизняної селе ції

Збір цукру

ЧС гібрид Рівень плоїдності
Урожайність,

т/га
Цукристість,

% % порівняно
зі стандартомт/га
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коління, мають ще вищі показники: потенціал
урожайності — на рівні 60 т/га, збір цукру —
понад 10 т/га (таблиця) [9]. З 2000 р. до Дер-
жавного реєстру було занесено 40 гібридів віт-
чизняної селекції (27% від загальної кількості
сортів буряків у Реєстрі), з них селекції Інсти-
туту біоенергетичних культур та буряків цукро-
вих (ІБКЦБ) — 22 (51% від загальної кількості
вітчизняних сортів). Лише за останні 5 років до
Реєстру занесено 13 гібридів селекції ІБКЦБ із
16-ти гібридів вітчизняного походження.
Це високотехнологічні гібриди Злука, Квар-

та, ІЦБ 05013, Булава та інші, потенціал продук-
тивності яких перебуває в межах 104,2–106 т/га.
Вони потрібні виробництву, оскільки найближ-
чими роками площі під посівами збільшаться
до 1,5 млн га і урожай буряків цукрових досяг-
не 60–65 млн т. Частину коренеплодів викорис-
тають для отримання біопалива.
Слід зазначити, що створенню таких висо-

копродуктивних гібридів на ЧС основі з генетич-
но зумовленим ефектом гетерозису значною
мірою сприяли дослідження, пов’язані з ви-
вченням генетики кількісних ознак, розумінням
складного генетичного контролю за ними і про-
гнозуванням перспективних гібридних комбі-
націй на основі визначення генних взаємодій.
Якщо в сортовій селекції основним методом
зміни рівня кількісної ознаки був добір, де в
структурі мінливості переважала частка адитив-
ного компонента, то в селекції на гетерозис —
добір компонентів, де зростала частка неади-
тивних ефектів генів, що контролюють госпо-
дарсько цінні ознаки з полігенним контролем.
У першому випадку прогнозування селекційно-

го успіху ґрунтувалося на оцінці селекційного
диференціалу, у другому — на визначенні ком-
бінаційної здатності компонентів схрещування
із застосуванням контрольованої системи гібри-
дизації для ідентифікації генотипів за генетич-
ною цінністю.
Певного значення сучасні селекціонери на-

дають і методам поліпшення компонентів, на
основі яких формують гібриди. Серед них —
метод рекурентного добору, який успішно за-
стосовують на Ялтушківській та Уладово-Люли-
нецькій ДСС, та залучення до гібридизації до-
норів цінних генів з ознакових колекцій.
Успіху гетерозисної селекції значною мірою

сприяло реформування системи екологічного
сортовипробування. У 90-х роках минулого сто-
ліття було введено систему «Бетаінтеркрос»,
що успішно працює й донині. Її справедливо
називають системою конструювання сучасних
гібридів, аналогів якій немає в селекції інших
сільськогосподарських культур. Саме вона об’єд-
нала селекційні заклади мережі з їхньою гли-
бокою спеціалізацією в єдиний інтеграційний
комплекс, і за її моделями одночасно з вивчен-
ням генетичної цінності селекційних номерів
формують перспективні гібридні комбінації і
випробовують їх у різних еколого-кліматичних
зонах. Щороку в системі «Бетаінтеркрос» вив-
чають понад 500 гібридів. Після аналізу їхніх
господарсько цінних ознак на основі сучасного
програмного забезпечення кращі з них переда-
ють до Державного сортовипробування. Сучас-
ний сортовий ресурс буряків становить 150 сор-
тів, левова частка яких є доробком інституту та
його мережі.

Аналіз тенденцій розвитку вітчизняної та
зарубіжної селекції показав, що і в 1-й половині
ХХІ ст. пріоритетним напрямом залишиться
створення і вдосконалення гібридів на основі
ЦЧС, які ще не вичерпали свого потенціалу
продуктивності.
Перспективними є також вивчення явища

апоміксису і розроблення підходів до його се-
лекційного втілення, що дасть можливість

Висновки

пролонгувати гетерозисний ефект у послі-
довному ряду поколінь та значно спростити
й здешевити насінництво. Актуальними зали-
шаються проблеми збереження генетичного
різноманіття та збагачення колекції гене-
тичних ресурсів роду Beta і його диких спів-
родичів, а також формування сортових ре-
сурсів буряків цукрових конкурентоспроможни-
ми гібридами.
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Використання біохімічного ефекту ендоспер-
мальних мутацій вважається одним з найрезуль-
тативніших методів генетичного поліпшення вуг-
леводного складу зерна кукурудзи [16, 17]. Нині
у цієї культури ідентифіковано понад 20 моноген-
них ендоспермальних мутацій, які зумовлюють
корисні зміни вмісту основних фракцій вуглеводів
[9, 15, 21], і їхній ефект активно використовують
у практичній селекції [10, 12].
Сучасна селекція цукрової кукурудзи здійс-

нюється за 3-х ендоспермальних мутацій — su1,
se та sh2, кожна з яких призводить до часткової
депресії утворення крохмалю і значного збіль-
шення вмісту водорозчинних фракцій вуглеводів
[19]. Однак, якщо носії мутацій su1 та se вирізня-
ються високим умістом і вільних цукрів і водороз-
чинних полісахаридів [8, 13], то мутантний ген sh2
активізує накопичення в зерні тільки цукрози і за
її вмістом носії цієї мутації перевищують носіїв
мутацій su1 та se [14, 20].
За результатами спеціальних досліджень ус-

тановлено, що причиною цього ефекту мутації
sh2 є значне зниження активності ключового фер-
менту синтезу крохмалю-АДФ-глюкозо-пірофос-
форилази [11]. Водночас відомо [6], що в зерні
різних носіїв мутації sh2 вміст основних фракцій
вуглеводів варіює у досить широких межах і при-
чиною цієї мінливості деякі автори [7, 18, 22] вва-
жають ефекти полігенних комплексів, здатних
модифікувати біохімічний ефект мутації sh2.
Однак аналіз ефектів взаємодій ген : генотип

за вуглеводним складом зерна цукрової кукуруд-
зи на основі мутації sh2 є недостатнім, що й зу-
мовило проведення наших досліджень.
Мета досліджень — проведення генетично-

го аналізу вуглеводного складу зерна цукрової ку-
курудзи на основі мутації sh2.
Матеріал і методика досліджень. Матеріал
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для проведення досліджень — 8 не споріднених
за походженням ліній — носіїв мутації sh2 з гене-
тичної колекції Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’є-
ва НААН і серія простих гібридів, отриманих унас-
лідок діалельних схрещувань цих ліній за другим
методом Гріфінга.
Випробування ліній та отриманих на їхній ос-

нові гібридів здійснювали протягом 2004—2005 рр.
Вирощували лінії та гібриди на фоні монокульту-
ри кукурудзи згідно із загальноприйнятою мето-
дикою польового експерименту [1] та методикою
Національного центру генетичних ресурсів рос-
лин України [3].
Для біохімічного аналізу використовували ма-

теріал тільки від контрольованого запилення.
Фракціонування вуглеводів здійснювали згідно зі
схемою А.Р. Кизеля [5] і під час виконання дослі-
джень аналізували вміст моносахаридів, цукро-
зи, водорозчинних полісахаридів (ВРП) та крох-
малю. Уміст вільних та інвертованих цукрів ви-
значали ферроціанідним методом А.С. Швецова
та Е.Х. Лук’яненко [4]. Результати всіх біохімічних
аналізів обчислювали у відсотках до абсолютно
сухої речовини.
Отримані результати статистично оброблено

методом діалельного та кореляційного аналізу
[1, 2].
Результати досліджень. Під час виконання

дослідів підтверджено кількісну природу вмісту
основних фракцій вуглеводів у зерні носіїв мута-
ції sh2. Установлено, що гібриди на основі цієї
мутації за вмістом моносахаридів та цукрози
поступаються лініям, а за вмістом водорозчинних
полісахаридів і крохмалю — переважають їх
(табл. 1).
Інбредні лінії — носії мутації sh2 істотно різни-

лися між собою за ефектами загальної (ЗКЗ) та
специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності щодо
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вмісту в зрілому зерні всіх основних фракцій вуг-
леводів (табл. 2, 3).
Найвищі ефекти ЗКЗ за вмістом моносаха-

ридів виявили лінії SS-387, SS-390 та SS-566, а
за вмістом цукрози — SS-387, SS-390 та SS-389.

Комбінаційна здатність ліній
цукрової кукурудзи на основі мутації sh2

Варіанси СКЗ за вмістом обох фракцій вільних
цукрів у всіх проаналізованих ліній були дуже
низькими і мало відмінними.За обидва роки дос-
ліджень успадкування вмісту моносахаридів
гібридами кукурудзи на основі мутації sh2 відбу-

Уміст:
  моносахаридів 1,85–2,35 2,07±0,04 1,60–2,05 1,81±0,02
  цукрози 5,15–5,75 5,46±0,05 5,00–5,60 5,28±0,02
  ВРП 0,70–1,00 0,84±0,02 0,75–1,30 1,05±0,02
  крохмалю 38,40–42,15 40,23±0,31 40,80–44,60 42,65±0,15

*1 — розмах мінливості (мін.-макс.); 2 — середнє за 2004–2005 рр.

1. Уміст основних фра цій в леводів сти лом зерні інбредних ліній р дзи — носіїв
м тації sh2 (2004–2005 рр.), % до абсолютно с хої речовини

Ознака
1* 2 1 2

Лінії Гібриди

SS-386  0,06 –0,02 0,00 0,00 –0,05 –0,03 0,00 0,01
SS-566  0,05  0,07 0,01 0,00 –0,03  0,05 0,01 0,00
SS-388 –0,01 –0,08 0,00 0,01 –0,10 –0,12 0,01 0,02
SS-66 –0,11  0,01 0,00 0,00 –0,12 –0,11 0,00 0,00
SS-42 –0,14 –0,11 0,01 0,00 –0,01  0,00 0,00 0,01
SS-387  0,09  0,08 0,01 0,01  0,12  0,11 0,01 0,01
SS-389 –0,02 –0,01 0,01 0,00  0,10  0,05 0,01 0,01
SS-390  0,07  0,05 0,00 0,01  0,10  0,06 0,01 0,01
НІР 0,05  0,04  0,04  0,05  0,04
H1/D  2,03  1,89  1,12  1,67
a –0,01 –0,01  0,01 –0,01
b  0,96  0,86  0,88  0,94

* 1 — 2004 р.; 2 — 2005 р. (для табл. 2 і 3).

2. Комбінаційна здатність ліній р дзи — носіїв м тації sh2 та енетичні омпоненти дис-
персії за вмістом моносахаридів і ц рози в сти лом зерні (2004—2005 рр.)

Лінія

Уміст моносахаридів Уміст цукрози

Ефекти ЗКЗ Варіанси СКЗ Ефекти ЗКЗ Варіанси СКЗ

*1 2 1 2 1 2 1 2

3. Комбінаційна здатність ліній р дзи — носіїв м тації sh2 та енетичні омпоненти дис-
персії за вмістом водорозчинних полісахаридів і рохмалю в сти лом зерні (2004—
2005 рр.)

SS-386  0,05  0,05 0,02 0,01  0,55  0,54 0,72 0,50
SS-566  0,03 –0,02 0,02 0,01  0,25 –0,11 0,61 0,59
SS-388  0,06  0,04 0,02 0,01  0,55  0,48 0,53 0,33
SS-66  0,10  0,09 0,01 0,01  0,86  0,83 0,38 0,32
SS-42  0,08  0,03 0,01 0,00  0,47  0,24 0,38 0,30
SS-387 –0,11 –0,07 0,00 0,00 –0,92 –0,81 0,39 0,49
SS-389 –0,09 –0,05 0,00 0,00 –0,86 –0,52 0,37 0,38
SS-390 –0,11 –0,07 0,01 0,00 –0,92 –0,67 0,35 0,42
НІР 0,05  0,03  0,03  0,23  0,23
H1/D 30,64 10,99  2,66  2,67
a  0,01 –0,01  0,26 –0,33
b  0,14  0,24  0,45  0,78

Лінія

1 2 1 2 1 2 1 2

Уміст водорозчинних полісахаридів Уміст крохмалю

Ефекти ЗКЗ Варіанси СКЗ Ефекти ЗКЗ Варіанси СКЗ
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Комбінаційна здатність ліній
цукрової кукурудзи на основі мутації sh2

Підтверджено кількісну природу вмісту ос-
новних фракцій вуглеводів у зерні носіїв мутації
sh2. Визначено, що успадкування вмісту моно-
сахаридів і цукрози гібридами кукурудзи на ос-
нові цієї мутації здійснюється за типом непов-
ного домінування батьківської форми з нижчим
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валося за типом негативного наддомінування.
Успадкування вмісту цукрози в умовах 2004 р.
проходило за типом неповного домінування бать-
ківської форми з нижчим рівнем ознаки, а в умо-
вах 2005 р. — за типом негативного наддоміну-
вання.
Найвищі ефекти ЗКЗ за вмістом ВРП і крох-

малю зареєстровано у ліній SS-66, SS-386, SS-
388 та SS-42. У всіх ліній проаналізованої експе-
риментальної сукупності варіанси СКЗ за вмістом
ВРП були дуже низькими і мало відмінними, тоді
як варіанси СКЗ за вмістом крохмалю були знач-
нішими і лінії на основі мутації sh2 виявили від-

мінності за ними. Найширші варіанси СКЗ за вміс-
том крохмалю в наших дослідах зареєстровано
у ліній SS-386 і SS-566.
Успадкування вмісту і ВРП і крохмалю за обид-

ва роки досліджень відбувалося за типом пози-
тивного наддомінування.
Аналіз генетичних компонентів дисперсії свід-

чить, що високий уміст вільних цукрів контролю-
ють переважно рецесивні алелі полігенів, а ви-
сокий вміст крохмалю — домінантні. Навпаки,
односпрямованої тенденції до регуляції високо-
го або низького вмісту ВРП полігенами одного
алельного стану в дослідах не зареєстровано.
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РОЗМНОЖЕННЯ ФУНДУКА
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ

Наведено рез льтати вивчення різних способів
розмноження ф нд а в мовах Лісостеп
У раїни.
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Фундук розмножують насіннєвим і вегетатив-
ним способами. Перевагою вегетативного роз-
множення порівняно з насіннєвим є те, що воно
дає змогу зберегти в потомстві всі господарсь-
ко-біологічні властивості материнської рослини.
Крім того, вегетативно розмножені рослини по-
чинають плодоносити на 2–3 роки раніше, ніж
насіннєві [6, 9, 10, 13]. Недоліком цього спосо-
бу є те, що він складніший, більш трудомісткий,
а тому й ціна садивного матеріалу дещо вища.
Нині реконструкцію старих і закладання нових
промислових плантацій фундука, призначених
для виробництва товарного горіха, проводять
лише сортовим матеріалом, вирощеним веге-

тативним способом — відсадками, живцюван-
ням, діленням кущів та щепленням.
Усі види фундука легко розмножуються ве-

гетативним способом, оскільки дають багато
паростків і легко вкорінюються відсадками [1–
5, 7, 8, 11, 12].
За розмноження насінням через гетерози-

готність відбувається розщеплення, і більшість
сіянців дає плоди менш цінні, ніж материнська
рослина. Сіянці починають плодоносити пізно.
Насіння (горіхи) зазвичай має високу схожість
— 75–80%, але (залежно від сорту) потребує
стратифікації при 5–8°С від 90 до 150 днів.
Схожість насіння зберігається близько 2 років.

Непросушене насіння (вологість 35%)

Пиріжок (к) 85 112 82 124 80 113

Вересневий 90 110 88 120 85 112

Фундук-85 90 110 86 121 85 113

Караманівський 65 115 63 128 62 118

Шедевр 67 114 64 126 62 116

Футкурамі 64 116 62 129 61 118

НІР 05 3,68 2,18 6,85 3,64 2,86 2,13

Просушене насіння (вологість 12 %)

Пиріжок (к) 68 142 65 148 64 145

Вересневий 75 140 72 145 71 142

Фундук-85 71 141 68 145 66 143

Караманівський 62 147 60 149 60 148

Шедевр 65 145 63 148 62 146

Футкурамі 63 148 59 150 56 149

НІР 05 1,78 2,12 2,48 1,86 2,14 2,74

Прим і т к а . 1 — схожість, %; 2 — тривалість стратифікації, днів.

1. Схожість і тривалість стратифі ації оріхів ф нд а залежно від сорт , воло ості насіння
та с бстрат (Інстит т садівництва НААН)

Сорт

Субстрат

1 2 1 2 1 2

пісок перліт пісок з торфом
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Мета роботи — вивчити основні способи
вирощування садивного матеріалу фундука в
лісостеповій зоні.
Методика та матеріали. Досліджено роз-

множення сортів фундука насінням. Для визна-
чення сортових особливостей схожості і трива-
лості стратифікації горіхів досліджували за-
лежність цих властивостей від виповненості
насіння, технологічних показників насіннєвого
матеріалу (вологість) і субстрату (пісок, перліт
і суміш піску з торфом). Використано сорти
Пиріжок (к), Вересневий, Фундук-85, Караманів-
ський, Шедевр, Футкурамі.
Досліджено розмноження сортів фундука

зеленими живцями. Вивчали строки живцюван-
ня сортів і тип живців — зелені та комбіновані
(із 2-річною деревиною). Дослідження регене-
раційної спроможності живців проводили у

Розмноження фундука
в умовах Лісостепу

плівкових теплицях (12×5 м) з автоматичною
системою туманоутворення. Як субстрат укорі-
нення за зеленого живцювання використовува-
ли чистий річковий пісок середньої зернистості,
суміш такого піску з торфом (1:1 за об’ємом) і
перліт. Товщина шару субстрату — 3 см. Заго-
товляли живці безпосередньо перед садінням
у 3 строки — початок 1-ї, 2- та 3-ї декад черв-
ня. Довжина живців — 20–25 см. Щоб приско-
рити і посилити коренеутворення, до садіння
живці обробляли водним розчином індоліл-мас-
ляної кислоти (ІОК) 50 мг/л з експозицією
18 год. У цей розчин занурювали зелені живці
основою на 2–4 см, потім висаджували за схе-
мою 5×5 см (400 шт./м2). Кількість живців у ва-
ріанті — 100 шт., повторність — 3-разова. Ви-
користано сорти: Гордієнко, Караманівський,
Дар Павленка, Вересневий, Давидівський. За
контроль взято сорт Ракетний.
Досліджено розмноження сортів фундука

вертикальними відсадками. Вивчали укорінення
вертикальними відсадками у маточнику 1998 р.
садіння (схема 1,5×0,3 м). Зрошення відсутнє.
Використано сорти: Шедевр (к), Корончатий,
Лозівський булавоподібний, Долинський, Пирі-
жок, Ракетний, Гордієнко, Черкеський-2, Кара-
манівський, Обільний. У варіанті 12 маточних
кущів, повторність — 3-разова.
Результати досліджень. Насіннєве роз-

множення. Визначено середні дані за роки до-
сліджень на прикладі 6-ти сортів, що найбільше
різняться за граничними показниками. Вони
свідчать про те, що на схожість і тривалість
періоду стратифікації впливають особливості
сорту, вологість насіння та субстрат. Районо-
ваний сорт Пиріжок — контрольний (табл. 1).
Із досліджених сортів найбільшою схожістю

та найменшою тривалістю періоду стратифі-
кації (в усіх варіантах досліду) вирізнялися сор-
ти Вересневий, Фундук-85 і Пиріжок. У плодів
цих сортів виповненість ядра більша, що істот-
но впливало на зазначені показники. Залежно
від субстрату показник схожості у цих сортів
становив: у непросушеного насіння — 80–90%,
просушеного — 64–75%, а в сортів Караманів-
ський, Шедевр та Футкурамі — відповідно у не-
просушеного — 61–67%, просушеного насіння
— 56–65%. Різниця у проростанні непросуше-
ного та просушеного насіння (у всіх сортів на
3-х субстратах) становила 15–20%.
Тривалість періоду стратифікації у сортів

Вересневий, Фундук-85 і Пиріжок залежно від
субстрату становила у непросушеного насін-
ня 110–124 дні, у просушеного — 140–148 днів,
тоді як у сортів Караманівський, Шедевр
та Футкурамі — відповідно 114–129 та 145–
150 днів. Це також пояснюється більшою ви-
повненістю ядра у першої групи сортів. Різ-
ниця у тривалості періоду стратифікації —

Гордієнко

Живці:

  зелені 7 44 38

  комбіновані 42 80 70

Караманівський

Живці:

  зелені 5 53 46

  комбіновані 42 80 61

Вересневий

Живці:

  зелені 9 45 56

  комбіновані 45 79 57

Давидівський

Живці:

  зелені 16 71 64

  комбіновані 60 87 57

Дар Павленка

Живці:

  зелені 14 59 51

  комбіновані 45 84 77

Ракетний

Живці:

  зелені 5 49 46

  комбіновані 37 89 73

2. У орінення різних сортів ф нд а залеж-
но від стро ів зелено о живцювання (Інсти-
т т садівництва НААН)

Сорт і варіант
Укорінення за строками
висаджування (червень), %

1–10 11–20 21–30
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30–35 днів на користь непросушеного на-
сіння.
Склад субстрату для стратифікації істотно

не впливав на згадані вище показники. У варі-
анті з використанням піску з торфом схожість
насіння була нижчою на 3–5% порівняно з піс-
ком, а тривалість періоду стратифікації при
цьому зростала на 1–3 дні.
У варіанті з використанням перліту відсоток

схожості насіння також дещо нижчий порівня-
но з піском, різниця у схожості сортів на цих
субстратах — 2–4%, але водночас спостеріга-
лося збільшення тривалості періоду стратифі-
кації на 10–13 днів.
Отже, для забезпечення максимальної схо-

жості насіння його потрібно брати непросуше-
ним і за субстрат використовувати пісок.
Вегетативне розмноження. Зелене живцю-

вання. Проведені дослідження свідчать, що
практично всі вивчені сорти здатні розмножу-
ватися як зеленими, так і комбінованими жив-
цями. Однак є істотні відмінності в укоріненні
залежно від сортів та строків садіння (табл. 2).
За 3-річними даними, для всіх сортів най-

кращим строком зеленого живцювання виявив-
ся 2-й (2-га декада червня). Отже, залежно від
сорту укорінюваність за зеленого живцювання
становила 44–71%. Укорінення комбінованих
живців було значно вищим — 79–89% залеж-
но від сорту. Не набагато нижчим цей показник
був за 3-го строку живцювання: зеленими жив-
цями — 38–64, комбінованими — 57–77%. Най-

Шедевр (к) 5 4 80,0 5 4 80,0

Караманівський 8 6 75,0 12 8 66,7

Обільний 8 6 75,0 12 7 58,3

Черкеський-2 7 4 57,1 11 6 54,6

Гордієнко 7 5 71,4 10 5 50,0

Корончатий 5 4 80,0 9 6 66,7

Пиріжок 5 3 60,0 9 5 55,6

Долинський 4 3 75,0 8 6 75,0

Лозівський
булавоподібний 5 4 80,0 7 6 85,7

Ракетний 5 4 80,0 4 3 75,0

НІР05 2,10 1,14 8,56 2,36 1,18 7,46

Прим і т к а . 1 — кількість відсадків; 2 — зокрема з корінням; 3 — укорінених, %.

нижчі показники укорінення отримано за жив-
цювання в 1-й декаді червня: зеленими живця-
ми — 5–16, комбінованими — 37–60%.
Серед сортів у середньому за роки дослі-

джень найкращим укоріненням у найсприятли-
віший строк живцювання за використання зе-
лених живців вирізнявся сорт Давидівський
(71%), за використання комбінованих — Ракет-
ний (89%).
Отже, для швидкого розмноження фундука

кращим способом є живцювання зеленими жив-
цями для сортів: Давидівський, Дар Павленка,
Караманівський, комбінованими живцями —
для сортів Ракетний, Давидівський та Дар Пав-
ленка.
Вертикальні відсадки. Як свідчать резуль-

тати досліджень, вивчені сорти дають велику
кількість паростків (табл. 3). Різну кількість па-
ростків з куща можна пояснити особливістю
сорту формувати їх зі сплячих бруньок.
Порівняно із сортом Шедевр (к), у якого от-

римано 5 вертикальних відсадків з куща, най-
більшу кількість однорічних відсадків отрима-
но у сортів Караманівський та Обільний — по
8 шт. з куща. Дещо менше — у сортів Черкесь-
кий-2 і Гордієнко — по 7 шт. з куща. Наймен-
ша їх кількість утворилася у сорту Долинський
— 4 шт. з куща.
Водночас найвищим показник укорінення

був у сортів Шедевр, Корончатий, Лозівський
булавоподібний та Ракетний (по 80%), дещо
нижчим — Караманівський, Обільний та До-

3. Середня іль ість верти альних відсад ів ф нд а з ща в маточни , шт. (Інстит т са-
дівництва НААН)

Сорт
1  2 3 1 2 3

Однорічні відсадки Дворічні відсадки
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Насінням найкраще розмножуються сорти
Вересневий, Фундук-85 і Пиріжок за викорис-
тання непросушеного насіння та піску як суб-
страту для стратифікації. Схожість у цьому
варіанті становила відповідно за сортами 90,
90 та 85% з терміном стратифікації 110, 110
та 112 днів. Серед усіх досліджуваних сортів
у середньому за роки досліджень найкраще
розмножувалися: зеленими живцями — сорти
Давидівський, Дар Павленка та Караманівсь-
кий. Найкращі показники укорінення у них от-
римані у другий строк живцювання (ІІ декада
червня) — 71, 59 і 53 % відповідно; комбінова-
ними — Ракетний, Давидівський і Дар Павлен-
ка в цей самий термін з показниками укорінен-
ня відповідно 89, 87 та 84%.
З усіх наведених способів найкращим ви-

Висновки

явився спосіб розмноження вертикальними
відсадками. Найбільше вкорінених 2-річних від-
садків отримано у сортів Караманівський (8
шт. з куща) та Обільний (7 шт. з куща). Най-
вищий показник укорінення був у сортів Ра-
кетний (75%) та Шедевр (80%).
Найбільшу кількість 1-річних відсадків от-

римано в сортів Караманівський та Обіль-
ний — по 8 шт. з куща. Дещо менше їх було у
сортів Черкеський-2 і Гордієнко — по 7 шт. з
куща. Найкращий показник укорінення мали
сорти Корончатий, Лозівський булавоподіб-
ний, Шедевр і Ракетний (по 80%).
За 2 роки вкорінення найкращі результати

мали сорти Караманівський та Обільний, у
яких хоча і невисокий відсоток вкорінення, але
отримано велику кількість відсадків.
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линський (по 75%), а найнижчим — Черкесь-
кий-2 (57,1%).
Вивчено також вихід відсадків та якість ко-

реневої системи після їх викопування у 2-річно-
му віці. Порівняно з Шедевром (к), у якого отри-
мали 5 шт. з куща, найбільша їх кількість була
у сортів Караманівський, Обільний (по 12 шт.
з куща) та Черкеський-2 (11 шт. з куща), най-
менша — у сорту Ракетний (4 шт. з куща). Най-
вищий показник укорінення був у сортів Шедевр
(80%) та Лозівський булавоподібний (85,7), де-
що менший — у сортів Ракетний (75), Кара-

манівський, Корончатий та Долинський (по
66,7%).
Більшу кількість вертикальних відсадків

отримано завдяки формуванню нових одно-
річних пагонів. Це призвело тільки до загущен-
ня куща, хоча водночас 2-річні відсадки вкорі-
нилися краще, але загальний відсоток укорінен-
ня виявився меншим, порівняно тільки з
1-річним укоріненням.
Отже, для повнішого використання маточни-

ка краще вирощувати 1-річні відсадки з подаль-
шим їх дорощуванням.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ
СУЧАСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
БАГАТОФАКТОРНИМ СПОСОБОМ

Запропоновано спосіб ба атофа торної оцін и
ібридів р дзи за ба атьма основними
хара терними і нерівнозначними по азни ами
одночасно. Розраховано оефіцієнти
ефе тивності методом попарно о порівняння між
собою параметрів на предмет важливості
з подальшим визначенням знач щості ожно о
оцінювано о параметра. Наведено рейтин
ібридів р дзи за ви ористання їхньо о зерна
в переробній промисловості.

Кукурудза на зерно як важлива продоволь-
ча, кормова і промислова культура займає про-
відне місце в економіці сільського господарства
України. За сучасних умов слід збільшувати ви-
робництво зернової кукурудзи насамперед за
рахунок невикористаних резервів, які не потре-
бують додаткових затрат. Одним із факторів,
що підвищує її виробництво, є вдалий вибір
відповідного гібрида. Об’єктивно дібраний гіб-
рид кукурудзи відіграє значну роль у форму-
ванні врожаю, проте слід враховувати і вплив
інших факторів. За результатами багатьох тео-
ретичних і практичних досліджень, частка впли-
ву гібрида на формування продуктивності ста-
новить 50%, агротехнічних прийомів — 30, клі-
матичних умов — 20% [2]. Станом на 2012 р. у
Державному реєстрі сортів рослин, придатних
для поширення в Україні, налічується понад
600 гібридів кукурудзи вітчизняної та зарубіж-
ної селекцій з різним рівнем генетичного потен-
ціалу врожайності зерна, адаптивності тощо.
Вони по-різному реагують на екологічні умо-
ви вирощування, що зумовлює значну варі-
абельність показників урожайності, поживності
та якості зерна, вихід поживних речовин з оди-
ниці земельної площі, економію енергоресур-
сів [1, 6].
Гібриди кукурудзи різних груп стиглості ха-

рактеризуються рядом морфобіологічних ознак
і властивостей, з огляду на це, щоб реалізу-
вати потенційну продуктивність кожного конк-
ретного біотипу, слід створювати сприятливі
умови для росту і розвитку рослин. Тому у ви-
робничій сфері значної актуальності набувають
питання визначення найбільш адаптованих гіб-
ридів кукурудзи, придатних для вирощування
за різними технологічними схемами в конкрет-
них ґрунтово-кліматичних умовах, і розробки
ресурсоощадних моделей технологій їх виро-
щування, що забезпечують ефективне викорис-
тання біологічного потенціалу гібридів різних
груп стиглості. За сучасних умов зерновироб-

ництва в Україні потрібно використовувати ме-
тоди, що не потребують додаткових затрат [4].
Матеріали і методика досліджень. Загаль-

ноприйнятими способами і методами оцінюва-
ти рослини можна лише за однією або макси-
мум за двома ознаками, що не повною мірою
характеризує об’єкт і не дає змоги визначити
його рейтинг за всіма відомими ознаками од-
ночасно. У розв’язанні реальних завдань об’єкт
зазвичай характеризують не за одним, а за
кількома показниками функціонування. У про-
цесі оптимізації вимоги до них можуть бути до-
сить суперечливими, тобто, поліпшуючи один
показник, неминуче погіршуємо інший. Тому
потрібно знайти певне компромісне рішення з
урахуванням показників (компроміс Парето). Як
правило, результати за багатьма показниками
будуть гіршими, ніж у разі однофакторної опти-
мізації за одним параметром [4].
Спосіб багатофакторної оцінки рослин, роз-

роблений в Інституті кормів та сільського гос-
подарства Поділля НААН, дає змогу одночас-
но оцінити значну кількість сучасних гібридів

Діа рама знач щості ритеріїв за ви ористан-
ня зерна р дзи в переробній промисло-
вості
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гібридів кукурудзи багатофакторним способом

кукурудзи за багатьма різнобічними прямими й
непрямими ознаками [5].

Кодацький 442 СВ 0,6868 Харківський 295 МВ 0,4798

Дніпровський 310 МВ 0,6669 Лебідь МВ 0,4790

Григорів 270 СВ 0,6508 Кішкун СК 4291 0,4755

Агро Стар 0,6440 Дар 347 МВ 0,4740

Кішкун СК 4340 0,6299 Харківський 311 МВ 0,4712

Агро 200 СВ 0,6251 Флавіус 0,4699

Фуріо 0,6186 Кадр 267 МВ 0,4674

Білозірський 295 СВ 0,6140 Сурський 197 МВ 0,4667

Новизна 0,6124 Бастіон МВ 0,4654

ЗПСК-330 0,6013 Солонянський 298 СВ 0,4596

Одеський 346 МВ 0,5898 Вигода 0,4587

Дніпровський 335МВ 0,5892 Сидорів 251 МВ 0,4571

Харківський 340 МВ 0,5881 Харківський 195 МВ 0,4560

Харківський 329 МВ 0,5878 Дніпровський 293 МВ 0,4514

Сід 357 МВ 0,5798 Маріїн 190 СВ 0,4434

Аталіс 0,5686 Оазис 315 СВ 0,4381

Фонд 404 МВ 0,5625 Тітус 0,4371

ДК 440 0,5613 Тосс 218 МВ 0,4364

Петрівський 169 СВ 0,5575 Дніпровський 227 МВ 0,4287

ЗПСК 434 0,5554 Овідій 295 МВ 0,4274

Кішкун 4244 0,5551 Дніпровський 181 СВ 0,4261

ЗПТК 196 0,5518 Дніпровський 172 МВ 0,4168

Жеріко 0,5511 Сатурн 0,4145

Харківський 199 МВ 0,5509 Дніпровський 187 МВ 0,4110

Дніпровський 325 МВ 0,5330 Дніпровський 187 СВ 0,3986

Челенджер 0,5177 Харківський 294 МВ 0,3883

Кишкун СЦ 4297 0,5037 Каліс 0,3390

Дніпровський 223 СВ 0,5028 Дніпровський 453 СВ 0,3322

ДЧ 265 СВ 0,5016 Дніпровський 196 СВ 0,3283

Одеський 360 МВ 0,4981 Білозірський 295 СВ 0,3207

Кишкун СЦ 4194 0,4917 Кросс 293 МВ 0,3200

Одеський 385 МВ 0,4895 Антій МВ 0,2923

Кадр 217 СВ 0,4865 Джерба 0,2399

Галина 0,4838 Євростар 0,2078

Рез льтати оцінювання ібридів р дзи при ви ористанні зерна в переробній промисло-
вості за ба атьма фа торами

Об’єкт Коефіцієнт ефективності Об’єкт Коефіцієнт ефективності

Суть такого підходу полягає в тому, що спо-
чатку попарно порівнюють між собою кожний



56 Вісник аграрної науки червень 2012 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Методичні підходи до оцінки сучасних
гібридів кукурудзи багатофакторним способом

параметр аналізованого об’єкта на предмет
важливості з подальшим виявленням міри зна-
чущості кожного оцінюваного параметра порів-
няно з іншими показниками. Потім визначають
їхній вектор (min або max) залежно від постав-
леного завдання, підсумовують вектори кожно-
го параметра з подальшим визначенням відпо-
відного коефіцієнта ефективності для кожного
об’єкта і сортують їх. Для швидкого виконання
розрахунків використовують персональний ком-
п’ютер з будь-яким офісним програмним забез-
печенням, що має програму Excel з додаткови-
ми макросними алгоритмами Ch_weight і
OptObjCh. З використанням найважливіших
критеріїв оцінки гібридів кукурудзи: довжини
качана (см), кількості зерен на качані (шт.),
маси 1000 насінин (г), маси качана (г), маси
стрижня (г), маси зерна (г), урожайності (ц/га),
умісту протеїну (%), умісту жиру (%), умісту БЕР
(%) із застосуванням макросного алгоритму
Ch_weight в Excel було розраховано і побудо-
вано діаграму міри їхньої значущості (рисунок).
Результати аналізу. Найважливішим кри-

терієм під час оцінки зерна гібридів кукурудзи
як сировини для переробної промисловості є
«вміст безазотних екстрактивних речовин у зер-
ні в перерахунку на абсолютно суху речовину».
Аналіз показав, що його частка серед інших
досліджуваних критеріїв становила 0,16, част-

ка критерію «урожайність зерна, ц/га» — 0,14.
Істотними були критерії, що характеризували
якісні показники зерна гібридів кукурудзи, —
«уміст обмінної енергії, МДж/кг» (0,14), «маса
1000 насінин, г» (0,13).
Використовуючи показники частки значущос-

ті кожного з критеріїв оцінки гібридів кукурудзи
для переробної промисловості, визначили кое-
фіцієнт ефективності кожного гібрида, який ана-
лізували за сумою факторів. Для цього скорис-
талися макросним доповненням OptObjCh для
офісної програми Excel. За результатами обра-
хунку отримали рейтинг досліджуваних гібридів
кукурудзи (таблиця).
Найвищі коефіцієнти ефективності мали гіб-

риди середньопізньостиглої групи стиглості:
Кодацький 442 СВ — 0,687, Фуріо — 0,619,
Одеський 346 МВ — 0,589.
Із групи середньостиглих гібридів за коефі-

цієнтом ефективності слід виокремити Дніп-
ровський 310 МВ — 0,667, ЗПСК-330 — 0,601,
Харківський 340 МВ — 0,588. Досить високі кое-
фіцієнти мали гібриди середньоранньостиглої
групи стиглості, серед них вирізнялися гібриди
Григорів 270 СВ (0,651), Білозірський 295 СВ
(0,614). Незначна кількість гібридів ранньостиг-
лої групи мала високі коефіцієнти ефектив-
ності, серед них гібрид Петрівський 169 СВ —
0,558, ЗПТК 196 — 0,555.

Застосування багатофакторного методу
оцінки рослин дає можливість оцінювати ряд
сучасних гібридів кукурудзи за багатьма ха-
рактерними й нерівнозначними показниками
одночасно. Його можна використовувати для
попередньої порівняльної оцінки гібридів за
вирощування їх на корм, для селекційного до-

Висновки

бору, як сировину для переробної промисло-
вості та ін. Використання запропонованого
методу дає можливість оцінювати понад 1000
об’єктів за більш ніж 2-ма показниками одно-
часно. Результати оцінювання формуються
досить швидко у вигляді списку об’єктів з
відповідними коефіцієнтами ефективності.
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Ви ладено проблем сервісно о обсл ов вання
моло одоїльно о обладнання. Запропоновано
принципи нової страте ії техні о-техноло ічно о
моніторин моло одоїльно о обладнання.
Розроблено омпле т стат вання виробничо о
онтролю за техні о-техноло ічними
параметрами моло одоїльно о обладнання, що
відповідає вимо ам ISO 6690.

Постановка проблеми. Вчасне технічне об-
слуговування молокодоїльного обладнання є
одним з напрямів Програми «Відродження ско-
тарства», покликаний «…сприяти розвитку ін-
фраструктури технічного сервісу обладнання,
що використовується у скотарстві…» [8]. Незва-
жаючи на досить високий рівень розвитку до-
їльної техніки та молочного обладнання для
комплектацій сучасних потокових ліній доїння,
якість цього сервісу залишається незадовіль-
ним. Молочні господарства не мають можли-
вості постійно здійснювати планову перевірку
своїх доїльних установок згідно з ISO 3918 [2],
ISO 5707 [3], ISO 6690 [4], що призводить до
відхилень від нормальної роботи. Доїння тварин
— це складний процес функціонування біотех-
нічної системи «людина — машина — твари-
на». Машинна ланка системи має відповідати
фізіологічним потребам тварин і забезпечува-
ти: повноцінне стимулювання рефлексу моло-
ковіддачі; якісне видоювання корів із певною
періодичністю; убезпечення молочної залози та
організму тварини від шкідливого впливу маши-
ни; одержання молока високої якості. Це мож-
ливо лише за умови підтримання молокодоїль-
ного обладнання в дієздатному стані з коефіці-
єнтом готовності не менше 0,98 [6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Молочна галузь України перебуває наразі в
тяжкому стані. За роки незалежності виробниц-
тво усіх видів молока стрімко зменшилося, що
негативно вплинуло не лише на виробників
молока, молокопереробників, споживачів, а й
на продовольчу безпеку країни та українську
економіку загалом.

За даними державної статистики, у 2011 р.
середньорічний рівень виробництва молока за
регіонами переважно становив 300–500 тис. т.
У 2010 р., за даними Держкомстату, з надоє-
них 11,3 млн т на переробку надійшло лише
близько 4,8 млн т. З них з господарств населен-
ня — 2,5 млн т, тобто близько 6,5 млн т вико-
ристано на власне споживання, відгодівлю те-
лят та поросят, реалізацію на ринках та ін. [9].
Молочна галузь функціонує у надзвичайно

великому діапазоні: від примітивного виробниц-
тва у приватних господарствах до сучасних
спеціалізованих підприємств. За даними дер-
жавної статистики, у 2011 р. серед сучасних
спеціалізованих підприємств з виробництва мо-
лока найбільш поширеними є господарства з
прив’язним утриманням худоби з такими типо-
розмірами молочних ферм: 50; 100; 200; 400
гол., які за загальною кількістю господарств
становлять відповідно 1314 (31,8%), 1488 (35,9),
926 (22,4), 412 (9,9%) [7].
На молочних фермах України переважає

прив’язна технологія утримання худоби із зас-
тосуванням лінійних доїльних установок. Вста-
новлено загальну кількість лінійних доїльних
установок типу УДБ-100, УДМ-50, УДМ-100,
УДМ-200 — 4140 од.
Аналіз загальної комплектації лінійних доїль-

них установок та їхнього технічного стану по-
казує, що тільки 25% молочних ферм мають
повнокомплектні доїльні установки з усіма справ-
ними вузлами та агрегатами, тобто 75% ферм
мають некомплектні або несправні доїльні ус-
тановки. Частка несправних вакуумних насосів
на цих фермах становить 78%, несправних ва-
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куум-регуляторів — 59, зіпсованих вакууммет-
рів — 56%. У непрацездатному стані перебу-
ває 91% доїльних апаратів. Правил монтажу
доїльних установок дотримано лише в 26%
ферм. Результати обстеження молокодоїльно-
го обладнання щодо стану технологічних пара-
метрів показали, що подача вакуумних насосів
не відповідає нормі у 77,8% обстежених уста-
новок, робочий вакуумметричний тиск переваж-
но завищений у 74% випадків, коливання ваку-
уму перевищують нормативні значення у 3–4
рази у 78% випадків, частота пульсацій і три-
валість такту смоктання не відповідають нормі
у 72% апаратів, а жорсткість дійної гуми — у
82% доїльних апаратів.
Аналіз оцінки впливу відхилення техніко-тех-

нологічних параметрів молокодоїльного облад-
нання, що виникає внаслідок його відмови, на
ефективність машинного доїння виявив на-
слідки, що призводять до захворювання корів
маститом, зниження їхньої продуктивності та
погіршення якості молока [1, 2].
Мета досліджень — розробити комплект

устаткування виробничого контролю за техніко-
технологічними параметрами молокодоїльного
обладнання та з огляду на це провести впро-
вадження нової стратегії техніко-технологічно-
го моніторингу.
Результати досліджень. Ефективна екс-

плуатація молокодоїльного обладнання молоч-
них ферм і комплексів може бути забезпечена
тільки за добре налагодженої системи техніч-
ного обслуговування і ремонту, основу якої ста-
новить виробничо-технічна база у вигляді
відповідних виробничих приміщень, оснащених
необхідними засобами для виконання діагнос-
тичних і ремонтно-профілактичних робіт з
підтримання дієздатності машин та устатку-
вання на достатньому рівні, із забезпеченням

Підвищення якості виконання
технологічного процесу машинного доїння

необхідними матеріалами і людськими ресур-
сами. Вітчизняне молокодоїльне обладнання
часто не супроводжується чіткою стратегією
техніко-технологічного моніторингу, що зумов-
лює необхідність розроблення такої стратегії
(рис. 1).
Упровадження розробленої стратегії немож-

ливе без технічного засобу для діагностики
техніко-технологічних параметрів молокодоїль-
ного обладнання. Виробники вітчизняного до-
їльного обладнання не тільки не надають діаг-
ностичних засобів, а й не передбачають у ва-
куумній системі необхідних контрольних точок
для застосування методик і програмно-техніч-
них засобів діагностики, які пропонують відомі
світові виробники. Водночас аналіз зарубіжних
засобів діагностики показує, що вони здатні
визначати регламентовані міжнародними стан-
дартами технічні параметри доїльного облад-
нання, а саме: максимальний, мінімальний і
середній статичний та максимальний динаміч-
ний тиск (пульсації) вакуумної системи; три-
валість і баланс фаз та період пульсацій; вит-
рати повітря і частоту обертання валу вакуум-
ного насоса. Однак їхня вартість не відповідає
закладеним в них функціональним можливос-
тям (DeLaval VPR100 — 25000 грн, GEA West-
faliaSurge PulsoTest — 47000 грн). Щоб розв’я-
зати цю проблему, нами було розроблено
комплект устаткування для контролю за ваку-
умметричними параметрами молокодоїльного
обладнання.
Комплект устаткування для контролю за ва-

куумметричними параметрами молокодоїльно-
го обладнання містить блок живлення, клавіа-
туру керування, цифровий індикатор та датчик
тиску, що з’єднані з автоматизованою систе-
мою керування. Він відрізняється тим, що, крім
усього, містить з’єднані з автоматизованою сис-

Рис. 1. Страте ія техні о-техноло ічно о моніторин моло одоїльно о обладнання
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Рис. 2. Компле т стат вання для онтро-
лю за ва мметричними параметрами моло-
одоїльно о обладнання

темою керування додатковий датчик тиску, та-
хометричний датчик та датчик витрат повітря.
Автоматизована система керування виконана у
вигляді мікроконтролера з аналого-цифровим
перетворювачем та зовнішнім запам’ято-
вувальним пристроєм, а цифровий індикатор
виготовлений у вигляді графічного LCD-дисп-
лея (рис. 2).
Для визначення економічної доцільності роз-

роблення комплекту устаткування було прове-
дено попереднє техніко-економічне обґрунту-
вання впровадження розробленої стратегії з
комплектом устаткування. Розрахунок еконо-
мічних показників здійснено на базі ферми з
прив’язною технологією утримання на 100 дій-
них корів, з лінійною доїльною установкою типу
«УДМ-100». Результатом впровадження стра-
тегії та комплекту устаткування є підвищення
якості молока до І ґатунку, надоїв до — 10% і
збільшення терміну експлуатації доїльної уста-
новки на — 50%. За розрахунками, річний еко-
номічний ефект від експлуатації перспектив-
ного технічного засобу становить 17057 грн,
термін окупності додаткових інвестиційних
вкладень — 0,4 року, верхня межа ціни комп-
лекту устаткування — 9800 грн.

Відповідно до Національного проекту «Від-
роджене скотарство» запропоновано принци-
пи нової стратегії техніко-технологічного
моніторингу молокодоїльного обладнання,
спрямовані на підвищення якості виконання

Висновки

технологічного процесу виробництва молока,
а також розроблено комплект устаткування
для виробничого контролю за техніко-техно-
логічними параметрами молокодоїльного об-
ладнання, що відповідає вимогам ISO 6690.
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Постановка проблеми. Останніми роками для
збирання насіння льону-довгунцю в Україні почали
використовувати зернозбиральні комбайни. Для
цього спочатку насіннєва частина стебла зрізуєть-
ся різальним апаратом жниварки (один з варіан-
тів — жниварка ЖНР-4) з укладанням зрізаної маси
у валок, після підсихання якого здійснюється його
підбирання та обмолочування зернозбиральним
комбайном.
Після обмолочування насіння зернозбиральним

комбайном на полі залишається частина стебел
нижче лінії зрізування різальним апаратом, на яких
розташовуються стебла у валку, сформованому
після їх обмолочування в молотарці комбайна та
сходу з клавіш соломотряса.
Таким чином, на відміну від вибраних бральним

апаратом стебел, де приготування з них трести
здійснюється за незначної товщини шару стрічки (за
рахунок незначної ширини захвату збиральних ма-
шин) та безпосереднього контакту із землею (за
рахунок брання стебел з кореневою системою), при
їх зрізуванні на певній висоті сформовані у валок об-
молочені стебла мають значно більшу товщину
шару (за рахунок значно більшої ширини захвату
збиральних машин) та вилежуються за певного
віддалення від землі, що, безперечно, позначаєть-
ся на тривалості процесу приготування трести та її
неоднорідності за ступенем вилежування. Від одно-
рідності трести залежить і якість виробленого з неї
волокна.
Для трести льону, отриманої цим способом зби-

рання, характерною особливістю є хаотичне розта-
шування стебел у валку (відсутність паралельності),
а також значне коливання довжини стебел внаслі-
док зміни висоти їх зрізання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
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ЯКІСТЬ ТРЕСТИ
ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЮ, ОТРИМАНОЇ
ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ НАСІННЯ
ЗЕРНОЗБИРАЛЬНИМ КОМБАЙНОМ

Установлено фізи о-механічний с лад трести
льон -дов нцю, отриманої після збирання
насіння зернозбиральним омбайном, здійснено
обґр нт вання методів оцін и, наведено я існі
по азни и воло на, отримано о за перероб и
трести.

чить про те, що недослідженими за використання
технології збирання насіння льону-довгунцю зерно-
збиральним комбайном залишаються питання ана-
лізу отриманої трести та способів оцінювання її
якості.
Мета дослідження — підвищення ефективності

виробництва продукції льонарства завдяки вивчен-
ню фізико-механічного складу трести льону-довгун-
цю, отриманої після збирання насіння зернозби-
ральним комбайном, та визначення способу оціню-
вання її якості.
Методика проведення досліджень. Досліджен-

ня здійснювалися в Інституті луб’яних культур та
фітофармацевтичної сировини (ІЛКФФС) НААН на
посівах льону-довгунцю з використанням для його
збирання зернозбирального комбайна. З отриманих
після обмолочування насіння стебел у процесі ви-
лежування трести відбиралися проби для визначен-
ня їх характеристики у валку. Треста льону-довгун-
цю різних ступенів вилежування перероблялася на
наявному технологічному обладнанні з наступною
оцінкою показників якості волокна згідно з чинними
методиками. Вибір способу оцінювання здійснював-
ся на основі аналізу відомих методів оцінювання
трести і волокна льону-довгунцю та їх пристосуван-
ня до нового виду лубоволокнистої сировини.
Результати досліджень. У результаті дослі-

джень фізико-механічного складу трести льону-дов-
гунцю в рулонах виявлено, що треста становить —
82,4–92,7%, звільнена від стебел костриця — 6,8–
16,9, а бур’яни та інші домішки — 0,5–0,7%. Фізи-
ко-механічні властивості трести льону в рулонах, а
також результати визначення розподілу стебел за
довжиною подано в табл. 1–2.
Вологість трести в рулоні на час проведення до-

сліджень становила 12–13% за вмісту волокна в
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стеблах 37–40% і висоти їх зрізування 10–20 см, що
пояснюється як частковим видаленням костриці під
час збирання, так і нерівномірним вмістом волокна
за довжиною стебла. Із загальної маси трести в ру-
лоні тільки близько 10% стебел після зрізування
мають повний вміст деревини, у решти стебел —
часткове її видалення. Стебла в рулоні не мають
паралельності, дезорієнтовані. Більше половини
стебел мають довжину до 50 см, які для вироблен-
ня довгого волокна є непридатними.
Оцінка трести згідно з [1] здійснюється за вихо-

дом довгого волокна та його кольором. За перероб-
ки трести на м’яльно-тіпальному агрегаті (МТА) дов-
ге волокно отримати практично неможливо або ж
його вихід буде дуже низьким. Такі умови обмежу-
ють можливість застосування чинних нормативних
документів для оцінки цього виду сировини. Ана-
логічні труднощі трапляються і в застосуванні ме-
тодик  оцінки показників якості (довжина жмені, роз-
ривне навантаження, гнучкість та колір) волокна
тіпаного, визначення яких регламентовано [2].
Волокно лляне коротке, отримане як складова

частина переробки трести льону-довгунцю на МТА,
оцінюється за такими показниками: розривне наван-
таження скрученої стрічки та нормована масова
частка костриці і бур’янів у волокні [3].
Волокно, отримане з трести після збирання на-

сіння зернозбиральним комбайном, схоже на волок-
но лляне коротке. Саме тому оцінку його якості до-
цільно здійснювати згідно з [3].
Відібрані зразки трести льону-довгунцю врожаю

2008 р. перероблено на м’яльній машині ПМГ-1 та
малогабаритному комплексі технологічного облад-
нання для безвідходної переробки цієї культури (ви-

Якість трести льону-довгунцю, отриманої
після збирання насіння зернозбиральним комбайном

користані дезінтегратор і трясильна машина з ниж-
нім гребеневим полем). Дата відбору 17 серпня
відповідала даті обмолочування висушених у вал-
ку стебел льону-довгунцю, дата 15 серпня відпові-
дала за ступенем вилежування соломі, 28 серпня —
тресті на початку вилежування, 16 та 28 вересня —
невилежаній тресті, а 27 жовтня — тресті вилежаній,
яку формували в рулони і відправляли на льоноза-
вод для переробки на лінії короткого волокна.
Показники оцінки короткого волокна льону-дов-

гунцю, встановлені згідно з вимогами [3], наведено
в табл. 3, а дані переробки трести різних відборів
за ступенем її вилежаності на технологічному об-
ладнанні ІЛКФФС — в табл. 4.
Дані переробки соломи льону-довгунцю (відбір

17.08.08) вказують на значний вміст костриці у во-
локні — 46,8%. Зі збільшенням тривалості вилежу-
вання трести її переробка стає ефективнішою. Так,
уже за наступного відбору 28.08.08 вміст костриці
у волокні зменшився до 25,2% і за цим показником
він відповідав другому (найнижчому) номеру (гра-
нична масова частка костриці не більше 29%). За
відборів 16.09.08 та 28.09.08 отримане волокно
мало вміст костриці відповідно 20,8 та 18,4%. Од-
нак треста ще не була вилежаною і її збирання в
рулони не здійснювалося. Значення показника роз-
ривного навантаження скрученої стрічки на рівні
14,8 даН, встановлене в той період, зараховувало
цей вид сировини до четвертого номера волокна.
Відбір 27.10.08 відбувся за умови повної вилежа-
ності трести, яку після пресування в рулони було
відправлено на переробку до льонозаводу ТОВ
«Демор» с. Собич Шосткинського району.
Дослідженнями, проведеними під час перероб-

ки трести на технологічному обладнанні інституту,
встановлено значення показника вмісту костриці —
13,9% та розривного навантаження скрученої стріч-
ки волокна — 11,5 даН. За масовою часткою кост-
риці волокно відповідало шостому номеру, а за роз-
ривним навантаженням — третьому. Оскільки оцін-
ка здійснюється за найгіршим з двох показників
якості волокна, то в цьому разі воно відповідає тре-
тьому номеру.
Проаналізувавши результати відборів трести

1. Фізи о-механічні властивості трести

Маса трести
в рулоні
на метрі
погонному,

кг

  12–13 8–10 90–92 1,5–5,0

%

Вологість
Треста зі
збереженою
деревиною

Треста із
частково
видаленою
деревиною

Відсоток, % 2,9 5,0 17,5 30,0 27,9 13,3 3,4

2. Розподіл стебел трести льон -дов нцю за довжиною

Довжина
стебел, см

70–8060–7050–6040–5030–4010–20 20–30

8 17,8 11 13
6 15,8 15 16

4 13,8 19 23
3 10,9 22 26

2 5,4 24 29

3. Оцін а по азни ів орот о о воло на льон -дов нцю за ДСТУ 5015:2008 «Воло но лляне
орот е. Технічні мови»

Номер волокна
Розривне навантаження
скрученої стрічки, даН

Гранична масова частка
костриці та бур’янів, %

Нормована масова частка
костриці та бур’янів, %
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льону-довгунцю 28.09.08 та 27.10.08, було встанов-
лено, що для виконання умов отримання волокна
номер 4 тресту необхідно було збирати в першій
декаді жовтня.
В умовах 2010 р. треста льону-довгунцю у вал-

ках вилежувалася до 20 вересня, а волокно, отри-
мане з неї, мало показник розривного навантажен-
ня скрученої стрічки 11,5 даН, що відповідало тре-
тьому номеру волокна лляного короткого.
За переробки трести льону-довгунцю на льоно-

заводі отримане волокно мало показник розривного
навантаження скрученої стрічки 12,8 даН (за цим
показником волокно має номер 3) та дещо нижчий
показник масової частки костриці — 8,2% (восьмий
номер волокна за цим показником). У підсумку но-
мер волокна, отриманого на льонозаводі, і номер,
отриманий за результатами наших досліджень, збіг-
лися. Нижчий показник масової частки костриці у во-
локні в умовах льонозаводу порівняно з перероб-
кою трести на технологічному обладнанні інститу-

ту (8,2 проти 13,9%) пояснюється більшою кількістю
використаного технологічного обладнання для його
виділення.
Варто зазначити, що коротке волокно, отримане

за переробки трести нормального ступеня вилежа-
ності, зібраної після обчісування насіннєвих коробо-
чок підбирачем-молотаркою ПМЛ-1 та льоноком-
байном Л-4А у більш ранні терміни (вересень), має
значно кращі показники якості (вміст костриці — 6,1–
8,5%, розривне навантаження — 20–25 даН), ніж
досліджуване волокно з трести, отриманої в пізніші
терміни.
Отже, коротке волокно із трести льону-довгунцю,

отриманої після збирання насіння зернозбиральним
комбайном, порівняно з її традиційним способом
приготування (після збирання насіння льонокомбай-
ном або підбирачем-молотаркою) має нижчий но-
мер. Оцінку трести за таких умов доцільно здійс-
нювати за виробленим волокном згідно з ДСТУ
5015:2008 «Волокно лляне коротке. Технічні умови».

4. Рез льтати перероб и трести різно о ст пеня вилежаності на техноло ічном обладнанні
ІЛКФСС

15.08.08 17.08.08 56,3 46,8
28.08.08 54,3 25,2

16.09.08 48,1 20,8
28.09.08 46,4 18,4 14,8 4

27.10.08 43,7 13,9 11,5 3

Номер волокна

Дата
обмолочування
насіння

зернозбиральним
комбайном

Дата відбору
трести

Вихід волокна,
%

Вміст костриці,
%

Розривне
навантаження
скрученої стрічки,

даН

У результаті проведених досліджень вста-
новлено: треста льону-довгунцю, отримана
після збирання насіння зернозбиральним комбай-
ном, має такі особливості: стебла неповної
довжини, дезорієнтовані, з частково видаленою
деревиною, нерівномірні за масою на одному по-
гонному метрі, більшість стебел мають дов-
жину до 50 см; переробка такої льоносировини
на м’яльно-тіпальних агрегатах для виділення
довгого волокна (для цього стебла повинні
бути паралельними, мати загальну довжину не

Висновки

меншу за 50 см) практично неможлива; оцінку
цього виду сировини доцільно здійснювати за
виробленим волокном відповідно до державного
стандарту на волокно лляне коротке, оскільки
за показником загальної довжини воно не відпо-
відає вимогам нормативних документів на во-
локно тіпане; для поліпшення якості волокна, а
відповідно і його номера, необхідно спрямовува-
ти дослідження на скорочення термінів приго-
тування трести, отриманої після збирання на-
сіння зернозбиральним комбайном.

1. Треста лляна. Технічні умови. ДСТУ
4149:2003.— [Чинний від 2003–02–24]. — К.: Держ-
споживстандарт України, 2004. — 14 с. — (Націо-
нальні стандарти України).

2. Льон тіпаний. Технічні умови. ДСТУ 4015–2001.
— [Чинний від 2001–03–30]. — К.: Держстандарт

України, 2001. — 12 с. — (Національні стандарти
України).

3. Волокно лляне коротке. Технічні умови. ДСТУ
5015:2008. — [Чинний від 2008–05–16]. — К.: Держ-
споживстандарт України, 2008. — 8 с. — (Націо-
нальні стандарти України).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ
ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ВІД ЕРОЗІЇ

Висвітлено питання створення дієвої системи
охорони земель від ерозії в У раїні,
запропоновано стр т р та ої системи,
по азано перева и новітньої омп’ютерної
техноло ії її інформаційно о забезпечення.

В Україні нині склалася неоднозначна ситу-
ація у сфері охорони ґрунтів від ерозії. З одно-
го боку, нібито всім зрозуміла значущість цієї
проблеми: ухвалено ряд законодавчих актів та
постанов щодо її розв’язання, накопичено чи-
малий досвід охорони ґрунтів від ерозії, розроб-

лено відповідну концепцію вирішення цього
питання, з другого — немає дієвої системи охо-
рони земель від ерозії. Обласні програми ра-
ціонального використання та охорони земель
взагалі не містять наукової складової розв’я-
зання цієї проблеми. Першочергове значення

Рис. 1. Послідовність розроблення системи охорони земель від ерозії

Визначення мети

Розроблення структури СОЗ

Розроблення механізму
моніторингу досягнення мети

Обґрунтування цільових функцій
розв’язання проблеми

Джерела фінансування

Технологічна складоваНаукова складова

Ґрунтозахисне
землевпорядкування

Ґрунтозахисна
оптимізація полів

сівозмін

Визначення правового поля системи охорони ґрунтів від ерозії

Управлінська складова

Державне управління
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самоврядування
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інформаційного
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екологічного виховання



64 Вісник аграрної науки червень 2012 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Інформаційне забезпечення
системи охорони земель від ерозії

для ефективного функціонування системи охо-
рони земель від ерозії має її адекватне інфор-
маційне забезпечення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Згідно з Постановою Президії УААН «Стан і
шляхи вирішення проблеми захисту земель від
ерозії в Україні» (2007 р.) було підготовлено
сучасну Концепцію охорони ґрунтів від ерозії в
Україні [4]. Також ці питання висвітлено в Стра-
тегії збалансованого використання, відтворен-
ня і управління ґрунтовими ресурсами України,
де підтверджується інтенсивний розвиток ґрун-
тово-деградаційних процесів — водної та вітро-
вої ерозій, наголошується на майже повній від-
сутності державних, регіональних і місцевих
програм комплексного вирішення питань охо-
рони земель та їх інформаційного забезпечен-
ня [3]. Проблема охорони ґрунтів від ерозії
містить наукову, правову, управлінську, органі-
заційну, інженерну і технологічну складові. Охо-
рона ґрунтів від ерозії спирається на досвід
вивчення закономірностей ерозійних процесів,
що узагальнено певними методиками їх кіль-

кісного моделювання та оцінки [10—12]. У прак-
тиці проектування протиерозійних заходів в
Україні використовують розрахункові формули
Ц.Є. Мірцхулави, Г.І. Швебса, І.К. Срібного [5,
6, 11, 12]. Є певний досвід використання в Ук-
раїні WEPP-технології [1]. Об’єктивно склали-
ся 2 принципи регулювання ерозійних процесів:
балансовий та енергетичний [8]. Балансові мо-
делі потребують багаторічних спостережень за
змивом з використанням стокових площадок [2,
7], що значно ускладнює їх практичне застосу-
вання. Енергетичні моделі дають можливість
визначати ризик проявів водної ерозії [8].
Складними питаннями в кількісних оцінках еро-
зійних процесів є адекватне врахування пара-
метрів рельєфу та калібрування моделей [9,
10, 12]. Просторова мінливість та ймовірнісний
характер параметрів моделей ерозії істотно
ускладнюють їх практичне застосування.
Аналізуючи останні дослідження і публікації,

можна зробити висновки:
1. Найбільш актуальними у розв’язанні проб-

леми охорони ґрунтів від ерозії є 4 групи нау-

Рис. 2. Інформаційний с провід системи охорони земель
від ерозії
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кових завдань: дослідження ерозійних процесів
та впливу на них протиерозійних заходів у су-
часних умовах господарювання; розроблення
нормативів та стандартів охорони земель від
ерозії; створення автоматизованої технології
впровадження нормативів у практику охорони
ґрунтів від ерозії; розроблення взаємоузгодже-
ної дієвої державної системи охорони ґрунтів
від ерозії.

2. Для підвищення ефективності протиеро-
зійних заходів потрібно перейти від поняття
«типове рішення» до поняття «оптимальне рі-
шення», яке полягає в досягненні максималь-
ного ґрунтозахисного ефекту найдешевшими
заходами в кожному конкретному випадку.

3. Наукова складова розв’язання проблеми
полягає передусім у розробленні технологічно
досконалого інформаційного забезпечення сис-
теми охорони ґрунтів від ерозії.

Мета дослідження — визначити загальний
алгоритм розроблення системи охорони зе-
мель від ерозії та висвітлити основні складові
частини її інформаційного забезпечення.
Результати дослідження. Збалансований

розвиток сільського господарства в Україні мож-
ливий лише на засадах злагодженого функціо-
нування наявної державної системи охорони
земель від ерозії (СОЗ). Така система нале-
жить до систем управління, для яких потрібно
визначити мету й розробити тактику, спрямова-
ну на досягнення цієї мети. Послідовність роз-
роблення СОЗ наведено на рис. 1. Мета сис-
теми охорони земель від ерозії полягає в сис-
темному, найбільш економічному регулюванні
антропогенного навантаження на землі в ме-
жах допустимого ризику ерозії, який слід узго-
дити та затвердити на державному рівні.
Стратегію системи охорони земель від ерозії

спрямовано на запобігання прискореній ерозії,
а не на ліквідацію її наслідків. Оскільки особ-
ливістю прискореної ерозії ґрунтів є її значна
диференціація в просторі й часі, то найважли-
вішим завданням для створення СОЗ є розроб-
лення системи адекватного інформаційного су-
проводу охорони земель від ерозії (рис. 2).
Для підвищення ефективності охорони зе-

мель від ерозії слід перейти від типових про-
ектів землеустрою й типових протиерозійних
заходів до конкретних оптимальних проектів та
систем протиерозійних заходів у межах цих
проектів, тобто до точної, найбільш економіч-
ної охорони ґрунтів на рівні деталізації окремих
сівозмін та сільськогосподарських полів.
За сучасних умов недостатньої інформацій-

ної та матеріальної забезпеченості в Україні
неможливо досягти такого стану охорони зе-
мель, що забезпечує невід’ємний баланс гуму-
су. Тому доцільно створити універсальну ав-
томатизовану систему моніторингу та профі-
лактики ерозійної небезпеки найдешевшими
заходами.
З метою інформаційного супроводу СОЗ ла-

бораторія охорони ґрунтів від ерозії ННЦ «Ін-
ститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського» (ННЦ ІГА) у поточній п’ятирічці
розробляє комп’ютерну технологію інформацій-
ного забезпечення та оптимізації заходів з охо-
рони земель від ерозії (скорочено — комп’ю-
терна технологія інформаційного забезпечен-
ня охорони земель — КТІЗОЗ). Головними
перевагами КТІЗОЗ є: автоматизація трудо-
містких розрахунків параметрів ерозійних чин-
ників для інженерних проектів охорони земель
від ерозії; репрезентативність та адекватність
просторового інформаційного забезпечення
протиерозійних заходів (рис. 3); автоматичне і
точне врахування ефективності протиерозійних
заходів у межах конкретних земельних ділянок;

Рис. 3. Автоматично визначені с ладові еле-
ментарних схилів: А — межах водозбірно-
о басейн ; Б — межах йо о ділян и. 1–
3 — фра менти елементарних схилів; 1 — між
вододілом та 1-м протиерозійним р бежем
або підніжжям схил ; 2 — між 1- та 2-м р -
бежами; 3 — між 2- та 3-м протиерозійними
р бежами зверх вниз; 4 — протиерозійні
р бежі
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В Україні об’єктивно виникла потреба у
створенні дієвої системи охорони земель від
ерозії, яка б виконувала функції визначення,
моніторингу та запобігання ерозійній небез-
пеці земель оптимальними заходами. Для цьо-
го потрібно визначити та запровадити на-
дійний механізм економічного стимулювання
охорони земель насамперед через пільгове
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Інформаційне забезпечення
системи охорони земель від ерозії

універсальний алгоритм введення та органі-
зації бази даних для вирішення ряду різнома-
нітних завдань охорони земель від ерозії (про-
сторова оптимізація структури земельних угідь,
ґрунтозахисна оптимізація протиерозійних ру-
бежів та меж полів, визначення оптимальних
напрямів обробітку та впливу сільськогоспо-
дарських угідь на замулення малих річок тощо);
новітній структурно-дискретний принцип гео-
інформаційної організації бази даних, що дає
змогу точно визначати параметри водних по-
токів та протиерозійної стійкості земної поверх-
ні на найдетальнішому просторовому рівні (крок
діагностичної мережі може дорівнювати 1 м);
зручність у використанні й можливість широко-
го інноваційного впровадження в практику охо-
рони земель від ерозії на місцевому територі-
альному рівні з подальшим інжинірингом ґрун-
тозахисних проектів на ерозійно небезпечних
землях рівнинної частини України; забезпечен-
ня автоматичного обміну інформацією з будь-
якою ГІС.
Урахування вимог до охорони ґрунтів від

ерозії в економіко-математичних задачах ґрун-
тозахисної оптимізації сівозмін доцільно здійс-
нювати за таким алгоритмом:
Оцінка ерозійної небезпеки та протиерозій-

не зонування земель для кормової сівозміни з
найменшим значенням коефіцієнта ерозійної
небезпеки.
Вилучення зі складу ріллі земель, які зали-

шаються ерозійно небезпечними навіть з ура-
хуванням ґрунтозахисної дії зазначеної сівозміни.
Оцінка ерозійної небезпеки та протиерозій-

не зонування земель для всіх можливих сі-
возмін.
Розрахунок максимально можливих площ

полів, які можна використовувати для кожної
сівозміни.
Складання ґрунтозахисних обмежень типу

«≤» за площами сівозмін, які враховуються в
задачі оптимізації їхньої структури.
З обмежень щодо балансу гумусу вилучити

від’ємну складову за рахунок змиву ґрунту, ос-
кільки попереднє обмеження виключає мож-
ливість прискореної ерозії.
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ОЦІНКА РАДІАЦІЙНОГО СТАНУ
ҐРУНТІВ У ПІВНІЧНИХ РАЙОНАХ
ЖИТОМИРЩИНИ, ПОСТРАЖДАЛИХ
УНАСЛІДОК АВАРІЇ НА ЧАЕС
Наведено рез льтати досліджень щільності
забр днення ґр нтів 137Cs і 90Sr оле тивних
осподарствах, присадибних ділян ах ромадян
та природних іддях північних районів
Житомирщини.

Наслідки Чорнобильської катастрофи лікві-
довують уже 25 років, проте й донині триває
вивчення й узагальнення одержаних науковця-
ми результатів досліджень.
Радіоактивний слід, що утворився внаслідок

Чорнобильської аварії, формувався у складних
умовах, що піддаються конкретному матема-
тичному моделюванню. Викид радіоактивних
речовин відбувався впродовж досить тривалого
часу з різних частин активної зони, з різним
ступенем вигоряння пального та різним радіо-
нуклідним складом. Фізико-хімічні властивості
радіонуклідів, що викидалися в атмосферу, змі-
нювалися залежно від часу викиду. Метеороло-
гічні умови, що також змінювалися, призвели до
радіоактивного забруднення території, яке ви-
явилося надто складним і неоднорідним за рів-
нем забруднення і радіонуклідним складом. Усе
це значно ускладнювало роботу щодо оцінки
радіоактивного забруднення територій [1, 2].
Висота викиду радіоактивних речовин визна-

чила глобальний характер забруднення, а до-
щі, зокрема в Народицькому та Лугинському
районах Житомирської області, південних рай-
онах Київської області, на Черкащині, Поділлі
та Прикарпатті, зумовили формування зон з
підвищеними рівнями 134,137Cs. Це саме метео-
рологічне явище спричинило вимивання радіо-
активних речовин, аерозолів із тропосфери й
утворення зон з підвищеними рівнями радіоак-
тивного забруднення також на території Біло-
русі, Росії, Швеції, Фінляндії, Німеччини, Авст-

рії, Швейцарії, Словенії, Греції, Болгарії, Ру-
мунії, Грузії [4–6].
Майже 75% території України зазнало радіо-

активного забруднення 137Cs, яке більш ніж
удвічі перевищувало рівні до аварії.
Радіаційне забруднення навколишнього се-

редовища завдало значної екологічної шкоди
довкіллю, особливо постраждала зона Поліс-
ся, зокрема північні райони Житомирської об-
ласті [3].
Мета досліджень — виявлення критичних

ділянок сільськогосподарських угідь щодо ра-
діоактивного забруднення їх 137Cs та 90Sr.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження здійснювали в особливо забруднених
населених пунктах Народицького, Овруцького
та Коростенського районів Житомирської об-
ласті. Для вивчення було відібрано проби ґрун-
ту за загальноприйнятими методиками. Глиби-
на відбору ґрунту становила 40 см.
Проби ґрунту висушували за кімнатної тем-

ператури до повітряносухої маси і розмелюва-
ли в спеціальних млинках. Питому активність
ґрунту за 137Cs визначали за допомогою гам-
маспектрометра АК-1С з детектором NaI (63–
63 мм), діапазоном реєстрованого гамма-ви-
промінювання 200–2700 кЕв, енергетичним
розділенням 8,5%, за 90Sr — на стаціонарно-
му приладі РИ-БГ з детектором БДЕС-100, який
визначає активність β- і γ-активних радіонук-
лідів 137Cs і 90Sr.
Через кожні 2 год здійснювали калібруван-

Прим і т а . — Коростенсь ий р-н; — Овр ць ий р-н; — Народиць ий р-н. (Позна-
чення дано для рис. 1–6).

Рис. 1. Щільність забр днен-
ня ґр нт 137Cs оле тивних
осподарствах, Б /м2

Рис. 2. Щільність забр днен-
ня ґр нт 137Cs на присадиб-
них ділян ах ромадян, Б /м2

Рис. 3. Щільність забр днен-
ня ґр нт 137Cs природних
іддях, Б /м2
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Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних районах
Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

ня приладу за енергією. Один раз упродовж ро-
бочого дня його перевіряли за допомогою кон-
трольних зразків. Час вимірювань становив 2–
6 год.
Результати досліджень. Радіаційний моні-

торинг довкілля у сфері агропромислового ком-
плексу відіграє важливу роль в оцінці впливу
радіаційних факторів на сукупність живих істот
та людину. Велике значення при цьому має
аналіз міграції радіонуклідів через сіль-
ськогосподарські ланцюги, оскільки додаткове
опромінення населення пов’язане зі споживан-
ням продуктів харчування, які містять радіоак-
тивні речовини. Нині це особливо актуально у
зв’язку зі змінами поглядів багатьох учених-ра-
діобіологів щодо впливу «малих доз» опромі-
нення на організм [5].
За вмістом радіонуклідів у ґрунті, які забруд-

нюють сільгосппродукцію, можна визначити
зовнішні та внутрішні дозові навантаження на
людину (у північно-західних районах Полісся
понад 90% загальної додаткової ефективної
дози опромінення населення формується за
рахунок споживання сільгосппродукції з умістом
радіоцезію понад нормативи).
Аналіз показників рівня радіоактивного за-

бруднення ґрунтів у колективних господарствах
показав, що в Народицькому районі щільність
забруднення становила 128,6 кБк/м2, Корос-
тенському — 88,4, Овруцькому — 57,5 кБк/м2

(рис. 1). Таку саму тенденцію спостерігали за
результатами досліджень зі щільності забруд-

нення ґрунтів на присадибних ділянках грома-
дян (рис. 2). Установлено, що щільність за-
бруднення ґрунту на присадибних ділянках гро-
мадян в Народицькому та Коростенському ра-
йонах була 115,9 та 108,9 кБк/м2 відповідно, в
Овруцькому — 65,3 кБк/м2, що майже вдвічі
менше, ніж у попередніх 2-х районах. Дещо
менший рівень забруднення ґрунтів виявлено
в природних угіддях (рис.3). Так, у Коростенсь-
кому і Народицькому районах він був майже
однаковим і в середньому становив 86 кБк/м2,
Овруцькому — 51,3 кБк/м2. Середні показ-
ники щільності забруднення ґрунтів 90Sr по ра-
йонах наведено на рис. 4–6. Щільність забруд-
нення ґрунту за 90Sr не мала значних коливань
у господарствах районів і становила 13,2–
18,4 кБк/м2.
Найбільший показник забруднення ґрунту

90Sr був в Овруцькому районі — 18,4 кБк/м2, на
присадибних ділянках громадян в Овруцькому
та Народицькому районах — 24,6 і 18,7 кБк/м2

відповідно, Коростенському — 13,2 кБк/м2. У
природних угіддях щільність забруднення ґрун-
ту в Овруцькому районі була найвищою — 22
кБк/м2, Коростенському та Народицькому райо-
нах — 13,2 та 13,5 кБк/м2 відповідно.
Результати досліджень свідчать про те, що

радіоактивне забруднення Полісся Житомир-
щини характеризується значною плямистістю,
територія з низьким рівнем забруднення чер-
гується з ділянками з «піковими» показниками
забруднення.

Рис. 4. Щільність забр днен-
ня ґр нт 90Sr оле тивних
осподарствах, Б /м2

Рис. 5. Щільність забр днен-
ня ґр нт 90Sr на присадиб-
них ділян ах ромадян, Б /м2

Рис. 6. Щільність забр днен-
ня ґр нт 90Sr природних
іддях, Б /м2

На радіоактивно забруднених агроландшаф-
тах північної частини Житомирщини рівні за-
бруднення варіюють у широких межах і ста-
новлять за щільністю забруднення 137Cs у ко-
лективних господарствах від 197,3 кБк/м2 у
СТОВ «Перемога» Коростенського району до
27,1 кБк/м2 у СТОВ «Черепинське» Овруцько-
го району, у приватних господарствах — від
210,8 кБк/м2 у с. Бехи Коростенського району до
34,9 кБк/м2 у с. Можари Овруцького району та
в природних угіддях — від 173,3 кБк/м2 в НДІ

Висновки

«Грозине» до 26,3 кБк/м2 у СТОВ «Відродження»
Коростенського району.
Щільність забруднення 90Sr в колективних

господарствах становила від 32,7 кБк/м2 у СТОВ
«Полісся» Овруцького району до 6,2 кБк/м2 у
ТОВ «Стародорогинське» Народицького райо-
ну, у приватних господарствах — від 38,6 кБк/м2

у с. Піщаниця Овруцького району до 8,9 кБк/м2

в смт Народичі Народицького району та в при-
родних угіддях — від 32,7 кБк/м2 у СТОВ «По-
лісся» до 3,1 кБк/м2 у СТОВ «Відродження» Ко-
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Оцінка радіаційного стану ґрунтів у північних районах
Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС

1. Агроекологія/М.М. Городній, А.Г. Сердюк,
М.П. Вовкотруб та ін. — К.: Вища шк., 1993. — 415 с.

2. Информация об аварии на Чернобыльской
АЭС и ее последствиях, подготовленная для МАГА-
ТЭ/А.А. Абагян и др.//Атомная энергия. — 1986. —
Т. 61. — Вып. 5. — С. 301–320.

3. Двадцять п’ять років Чорнобильської ката-
строфи. Безпека майбутнього. Національна допо-
відь. — К.: КІМ, 2011. — 356 с.

Бібліографія

4. Малиновський А.С. Системне відродження
сільських територій в регіоні радіаційного забруднен-
ня: Монографія. — К.: ННЦ ІАЕ, 2007. — 604 с.

5. Пристер Б.С. Основы сельскохозяйственной
радиологии/Б.С. Пристер, Н.А. Лощилов, О.Ф. Не-
мец, В.А. Поярков. — К.: Урожай, 1988. — 256 с.

6. Родючість ґрунтів. Моніторинг та управлін-
ня/В.В. Медведєв. — К.: Урожай, 1992. —
С. 153–232.

ростенського району. Сільськогосподарські угід-
дя забруднені нерівномірно, спостерігаються
ділянки з високим рівнем забруднення. Різниця
в щільності забруднення полів колективних гос-
подарств 137Cs — 7,2 раза, у приватних госпо-

дарствах — 6,1, природних угіддях — 6,5 раза.
Різниця в щільності забруднення 90Sr у колек-
тивних господарствах становить 5,3 раза,
приватних господарствах — 4,3, в природних
угіддях — 10,6 раза.
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ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
КИСЛОВЕРШКОВОГО МАСЛА

Досліджено температ рні режими дозрівання
верш ів. Проаналізовано їхній вплив на я ість
масла, а саме — на форм вання стр т ри
та сма о-ароматичних властивостей отово о
прод т .

Вершкове масло — унікальний харчовий
продукт, який має популярність, починаючи з
2000–3000 рр. до н.е. Нині воно є не лише не-
від’ємним компонентом повсякденного харчу-
вання населення всіх країн світу, а й предме-
том використання в галузях косметики та ме-
дицини. На території України та Росії ринок
масла представлений переважно солодковерш-
ковим видом, однак у більшості країн світу спо-
живачі віддають перевагу саме кисловершково-
му. Універсальність у сферах застосування кис-
ловершкового масла визначається завдяки
його сполучуваності з усіма (без перебільшен-
ня) продуктами, харчовій цінності, фізіологіч-
ному ефекту від споживання, привабливості
зовнішнього вигляду та специфічному прита-
манному лише кисловершковому маслу смако-
вому букету, високій засвоюваності, поживності
та зручності у використанні [1].
Нині досить важливим є питання визначен-

ня та дотримання у процесі виробництва ос-
новних критеріїв, які забезпечують створення
якісного продукту в маслоробстві без тиску на
інтереси виробників. Якість масла зумовлюєть-
ся такими чинниками: фізико-хімічними та мік-
робіологічними особливостями сировини (мо-
лока, вершків), характером структури масла
(реологічними показниками), спектром смако-
ароматичних речовин готового продукту. Зміна
методу та режиму дозрівання вершків визначає
характер фазових змін жиру та структурно-ме-
ханічних властивостей отриманого масла.
Дослідженню впливу технології виробницт-

ва та фізико-хімічних процесів утворення мас-
ла присвячено велику кількість основополож-
них робіт багатьох учених. Наявні дані зорієн-
товані на властивості сировини часів СРСР без

урахування особливостей змін фізико-хімічно-
го складу молока залежно від географічного
положення місцевості, сезону року. Тому тех-
нологічні режими виготовлення кисловершково-
го масла потребують уточнення саме з ураху-
ванням особливостей сировини, отриманої в
межах України.
Мета досліджень — визначення оптималь-

них температурних режимів, які б змогли пов-
ною мірою забезпечити потрібний рівень рос-
ту мікроорганізмів і відповідно накопичення діа-
цетилу для забезпечення характерного для
кисловершкового масла смакового букета; пов-
не завершення кристалізації молочного жиру,
що є передумовою створення масла хорошої
консистенції відповідно до сезону року.
Методика досліджень. Рівень росту мікро-

організмів внесеної у вершки закваски визна-
чали контролюванням показників титрованої
кислотності; ступінь кристалізації молочного
жиру — методом дилатометрії; структуру, кон-
систенцію масла, смако-ароматичні характе-
ристики — органолептично.
Експериментальна частина. Температурні

режими виробництва масла визначають відпо-
відно до йодних чисел молочного жиру, добір
яких здійснюється з метою запобігання вадам

1 1,4541 28,43 27,4 30,43

2 1,4542 29,07 26,9 30,98

Хара теристи а зраз ів молочно о жир

№
 з
ра
зк
а

Показник
заломлення

Йодне
число

Температура
плавлення,

°С

Число
Рейхерта-
Мейссля
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

консистенції (надмірна твердість, крихкість,
ламкість). Літні режими дозрівання в Україні
обирають за значень йодних чисел 34,5–40,1;
зимові — 29,1–34,5 [3].
Для одержання кисловершкового масла ме-

тодом сколочування попередньо сквашених
вершків визначено такі температурні режими їх
дозрівання відповідно до наявних технологіч-
них інструкцій з виробництва масла: 10°С; 15°С
(6 год)→7°С (8–12 год); 8°С (2 год)→21°С (7 год)
→13°С (13 год); 20°С (6 год)→7°С (8–12 год).
До складу заквашувального препарату для

кисловершкового масла входили штами Lacto-
coccus lactis subsp lactis та Lactococcus lactis
subsp diacetylactis. Кількість закваски — 3% від
маси вершків. Жирність вершків — 35,5%, кис-
лотність — 18°Т, рН — 6,411 од. Значення кис-

Технологічні аспекти забезпечення
якості кисловершкового масла

лотності перед сколочуванням — 32°Т. Отри-
мані результати титрованої кислотності свід-
чать, що найшвидше мікроорганізми розвива-
лися за температурних режимів № 2, 3 та 4.
Однак результати дегустації одержаних із цих
зразків масла вказують на те, що лише темпе-
ратурні режими № 2 і 3 забезпечили утворен-
ня потрібної кількості діацетилу із молочної кис-
лоти, щоб створити характерні для кисловерш-
кового масла смако-ароматичні властивості.
Ступінь кристалізації молочного жиру визна-

чає характер структури вершкового масла, його
реологічні показники — міцність структури, на-
мащуваність, термостійкість тощо, а вони, у
свою чергу, визначають його якість. Для мі-
німізації енергетичних затрат під час виробниц-
тва вершкового масла частка закристалізо-
ваного молочного жиру має становити 40±2%
[2]. Для визначення ступеня кристалізації мо-
лочного жиру досліджували чистий зимовий мо-
лочний жир, попередньо виділений із вершків
(таблиця).
За кристалізацією молочного жиру спостері-

гали при температурних режимах № 2 і 3, за
яких було отримано кисловершкове масло з
найчіткіше вираженими смако-ароматичними
властивостями (рисунок).
Кристалізація молочного жиру за цього тем-

пературного режиму (рис., а) відбувалася рів-
номірно, без виділення окремих зон упродовж
тривання установлених температур. Найвищий
уміст кристалічної фази наприкінці дозрівання
отримано за застосування температурного ре-
жиму 15°С (6 год)→7°С (8 год) — 51,6–54,36%.
Кисловершкове масло, отримане за цього

режиму, характеризувалося твердішою та крих-
кішою консистенцією порівняно з маслом, для
виробництва якого застосовували температур-
ний режим 8°С (2 год)→21°С (7 год)→13°С (13
год). Отже, для виробництва зимового кисло-
вершкового масла слід використовувати режим
8°С (2 год)→21°С (7 год)→13 °С (13 год) (рис., б).

Кристалізація молочно о жир за різних ре-
жимів: а — 15°°°°°С (6 од) →→→→→ 7°°°°°С (8 од); б —
8°°°°°С (2 од) →→→→→ 21°°°°°С (7 од) →→→→→ 13°°°°°С (13 од);
1 — МЖ 1; 2 — МЖ 2
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За допомогою досліджень визначено тем-
пературні режими дозрівання вершків, які за-
безпечують створення якісного кисловершко-

Висновки

вого масла хорошої консистенції та з харак-
терним спектром смако-ароматичних влас-
тивостей.

1. Вишемирский Ф.А. Этюды о масле, масло-
делии и маслоделах. — М.: АНО «Молочная про-
мышленность», 2008. — 368 с.

2. Майборода Ю.В. Дослідження витрат енер-
гії на сколочування вершків у масло з метою
інтенсифікації процесу та розрахунку облад-
нання: автореф. дис. на здобуття наук. ступ.
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ЦІНОВА ЕЛАСТИЧНІСТЬ
НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ ПЛОДІВ

Роз лян то стан розвит вітчизняно о рин
плодів. Установлено їхнє місце в споживанні
основних прод тів харч вання. Визначено
по азни и еластичності за цінами, доходами та
щодо прод тів-замінни ів.

Основною проблемою держави, суспільства,
кожної людини завжди було продовольче за-
безпечення. Тому надзвичайно важливими в
задоволенні споживчих потреб населення є
ефективне функціонування і розвиток вітчизня-
ного продовольчого ринку в цілому та окремих
продуктів харчування. У складі продовольчого
ринку особливе значення має ринок плодів,
адже наявність великої кількості вітамінів, амі-
нокислот, макро- та мікроелементів у плодовій
продукції, корисних для людського організму,
зумовлює необхідність їх споживання хоча б у
межах установлених раціональних норм. Пи-

тання виробництва, продажу, споживання, ціно-
утворення на ринку плодів є досить актуальни-
ми і впродовж тривалого часу цікавлять нау-
ковців.
Розвиток агропромислового комплексу краї-

ни і продовольчого ринку досліджували В.Г. Анд-
рійчук, В.І. Бойко, І.І. Лукінов, П.Т. Саблук,
О.М.  Шпичак та ін., ринку плодоягідної про-
дукції — О.Ю. Єрмаков, Л.А. Костюк, Т.А. Мар-
кіна, Г.М. Сатіна, О.М. Шестопаль, А.І. Шумей-
ко та ін. Однак додаткової уваги потребує ви-
вчення впливу різних чинників на формування
попиту та пропозиції на ринку плодів.

Площа плодоносних насаджень, тис. га

2006 247 107 43,3 140 56,7

2008 233 87 37,4 146 62,6

2010 203 72 35,2 132 64,8

Урожайність, ц/га

2006 40,7 12,0 29,6 62,7 153,9

2008 59,9 26,0 43,4 80,2 133,9

2010 80,1 39,0 48,7 102,4 127,8

Валовий збір, тис. т

2006 1007 129 12,8 878 87,2

2008 1394 226 16,2 1169 83,9

2010 1629 279 17,1 1350 82,9

* Розраховано за даними Державного комітету статистики України.

1. Динамі а площ, рожайності, валово о збор плодів в У раїні*

У тому числі

сільсько-
господарські
підприємства

у % до всіх
категорій
господарств

господарства
населення

у % до всіх
категорій
господарств

Рік
Усі категорії
господарств
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Мета досліджень — аналіз кон’юнктури віт-
чизняного ринку плодів та встановлення показ-
ників еластичності.
Методика досліджень. У дослідженнях ке-

рувалися методичними підходами до вивчення
кон’юнктури на продовольчих ринках та мето-
дичними рекомендаціями щодо складання про-
гнозних балансів попиту та пропозиції продо-
вольчих ресурсів [2, 3].
Результати досліджень. Товарна пропози-

ція на внутрішньому ринку плодів формується:
господарствами населення — 20–25%, сіль-
ськогосподарськими підприємствами — 15–20,
за рахунок імпортних поставок — 65–70%. Основ-
ну масу плодів в Україні виробляють господар-
ства населення — 83–87%, або 878–1350 тис. т
протягом 2006–2010 рр. (табл. 1).
Упродовж 2006–2010 рр. імпортні постав-

ки плодів становили 805–940 тис. т. У 2010 р.
на внутрішній ринок найбільше надходило цит-
русових — 44% (363 тис. т), бананів — 26%
(215 тис. т) та яблук — 24% (203 тис. т). Слід
зазначити, що споживачі, як правило, купують
плоди вітчизняного виробництва, оскільки вони,
на їхню думку, мають менший уміст залишків
хімічних речовин.
Рівень споживання плодів у країні залиша-

ється на досить низькому рівні. Так, аналізую-
чи споживчий кошик населення, можна з упев-
неністю стверджувати, що в ньому серед про-
дуктів харчування головне місце належить
хлібу, картоплі та олії. У середньому за 2006–
2010 рр. частка плодів становила 3,8%, тобто
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вони перебували на 7-му місці, а за рівнем
відповідності фактичного споживання встанов-
леній раціональній нормі — на останньому
(табл. 2).
Однією з основних причин незадоволення

попиту населення на плоди є криза їх промис-
лового виробництва, що виявляється у скоро-
ченні площ плодоносних насаджень, зниженні
врожайності через недотримання технологій
вирощування та догляду за багаторічними на-
садженнями. На формування попиту і пропо-
зиції на свіжі плоди також істотно впливають
ціни та доходи, що можна охарактеризувати за
допомогою коефіцієнтів цінової еластичності
попиту, пропозиції, платоспроможної та пере-
хресної еластичності попиту.
Під коефіцієнтом еластичності розуміють

співвідношення темпів приросту залежної змін-
ної і темпів приросту факторної ознаки, тобто
незалежної змінної. Він показує, на скільки змі-
ниться результативна ознака зі зміною на 1%
чинника, що впливає.
Еластичність попиту та пропозиції за ціною

визначають співвідношенням приросту відсот-
кової величини попиту або пропозиції до від-
соткової зміни ціни. За встановлення відсотко-
вої зміни попиту на плоди в розрахунках вико-
ристовували основний показник, який його ха-
рактеризує, — рівень споживання, пропозиції
— рівень виробництва (табл. 3).
Коефіцієнт платоспроможної еластичності

попиту (еластичність попиту за доходом) для
плодів розраховують співвідношенням відсот-

М’ясо та м’ясопродукти 80 42,0 50,6 52,0 48,0 –32,0 4,7

Молоко та молочні продукти 380 234,7 213,8 206,0 218,3 –161,7 21,5

Яйця (шт.) 290 251,0 260,0 290,0 265,0 –25,0 26,1

Хліб і хлібопродукти 101 119,5 115,4 111,0 114,7 +13,7 11,3

Картопля 124 133,6 131,8 127,0 131,2 +7,2 12,9

Овочі та баштанні 161 126,7 129,2 144,1 131,1 –29,9 12,9

Плоди 75 29,9 40,4 44,5 39,1 –35,9 3,8

Риба та рибні продукти 20 14,1 17,5 14,5 15,3 –4,7 1,5

Цукор 38 39,5 40,9 37,0 39,1 +1,1 3,8

Олія 13 13,6 15,0 14,6 14,6 +1,6 1,4

* За термінологією МОЗ України «Орієнтовний набір основної продовольчої сировини і харчових продуктів
для забезпечення у середньому на душу населення на 2005–2015 роки».

2. Рівень споживання основних прод тів харч вання

Основні продукти харчування

Фактичний рівень споживання
Місце у про-
довольчому
кошику

населення, %

Раціональні
норми

споживання,
кг у рік*

Відхилення
(+, –) від
норми
спожи-
вання, кг

 2006 р.  2008 р.  2010 р.

у
середньому
за 2006–
2010 рр.
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кової величини попиту на плоди і процентної
зміни доходу.
Низькі доходи більшої частини населення не

дають можливості спрямовувати на споживан-
ня необхідні кошти, що зумовлює нееластич-
ність попиту до рівня цін навіть за споживання
основних продуктів харчування. Зміна частки
вартості плодів у бюджеті споживачів спричи-
няє коливання коефіцієнтів еластичності попиту
за роками. У 2010 р. попит на плодову продукцію
залежно від цін за коефіцієнта 2,91 виявився
еластичним. Коефіцієнти цінової еластичності
пропозиції не перевищували 1, за винятком
2008 р., і змінювалися в межах –1,66–0,30. Це
свідчить про те, що від незначних коливань цін
на ринку обсяги реалізації майже не зміняться
або відсоткові показники змін будуть однакови-
ми. Упродовж досліджуваного періоду коефіці-
єнти цінової еластичності попиту та пропозиції
за окремими видами плодової продукції знач-
но коливалися, що можна пояснити різною реак-
цією споживачів і товаровиробників на зміну цін. 
Залежність між рівнем доходу і попитом для

кожного виду плодової продукції має свою
особливість через різницю їхньої вартості, цін-
ності споживання та уподобань покупців. Однак
упродовж 2006–2010 рр. через низьку купівель-
ну спроможність населення незначна зміна в
доходах практично не вплинула на формуван-
ня попиту на плоди.
За допомогою коефіцієнта платоспроможної

еластичності попиту можна спрогнозувати, як
надалі розвиватиметься вітчизняний ринок пло-
дової продукції. Так, чим вища відносна елас-
тичність попиту за доходом, тим активніше має
розвиватися ринок до забезпечення відповід-
ної цінової ситуації, адже вибір покупця пере-
дусім залежить від його фінансових можливо-
стей, а вже потім від бажання здійснити купів-
лю. Хоча за дослідженнями вчених, винятком
є картопля, хліб, сіль, штучні жири тощо [1].
Так, в Україні, де питома частка на харчуван-
ня в наявних доходах населення надто висо-
ка, з підвищенням цін і стабільності доходів
рівень споживання на зазначені товари може
зростати.
Попит на плоди тісно залежить від цін на

взаємозамінні та взаємодоповнювальні товари.
Для визначення чутливості попиту споживачів
на плоди стосовно різних товарів використову-
вали коефіцієнт перехресної еластичності по-
питу. Його розраховували співвідношенням від-
соткової зміни попиту на плодову продукцію і
відсоткової зміни цін інших товарів.
До товарів-замінників чи доповнювачів віт-

чизняних плодів належать хліб, овочі, цитрусові
плоди, банани, молоко та м’ясо, які подібні за
вмістом важливих для раціону харчування на-
селення поживних речовин — глюкози, фрук-
този, мінеральних елементів (калію, марганцю,
заліза, кальцію, фосфору, натрію тощо) та ві-
тамінів А, В1, В6, В12, С, Р, РР. У доборі цих

Коефіцієнт цінової еластичності попиту

Плоди –2,49 –1,06 2,39 –0,01 2,91

Кісточкових культур –0,58 –0,66 –0,11 1,09 –1,30

Зерняткових культур –0,94 –0,93 –1,44 –0,50 –3,27

Горіхоплідні –4,39 –4,95 0,95 0,18 0,64

Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції

Плоди –3,90 –1,66 2,85 0,15 0,30

Кісточкових культур –0,45 –0,61 –0,10 0,90 –1,52

Зерняткових культур –0,66 –0,84 –1,37 –0,66 –2,64

Горіхоплідні –2,77 –4,33 0,90 0,34 0,42

Коефіцієнт платоспроможної еластичності попиту

Плоди 0,54 –0,55 –1,03 –28,36 –6,14

Кісточкових культур 0,25 0,22 –0,84 0,91 0,66

Зерняткових культур 0,27 0,05 –0,14 –1,87 –1,03

Горіхоплідні 0,35 0,09 –0,30 –5,11 –1,86

3. По азни и еластичності на рин плодів У раїни

2006 2007 2008 2009 2010
Продукція

Рік
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продуктів також враховано щільність зв’язку
між рівнем їх споживання та плодовою продук-
цією. Одержані коефіцієнти кореляції були по-
мітними за величиною і становили відповідно
між рівнем споживання плодів та молоком —
0,55, цитрусовими — 0,64, бананами — 0,64,
овочами — 0,67 та м’ясом — 0,78. Кореляцій-
ний зв’язок з хлібом виявився оберненим —
–0,67, тобто попит на хліб за будь-якого рівня
доходів населення та цін залишиться практич-
но незмінним щодо споживання плодів.
Низьке матеріальне забезпечення більшої

частини населення України не заохочує до змі-

ни усталеної структури та обсягів споживчого
кошика. Установлені коефіцієнти перехресної
еластичності попиту на плоди мають позитив-
не значення лише стосовно хліба та м’яса —
відповідно 0,57 та 0,84. Тобто зі скороченням
купівельної спроможності населення насампе-
ред замінить споживання вітчизняних свіжих
плодів м’ясом та хлібом. Негативні значення
коефіцієнтів перехресної еластичності свідчать
про те, що найбільш взаємодоповнювальним
товаром щодо плодів є банани — –1,78, а потім
молоко — –0,42, цитрусові плоди — – 0,40 та
овочі — – 0,22.

Коливання попиту населення на плодову
продукцію залежно від зміни доходів та цін ще
раз підтверджує, що ефективності кон’юнк-
тури вітчизняного ринку неможливо досягну-
ти класичним способом — саморегулюванням
попиту та пропозиції. За низької купівельної
спроможності плоди для населення не є про-
дуктами харчування першої необхідності і
стають взаємозамінними чи взаємодоповню-

Висновки

вальними стосовно інших, про що свідчать
установлені показники перехресної еластич-
ності. Така ситуація потребує державної під-
тримки промислового садівництва для розши-
рення пропозиції вітчизняних плодів та вста-
новлення прийнятних цін відносно доходів
споживачів. Адже стимулювання попиту за
допомогою цін при наявності еластичності
сприятиме зростанню споживання плодів.

1. Мостенська Т.Л. Особливості формування
попиту і пропозиції на ринку харчових продуктів/
Мостенська Т.Л.//Економіка АПК. — 2003. —
№ 1. — С. 113–119.

2. Про затвердження Методичних рекомендацій
складання прогнозних балансів попиту і пропозиції

Бібліографія

продовольчих ресурсів: Наказ Міністерства еконо-
міки України від 18 грудня 2009 р. № 1426. — Ре-
жим доступу: http://document.ua.

3. Формування та функціонування ринку агро-
промислової продукції (практичний посібник)/За
ред. П.Т. Саблука. — К.: ІАЕ, 2000. — 556 с.
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Постановка проблеми. Сучасний стан еко-
номіки потребує розробки нових підходів до
формування та функціонування рівноважного
розвитку економічних систем. Серед ухвалених
державою антикризових заходів розвитку еко-
номіки вагоме місце відводиться механізму за-
безпечення сталого розвитку агровиробництва,
адаптованого до ринкових умов, спрямованого
на забезпечення збалансованого і стабільного
функціонування галузі. Необхідно розробити
дієвий економічний механізм регулювання аг-
рарного ринку, який би сприяв оперативному
пристосуванню агротоваровиробників до умов
кон’юнктури ринку, а також вирішенню соціаль-
них та екологічних стратегічних і тактичних зав-
дань.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Процесам сталого розвитку присвячено
праці Е. Андерсона, В. Бекермана, Д. Ламбера,
Т. Хора, О. Осауленка, В. Савчука, В. Трегоб-
чука, Є. Хлобистова. Нині існує об’єктивна не-
обхідність подальших досліджень факторів еко-
номічного розвитку в умовах глобалізації, на-
самперед у напрямі формування економічного
механізму забезпечення сталого розвитку сіль-
ськогосподарського виробництва.
Мета дослідження — обґрунтування адап-

тивного до сучасних умов розвитку ринкових
відносин економічного механізму регулювання
агровиробництва та розробка на цій основі
практичних рекомендацій щодо забезпечення
його сталого розвитку.
Виклад основного матеріалу. Ефективне

функціонування агровиробництва неможливе
без обґрунтування й реалізації сучасного еко-
номічного механізму забезпечення сталого роз-
витку сільського господарства. Насамперед
треба врахувати, що реальна економіка функ-
ціонує й розвивається у рамках суспільного
виробництва, головною рушійною силою якого
є господарський механізм. Його складовою час-
тиною є економічний механізм як конкретне
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системі відтворювальних процесів. Виявлено

фа тори забезпечення та визначено ритерії
оцін и стало о розвит . Обґр нтовано
е ономічний механізм забезпечення стало о
розвит сільсь о осподарсь о о виробництва.

вираження чинних ринкових законів у вироб-
ничій системі, що формується на основі аграр-
ної політики держави.
Узагальнивши теоретичні положення фор-

мування економічного механізму, встановлено
близькість наукових думок про його основні
складові елементи, структуру, рівні та форми
вияву в агропромисловому комплексі [1, 3, 4].
Зазначимо, що кожному зі складових елементів
економічного механізму притаманні свої особ-
ливості та відносна самостійність, але всі вони
гармонійно поєднуються і доповнюють один
одного. Ринкова економіка наповнює новим
змістом механізм як систему, доповнює його
сучасними елементами, що допомагають йому
у будь-який кон’юнктурний момент оперативно
адаптуватися. Вважаємо, що економічний ме-
ханізм агровиробництва — це система, яка по-
стійно розвивається, вона є відкритою і склад-
ною, позаяк складається зі взаємопов’язаних і
взаємодоповнювальних інструментів, що фор-
муються під впливом ринкових законів і дер-
жавної політики, спрямованих на ефективне
використання всіх ресурсів у процесі виробниц-
тва та забезпечення його сталого розвитку.
Оптимальне поєднання інструментів еконо-

мічного механізму зумовлює його основну мету:
забезпечення здатності суб’єктів господарю-
вання протидіяти впливу негативних факторів,
оперативно вносити корективи і реагувати на
зміни ринкового середовища.
Основним завданням економічного механіз-

му є забезпечення організаційної єдності
суб’єктів господарювання усіх сфер АПК у під-
вищенні ефективності агровиробництва; ство-
рення необхідних умов для перетворення еко-
номічних відносин, успішного розв’язання проб-
леми сталого економічного та соціального
розвитку галузі.
Безперечно, важливою функцією економіч-

ного механізму стає формування принципово
нового підходу до адаптації агротоваровироб-
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ників до ринку та дієвість інструментів і важелів
ефективного їх функціонування.
Заходи державного та ринкового регулюван-

ня агровиробництва, які здійснюються у країні,
не являють собою збалансованої системи від-
носин учасників агропродовольчого ринку і не
повною мірою сприяють сталому економічному
та соціальному розвитку сільського господар-
ства [6]. Тому окреме місце має відводитися
сталому розвитку сільськогосподарського ви-
робництва на регіональному рівні, від функціо-
нування якого залежить результативність аг-
рарної політики країни.
Вважаємо, що економічний механізм має

будуватися на оптимальному поєднанні прин-
ципів і форми державного регулювання та са-
морегулювання суб’єктів господарювання, що
спрямовані на забезпечення неперервних від-
творювальних процесів в агровиробництві.
Функціонування економічних систем підпо-

рядковане законам динамічного розвитку з фа-
зами, що періодично повторюються: депресія —
спад — криза — пожвавлення — підйом. Сіль-
ському господарству притаманні такі самі фази
розвитку, що склалися історично. Сучасна сві-
това криза призвела до змін, які погіршили еко-
номічний розвиток агровиробництва. У най-
ближчій перспективі в галузі мають бути ство-
рені умови для послідовного переходу до стадії
стабільного і сталого розвитку.
Стабільність, стійкість і сталість являють

собою складні категорії, які покладено в осно-
ву відтворювальних процесів розвитку економі-
ки. Методологічною основою їх вияву є взаємо-
пов’язаність, послідовність, перехід однієї в
іншу. Стабілізація — це основа сталого розвит-
ку [5]. Узагальнення теоретичних засад кате-
горії сталого розвитку стосовно агровиробниц-
тва свідчить про наявність численних її тлу-
мачень і змісту. Виокремлюють виробничу,
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економічну, фінансову, екологічну та інші скла-
дові сталого розвитку. Необхідно розглядати не
окрему вузьку спрямованість категорії, а її вплив
на розвиток та результати виробництва. Є різні
думки стосовно критеріїв, показників і факторів,
що визначають сталість розвитку. До них нале-
жать прибуток, накопичення, рівень рентабель-
ності, точка беззбитковості, показники оцінки
фінансового стану та ін. На нашу думку, вони
можуть використовуватися в оцінці сталості
розвитку підприємства будь-якої галузі, але не
повною мірою відображають специфіку саме
сільського господарства.
Водночас сталість агровиробництва має від-

мінні ознаки, до яких належать ґрунтово-клі-
матичні, біологічні, екологічні фактори; техно-
логія виробництва; організація сільських тери-
торій; ментальність сільського населення.
Встановлено, що основними стримувальними
факторами сталого розвитку аграрного вироб-
ництва є погіршення родючості й стану ґрунтів,
цінові диспропорції в агропромисловому вироб-
ництві, високий рівень фінансової заборго-
ваності агротоваровиробників, низький рівень
розвитку інноваційних процесів.
Методологічним підходом до обґрунтування

економічного механізму забезпечення сталого
розвитку агровиробництва вважаємо встанов-
лення зв’язків між такими категоріями, як ре-
сурсний та інноваційний потенціал, розширене
відтворення, прибуток, продовольча безпека
(рисунок).
Перехід до розширеного відтворення є озна-

кою ефективної діяльності підприємства як пер-
винної ланки господарської системи. Сталість
агровиробництва залежить насамперед від ці-
леспрямованої та комплексної взаємодії скла-
дових економічного механізму. Отже, сталий
розвиток агровиробництва — це здатність
суб’єкта господарювання динамічно підтриму-

Зміст с ладових стало о розвит сільсь о осподарсь о о виробництва

Складові сталого розвитку

Праця, земля,
капітал, технологія

Ресурсний
та інноваційний потенціал

Валова продукція,
собівартість

Прибуток Розширене відтворення
Темпи зростання прибутку,
формування накопичень

Продовольча безпека
Обсяг

виробництва продукції
Споживання продуктів харчування
не нижче обґрунтованих норм

Фактори Складові сталого розвитку Критерії

Матеріальні затрати, валова
продукція, виручка

Валовий дохід, прибутокЗбалансованість факторів,
рівень розвитку виробництва
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вати пропорції в організації діяльності, орієнто-
ваної на інноваційний розвиток; підвищувати
соціальну та економічну ефективність; постійно
нарощувати темпи розвитку, здійснюючи роз-
ширене відтворення, метою якого є забезпе-
чення населення якісними продуктами харчу-
вання, продовольча безпека держави без зав-
дання шкоди навколишньому середовищу.
За ринкових умов основними факторами

впливу на сталий розвиток агровиробництва є
витрати, ціна, прибуток товаровиробників.
Неврегульованість відносин на агропродоволь-
чому ринку, випередження темпів зростання
продовольчої інфляції відносно загального рів-
ня інфляції зумовлюють зниження реальних
ресурсів населення. При цьому ціни реалізації
агротоваровиробників значно нижчі від роздріб-
них цін на аграрну продукцію і продовольство
[2]. У зв’язку з цим необхідно забезпечити ста-
білізацію кон’юнктури сільськогосподарської
продукції, що можна досягти формуванням
ринкових запасів, які дадуть змогу в періоди
зростання попиту на аграрну продукцію здійс-
нити реалізацію за реальними цінами. Особ-
ливого значення набувають державні інстру-
менти регулювання через товарно-закупівель-
ні інтервенції на ринку для забезпечення
стабільних цін та умов сталого розвитку агро-
виробництва.
Встановлено, що для більшості сільськогос-

подарських підприємств важливим залишаєть-
ся питання відновлення темпів відтворення, від
вирішення якого залежить формування ефек-
тивного механізму господарювання. Нині гост-
ро постає проблема розробки дієвих механізмів
регулювання агропродовольчого ринку. Наяв-
ність великої кількості посередників в реалізації
агропродукції призводить до дисбалансу в ціно-
вих відносинах АПК. Подолання кризи в сіль-
ському господарстві, яка посилилася під впли-
вом світової кризи, має базуватися на комп-
лексному підході до формування пріоритетних
напрямів з урахуванням раціонального поєд-
нання інструментів ринкового саморегулюван-
ня та державного регулювання.
Вважаємо, що сталий розвиток сільського

господарства має базуватися на програмно-
цільовому підході до управління галуззю в си-
стемі економічного механізму агровиробництва,
де доцільно накреслити цілі та завдання про-
грами розвитку сільського господарства регіо-
ну з виокремленням організаційно-економічних,
технологічних, інституціональних, інноваційних,
інвестиційних, соціальних завдань і напрямів їх
вирішення в рамках аграрної політики.
Програмно-цільовий підхід розвитку сіль-

ського господарства передбачає прогнозуван-
ня розвитку агропродовольчого комплексу.
Перспективними сценаріями економічного роз-

витку сільського господарства країни мають
стати інноваційний розвиток, орієнтований на
якісне економічне зростання виробництва, який
забезпечує перехід до умов сталого розвитку,
потребує значних обсягів фінансових ресурсів
і дієвих інструментів державного регулювання.
Як проміжний варіант послідовного розвитку
аграрної сфери можна розглядати сценарій ак-
тивного економічного зростання, орієнтовано-
го на реалізацію державної цільової програми
розвитку українського села на період до 2015 р.
Водночас інерційний розвиток аграрного секто-
ру, який базується на екстенсивних факторах
агровиробництва, є неприйнятним щодо забез-
печення засад сталого розвитку сільського гос-
подарства.
Важливим елементом у системі економічно-

го механізму сталого розвитку агровиробницт-
ва є ціновий механізм. Цінові відносини за ни-
нішніх умов мають базуватися на ринковому
ціноутворенні й державному регулюванні цін на
основі формування гарантованих цін, що вста-
новлюються як орієнтир для визначення роз-
мірів державного фінансування та підтримки
агротоваровиробників. На цьому ґрунтується
світовий і, певною мірою, вітчизняний досвід
розвитку сільського господарства.
За визначення гарантованих цін на сільсько-

господарську продукцію вважаємо необхідним
виходити з нормативного рівня затрат і рента-
бельності виробництва. Методичною основою
для розрахунку планових затрат є технологічні
карти. Для визначення нормативного рівня рен-
табельності пропонуємо використовувати ме-
тод аналітичних групувань, який дає змогу ви-
явити вплив рівня рентабельності на економіч-
ну та соціальну ефективність і таким чином
регулювати відтворювальні процеси в галузі.
Очевидно, що різниця між розрахунковою

(гарантованою) ціною реалізації та фактичною
собівартістю є важливим резервом зниження
затрат виробництва, який можна реалізувати за
рахунок упровадження інноваційних розробок.
У свою чергу товарна продукція на ринку про-
довольства має безпосередній стосунок до
якості товару (сировини) і є об’єктом економіч-
них відносин між партнерами в агробізнесі, зок-
рема і в репрезентації інтересів держави (фор-
мування продовольчої безпеки регіону, країни
за рахунок зростання товарності виробництва,
реалізації соціальних проектів).
Важливими напрямами державного регулю-

вання агропродовольчого ринку в сучасних
умовах розвитку мають стати заходи, націлені
на створення економічних умов захисту вітчиз-
няного товаровиробника; розробку цільової
програми сталого розвитку агропідприємств;
соціальну підтримку малозабезпечених верств
населення продуктами споживчого кошика; за-
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безпечення фахівців сільського господарства
житлом за рахунок розвитку іпотечно-земель-
ного кредитування та стимулювання інновацій-
ного підходу до розвитку агробізнесу в сільській
місцевості.
У сучасних умовах господарювання для аг-

ропідприємств особливого значення набуває
не лише збереження ринкових позицій, а й роз-
виток активної підприємницької діяльності, що
базується на розширенні та освоєнні нових ви-
дів агробізнесу. З огляду на це необхідно ак-
тивно розвивати диверсифікацію в АПК на рівні
регіону, підприємств аграрного сектору, сіль-
ськогосподарських товаровиробників і госпо-
дарств населення.
У рамках розвитку економічного механізму

сільського господарства потрібно виокремити
напрями соціального характеру, що ґрунтують-
ся на поліпшенні здоров’я сільського населен-
ня, підвищенні загальноосвітньої та професій-
ної підготовки, зайнятості сільського населен-
ня, посиленні значущості суспільного статусу
сільського жителя. Одним із пріоритетних на-
прямів соціального розвитку села є забезпе-
чення доступним житлом молодих спеціалістів
та їхніх сімей. Перспективним елементом еко-
номічного механізму має стати розвиток аг-
ротуризму, ремесел та промислів, що сприя-
тимуть розв’язанню проблем зайнятості сіль-
ського населення, зростання їхніх доходів,
відродження і збереження культурної та націо-
нальної спадщини регіону.

Сталий розвиток сільського господарства
має базуватися на дії економічного механізму
та комплексі його складових елементів.
Основними складовими елементами еко-

номічного механізму сталого розвитку в сіль-
ському господарстві є цільові програми ста-
лого соціально-економічного розвитку галу-

Висновки

зі, державна підтримка та регулювання ці-
ноутворення, стимулювання процесу впро-
вадження інноваційних розробок у практичну
діяльність підприємств галузі, іпотечне кре-
дитування, розвиток інтеграції та диверси-
фікації, соціальне забезпечення сільського на-
селення.
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Здійснено оцін с часно о стан виробництва
моло а в а ропідприємствах Хмельниць ої
області. Особлив ва приділено вивченню
ефе тивності виробництва моло а в
а ропідприємствах дослідж вано о ре іон .

Молочне скотарство посідає другу позицію у
структурі валового продукту сільського господар-
ства України і має забезпечувати виробництво
молока в обсягах, що відповідають нормам дер-
жавної продовольчої безпеки, та мати ресурсний
експортний потенціал.
Огляд останніх публікацій. Питання вироб-

ництва молока в підприємствах різних форм влас-
ності та господарювання досліджували В.Г. Анд-
рійчук, П.С. Березівський, В.І. Бойко, В.П. Галушко,
М.М. Ільчук, М.В. Калінчик, С.М. Кваша, П.М. Ма-
каренко, О.М. Могильний, В.К. Терещенко, Г.В. Че-
ревко, О.М. Шпичак та ін. вчені.
Мета статті — оцінка сучасного стану вироб-

ництва молока в агропідприємствах Хмельниць-
кої області та розробка заходів щодо відроджен-
ня молочного скотарства регіону.
Методи дослідження. У дослідженнях було

використано методи: статистичних групувань —
для оцінки ефективності діяльності підприємств
різних організаційно-правових форм господарю-
вання; монографічний — для аналізу функціону-
вання підприємницьких структур молокопродук-
тового підкомплексу.
Виклад основного матеріалу. Молочне ско-

тарство Хмельницької області наразі перебуває
у кризовому стані. У 2010 р. порівняно з 1990 р.
загальний обсяг виробництва молока в області
зменшився на 478,4 тис. т, або на 44%, — пере-
важно за рахунок господарств суспільного секто-
ру, де зменшення становило 583,4 тис. т, або
85,1% (рисунок). Виробництво молока за 2010 р.
порівняно з 2009 р. скоротилося на 12,3 тис. т
(0,2%) і становило 608,1 тис. т. Господарства на-
селення виробництво молока зменшили на 2,7%
(забезпечили 83,8% його загального обсягу). Ви-
робництво молока в агропідприємствах було

більшим у 2010 р. порівняно з 2009 р. на 1,4% і
становило 102,3 тис. т (причому поголів’я корів
скоротилося на 1,1%).
Нині виробництво молока здійснюють 197

господарств, це на 57 господарств менше ніж у
2009 р. Зокрема, у 2010 р. порівняно з 2009 р. у
господарствах усіх категорій поголів’я корів змен-
шилось на 3,9 тис. (2,5%). Протягом 2009 р. в аг-
ропідприємствах поголів’я корів зменшилося на
1,1%. Слід зауважити, що у 2010 р. 67% агро-
підприємств не утримували корів. Із тих, що мали
худобу, більша частина агропідприємств утриму-
вала стадо корів чисельністю до 200 гол. — це
82,4% підприємств; від 200 до 500 гол. — 23,1%;
від 500 і більше — 9,1%.
Цей процес зумовлений цілою низкою причин.

Динамі а та стр т ра виробництва моло а
в осподарствах різних форм осподарювання
Хмельниць ої обл.: — виробництво моло а
в сільсь о осподарсь их підприємствах, тис. т;

— виробництво моло а в осподарствах
населення, тис. т; –– — питома част а ос-
подарств населення стр т рі виробницт-
ва моло а, %; –×××××– — питома част а сільсь о-
осподарсь их підприємств стр т рі вироб-
ництва моло а, %.

Джерело: за даними Головно о правління ста-
тисти и по Хмельниць ій області.

Рік
1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010
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По-перше, це економічні причини, а саме: неста-
більна цінова ситуація, яка виникла внаслідок
падіння попиту на молочну продукцію на внутрі-
шньому ринку, що пов’язано зі зниженням пла-
тоспроможності населення, спричиненого еконо-
мічною кризою; зменшення обсягу експорту, що
пов’язано з низькою конкурентоспроможністю
вітчизняної молокопродукції, виготовленої з низь-
коякісної сировини [2].
Як свідчать розрахунки таблиці, збитки отри-

мали господарства, в яких мала місце низька
продуктивність корів (1323–3715 кг), що зумовлює
підвищення повної собівартості виробленого мо-
лока (336,43–346,7 грн/ц).
Рентабельність 88,2% підприємств–виробни-

ків молока нижча від процентної ставки по кре-
диту або дорівнює вартості кредитування. Для
цих підприємств отримання кредитів є практично
недоступним. Зазначимо, що 22% підприємств
досліджуваної області протягом цього року нама-
галися отримати кредит або відкрити кредитну
лінію на розвиток виробництва молока, а отрима-
ли лише 15%. При цьому середня кредитна став-
ка для підприємств–виробників молока, які вда-
ло чи ні намагалися взяти кредит, становила
19,36%, а мінімальна і максимальна вартість кре-
дитування — 17% і 24% відповідно. Отже, для
88,2% підприємств–виробників молока кредити
є фактично недоступними, а ще для 7,4% під-
приємств, які мають рентабельність від 21 до 30%,
окупність проектів з розвитку виробництва в се-
редньому становить близько 20 років.
По-друге, до зменшення поголів’я призвела

низька економічна ефективність галузі, що пов’я-
зано з багатьма чинниками, це: використання у
молочному виробництві застарілих екстенсивних
технологій утримання, годівлі, доїння та відтво-
рення; відсутність високого рівня спеціалізації
галузі у суб’єктів господарювання; відсутність
якісного наукового супроводу у справі вдоскона-

лення виробничих процесів; низький рівень підго-
товки фахівців у профільних навчальних закла-
дах; недосконала система племінної справи та
неефективний механізм її державної підтримки;
відсутність послідовної державної підтримки ре-
гуляторної політики, спрямованої на стимулюван-
ня розвитку галузі.
Таку ситуацію спричинили: розбалансованість

ринкових відносин, коли вартість реалізації тва-
ринницької продукції не відшкодовувала її со-
бівартості; диспаритет цін на продукцію тварин-
ництва і матеріально-технічні ресурси; недоско-
налість системи регулювання ринку, коли значна
кількість продукції реалізується через посеред-
ників, які привласнюють велику частину прибут-
ків, створену на стадії виробництва та ін. [6]. За
цих умов переважна частина господарств ліквіду-
вала скотарство через його збитковість.
Останнім часом завдяки поліпшенню цінової і

кредитної політики, розширенню напрямів та об-
сягів державної підтримки у скотарстві створили-
ся сприятливі умови для його стабілізації та роз-
витку в господарствах усіх форм власності. Ви-
никла об’єктивна потреба змінити стратегію
ведення молочного скотарства з наданням пер-
шочергового значення нарощуванню валового
виробництва продукції, використовуючи прогре-
сивні енерго- та ресурсоощадні технології, і підви-
щенню якості та конкурентоспроможності про-
дукції [5].
Розробка та впровадження ефективних техно-

логічних рішень виробництва тваринницької про-
дукції застосовуватиметься як у великотоварних,
так і в дрібних господарствах, причому перевага
у виборі пріоритетних напрямів прискореного
збільшення виробництва продукції надаватиметь-
ся створенню та розвитку великих агропідпри-
ємств [1]. Для цього в області є всі передумови,
зокрема: наявність досвіду ведення великотовар-
ного виробництва — у 70–80-х роках минулого

До – 40 11 52 1323 336,43 152,90

–20 18 135 3715 346,70 241,77

0 31 110 3218 247,29 221,95

20 35 239 3869 239,25 260,33

40 16 318 4539 214,88 279,71

60 7 226 3827 172,78 259,88

Понад 60 14 204 4396 151,21 276,55

Усього
по області 132 184 3901 228,97 260,82

Джерело : розрахунки автора за даними ф. 50-сг

Гр п вання сільсь о осподарсь их підприємств Хмельниць ої області за рівнем рентабель-
ності (без рах вання державної підтрим и) в 2010 р.

Ціна реалізації
1 ц, грн

Група
Кількість

господарств у групі
Кількість корів на
господарство, гол.

Надій від
1 корови, кг

Повна собівартість
1 ц, грн
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століття Хмельницька обл. була лідером в ко-
лишньому СРСР у спеціалізації та кооперації
молочного скотарства; наявність виробничої бази
скотарства і кормовиробництва; висока природ-
на родючість ґрунтів, значні площі лугів і природ-
них пасовищ, поліпшення та раціональне вико-
ристання яких сприятиме створенню міцної кор-
мової бази для тварин; наявність дешевих кормів
у вигляді відходів цукрової і спиртової промисло-
вості для відгодівлі худоби; функціонування пле-
мінної бази тварин з високим генетичним потен-
ціалом; наявність потужних промислових пере-
робних підприємств та значних резервів робочої
сили на селі.
Прикладом відродження виробництва молока

в регіоні є відкриття в с. Остапківці Городоцько-
го району першої черги молочнотоварного комп-
лексу, що дає змогу утримувати 165 корів голш-
тино-фризької породи німецького походження і
стільки ж телят. А в майбутньому планується
мати на комплексі 1500–2000 гол. Це дало змо-
гу створити 22 постійні робочі місця. На новому
комплексі відповідно до чинних євростандартів
запроваджено безприв’язне утримання корів.
Функціонує новітній доїльний зал, що дає змогу
реалізовувати молоко вищого ґатунку. Продук-
тивність первістки в середньому становить 23 л
молока на добу, а окремі дають по 34–35 л. Щод-
ня з ферми продається 3–3,5 т молока. Від не-
телей отримано телят масою 42–47 кг, тоді як
корови місцевих порід народжують 20–25-кіло-
грамових телят.
Окрім цього, у Шепетівському районі за спри-

яння корпорації «Сварог Вест Груп» будуються су-
часні потужні молочнотоварні ферми, аналогічні
тим, які збудовані на молочному комплексі у Ве-

ликій Медведівці, де введено в дію приміщення
на 400 гол. великої рогатої худоби та доїльний
зал. На спорудження великомедведівського мо-
лочного комплексу було витрачено до 9 млн грн.
Водночас у господарствах, де виробництво

молока є високорентабельним, рівень повної со-
бівартості більше ніж удвічі нижче порівняно зі
збитковими господарствами, а продуктивність
вища майже в 3 рази. Отже, як свідчать дані гру-
пувань, у більшості агропідприємств є резер-
ви для підвищення ефективності виробництва
молока.
Економічна ефективність виробництва моло-

ка залежить також і від каналів збуту виробленого
товаровиробниками молока. В умовах дефіциту
сировини для молокопереробних підприємств
зниження ціни є підтвердженням реалізації моло-
ка І і ІІ ґатунків, що зумовлено відсутністю налаго-
джених технологій для отримання високоякісно-
го молока, це передусім відповідність приміщень,
наявність технологічного обладнання, збалан-
сована годівля худоби.
Більшість агропідприємств реалізують моло-

ко І ґатунку (97,9%), і лише незначна частина —
вищого (0,8%). Окрім цього, мають місце також
незначні обсяги реалізації на переробку молока
ІІ ґатунку та неґатункового.
Низькі можливості агротоваровиробників вико-

ристовувати технології виробництва молока, які
відповідають вимогам чинних стандартів якості,
призводять до зниження ґатунковості молока, що
негативно позначається на закупівельних цінах і,
відповідно, на показниках ефективності [6]. Відо-
мо, що якість продукції впливає безпосередньо і
на рівень закупівельних цін, і на величину отри-
маних дотацій та доплат.

На сучасному етапі розвитку вітчизняно-
го молочного скотарства необхідно забезпе-
чити значні капіталовкладення, насамперед
через компенсацію відсотків за кредитами на
розвиток виробництва молока.
Доцільно також зберегти дотації на 1 кг

молока, поступово зменшуючи їх. Нині відбу-

Висновки

вається процес відродження великотовар-
ного промислового виробництва молока, що
у найближчій перспективі дасть змогу забез-
печити високоякісною сировиною переробні
підприємства та зменшити експортну за-
лежність вітчизняного споживача у молоко-
продукції.

1. Квітка Г. Стратегія «великого молока»/
Г. Квітка//Пропозиція. — 2008. — № 4. — С. 14–17.

2. Процюк Н.І. Аналіз факторів впливу на якість
молока/Н.І. Процюк//Економіка АПК. — 2006. —
№ 9. — С. 114–117.

3. Радько В.І. Тенденції розвитку виробництва
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2010. — № 11. — С. 24–28.
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Установлено, що найвищих по азни ів міст
мінеральних форм азот отримано за
безполицево о обробіт ґр нт . Форм вання
врожайності пшениці озимої на 50,41% залежить
від міст нітратно о азот в ґр нті.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

У сучасних умовах агропромислового вироб-
ництва актуальне значення має підвищення
ефективності енергетичних затрат на вирощуван-
ня сільськогосподарської продукції, зокрема такої
провідної культури, як пшениця озима. Нині зі
зростанням цін на енергоресурси ефективного
ведення землеробства можна досягти лише за
підвищення ефективності обробітку ґрунту та
удобрення. Наявні вітчизняні системи удобрен-
ня та обробітку ґрунту забезпечують окупність 1 кг
NPK на рівні 8–14 кг зерна, тоді як сучасні агро-
технології Європи та США — 36 кг і більше [6].
Уже створено високоефективні технології ви-

рощування пшениці озимої в зоні Лісостепу [6].
Проте залишаються маловивченими питання
ефективності вирощування цієї культури за но-
вих технологій обробітку ґрунту, зокрема ноу-тіл,
та значного поширення сої як попередника пше-
ниці озимої.
Мета досліджень — визначити зміни азотного

режиму чорнозему типового за різних систем

(ноу-тіл, полицевий та плоскорізний). Поперед-
ник — соя.
Проби ґрунту відбирали щороку в 4 етапи: І —

кінець кущіння, ІІ — період колосіння, ІІІ — перед
збиранням урожаю, ІV — напередодні зими.
Біологізована технологія вирощування (конт-

роль) передбачала забезпечення рослин пожив-
ними речовинами лише за рахунок побічної про-
дукції попередників та мінералізації органічних
решток. У досліді також використовували 3 види
обробітку ґрунту, які певною мірою впливали на
результати дослідження: ноу–тіл — це новітня
технологія обробітку землі, яка передбачає лише
посів культури. Переваги — у значній економії
пального та дещо менших витратах на оплату
праці. Врожайність практично не погіршується;
оранка на глибину 0–20 см — це класичний спо-
сіб обробітку, під час якого оброблюваний шар
ґрунту перевертається не менше ніж на 135°, кри-
шиться, розпушується і частково перемішується,
також при цьому підрізаються бур’яни; безполи-

Система добрення пшениці озимої в техноло ічном досліді на Панфильсь ій дослідній станції

Модель технології

Удобрення

Технологія:
  біологізована (контроль) – – – – – –
  спрощена 16 16 16 30–40 30–40
  інтенсивна 90 90 30–40 50–60 30
  суперінтенсивна Розрахункова доза на заплановану врожайність 8 т/га

N120 P60 K90

Основне внесення Підживлення азотом
за етапами органогенезу

II–III IV–V VII–VIIIN P2O5 K2O

Пшениця озима (попередник — соя)

Рис. 1. Динамі а вміст ле о ідролізовано-
о азот за 2009–2011 рр. проведених дос-
ліджень: 1 — 2009 р., 2 — 2010 р., 3 —
2011 р. Позначення подано для рис. 1–3.
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удобрення та обробітку ґрунту під пшеницею ози-
мою в умовах лівобережного Лісостепу.
Методика досліджень. Дослід закладено на

чорноземі типовому Панфильської дослідної стан-
ції (с. Панфили Яготинського р-ну Київської обл.),
в орному шарі якого вміст гумусу (за Тюріним) —
3,90%; легкогідролізованого азоту (за Корнфіл-
дом) — 15 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору та
обмінного калію (за Чиріковим) відповідно — 22
і 13,5 мг/100 г ґрунту, рН сольового — 6. Схема
досліду передбачає вивчення впливу 3-х систем
удобрення на фоні 3-х видів обробітку ґрунту

2 1

3
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Вплив удобрення та обробітку ґрунту на азотний
режим чорнозему типового під пшеницею озимою

рив упродовж 3-х років уміст у ґрунті легкогідро-
лізованого азоту залежав від року досліджень.
Установлено, що найбільше легкогідролізо-

ваного азоту в середньому за 4 етапи щорічно-
го відбору отримали у 2009 та 2010 рр. (рис. 1),
його вміст у ці роки коливався в межах 89,2–
100,8 мг/кг. Максимальний уміст легкогідролізо-
ваного азоту за 2009 р. спостерігався за обробітку
ноу-тіл без добрив, мінімальний — за безполи-
цевого обробітку при спрощеній технології вне-
сення добрив. У 2010 р. його максимум відзна-
чили за оранки із застосуванням суперінтенсив-
ної технології внесення добрив, мінімум — за
оранки без добрив.
У середньому за роки досліджень виявлено

такий діапазон меж умісту нітратного азоту в
ґрунті: 2009 р. — 1,78–3,68 мг/кг, 2010 — 7,35–
26,88, 2011 — 5,8–13,5 мг/кг (рис. 2). У 2010 р.
максимальні показники вмісту нітратного азоту
були в досліджуваних зразках ґрунту за безполи-
цевого обробітку при суперінтенсивній технології
внесення добрив, мінімальні — за оранки без
добрив.
Найвищий уміст аміачного азоту спостерігав-

ся у 2010 р. (рис. 3). Зокрема, за безполицевого
обробітку ґрунту при суперінтенсивній дозі вне-
сення добрив було встановлено його максимум —
24,4 мг/100 г, за безполицевого обробітку ґрунту
без добрив встановлено мінімум — 17,4 мг/100 г.
Визначено рівень кореляційної залежності

врожаю від впливу всіх досліджуваних форм азо-
ту. Статистичний аналіз свідчить, що між нітрат-
ним азотом та врожайністю пшениці озимої вста-
новлено тісну позитивну кореляційну залежність
(r=0,71), при цьому коефіцієнт детермінації ста-
новить (r2) = 50,41%. Це свідчить про те, що фор-
мування пшениці озимої на 50,41% і залежить від
умісту нітратного азоту в орному шарі ґрунту.

Найбільш забезпеченим легкогідролізованим
азотом був ґрунт за безполицевого обробітку
при суперінтенсивній дозі внесення добрив, най-
менш забезпеченим — за оранки без добрив.
Максимальний рівень нітратного азоту за роки
дослідження спостерігався за обробітку ноу-тіл

Висновки

при суперінтенсивній дозі внесення добрив, мі-
німальний — за оранки без добрив. Найвищі по-
казники аміачного азоту були за безполицевого
обробітку ґрунту при суперінтенсивній дозі вне-
сення добрив, найнижчі — за оранки при спро-
щеній дозі внесення добрив.
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К.: ТОВ «Алефа», 2003. — 778 с.

2. Вильдфлуш И.Р. Агрохимия. — Минск: Уро-
жай, 2001. — 487 с.

3. Городній М.М. та ін. Агрохімічний аналіз. —
К.: Вища шк., 1995. — 318 с.

4. Довідник з агрохімічного та агроекологічного
стану ґрунтів/За ред. Б.С. Носка та ін. — К.: Уро-
жай, 199. — 332 с.

5. Землеробство з основами ґрунтознавст-
ва і агрохімії: Підручник/За ред. В.П. Гудзя. 2-ге
вид., перероб. та доп. — К.: Центр навч. л-ри,

Бібліографія

2007. — 408 с.
6. Лісовал А.П., Макаренко В.М., Кравчен-

ко С.М. Система використання добрив. — К.: Вид-
во АПК, 2001. — 350 с.

 7. Сайко В.Ф. Особливості землеробства у
зв’язку зі світовою економічною кризою: Зб. наук.
праць ННЦ «Інститут землеробства НААН». — К.:
ВД «ЕКМО», 2009. — Спец. випуск.

8. Стан родючості ґрунтів України та прогноз
його змін за умов сучасного землеробства/За ред.
В.В. Медведєва і М.В. Лісового. — Харків: Штрих,
2001. — 98 с.

Рис. 2. Динамі а вміст нітратно о азот за
2009–2011рр. проведених досліджень
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Рис. 3. Динамі а вміст аміачно о азот за
2009–2011 рр. проведених досліджень
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цевий обробіток ґрунту — обробіток без перевер-
тання орного шару ґрунту зі збереженням на по-
верхні поля більше половини післяжнивних решток.
Результати досліджень. Упродовж 2009–

2011 рр. на всіх дослідних ділянках було встанов-
лено динаміку вмісту таких форм азоту: легкогід-
ролізованого, нітратного та аміачного.
З’ясовано, що за внесення однакових доз доб-
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ней увеличивается, что, возможно, и снижает био-
технологическую пригодность спермы к криокон-
сервации.

Гунчак А.В., Ратыч И.Б. Качество яиц и продук-
тивность перепелок в зависимости от уровня йода
в их рационах//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 6. — С. 41–43.
Установлено позитивное влияние повышения уров-
ня йода в рационе перепелок на продуктивность
птицы и биологическую ценность яиц.

Роик Н.В., Корнеева М.А. Этапы отечественной
селекции сахарной свеклы//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 6. — С. 44–46.
Рассмотрены вопросы развития отечественной
селекции сахарной свеклы от многосемянных сор-
тов-популяций до МС гибридов нового поколения
и определены приоритетные направления совре-
менных исследований на перспективу.

Тимчук С.М., Мовчан Т.Д., Тимчук Д.С., Барсу-
кова В.Е. Комбинационная способность линий са-
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харной кукурузы на основе мутации sh2//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 6. — С. 47–49.
Установлено, что унаследование содержания мо-
носахаридов и сахарозы гибридами кукурузы на
основе мутации sh2 осуществляется по типу не-
полного доминирования худшей родительской
формы или отрицательного сверхдоминирования,
а унаследование содержания водорастворимых
полисахаридов и крахмала — по типу положитель-
ного сверхдоминирования. Показаны возможнос-
ти использования взаимодействий ген:генотип для
расширения генетического разнообразия сахарной
кукурузы.

Моргун О.В. Размножение фундука в условиях
Лесостепи//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 6. — С. 50–53.
Изложены результаты изучения различных спосо-
бов размножения фундука в условиях Лесостепи
Украины.

Каменщук Б.Д. Методические подходы к оцен-
ке современных гибридов кукурузы многофактор-
ным способом//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 6. — С. 54–56.
Предложен метод многофакторной оценки гибри-
дов кукурузы по многим основным характерным и
неравнозначным показателям одновременно. Рас-
считаны коэффициенты эффективности путем по-
парного сравнения между собой параметров на
предмет важности с дальнейшим определением
значимости каждого оцениваемого параметра.
Представлен рейтинг гибридов кукурузы при усло-
вии использования их зерна в перерабатывающей
промышленности.

Шевченко И.А., Алиев Е.Б. Повышение качества
выполнения технологического процесса машинно-
го доения//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 6.
— С. 57–59.
Изложена проблема сервисного обслуживания мо-
лочно-доильного оборудования. Предложены
принципы новой стратегии технико-технологичес-
кого мониторинга молочно-доильного оборудова-
ния. Разработан комплект оборудования произ-
водственного контроля технико-технологических
параметров молочно-доильного оборудования,
соответствующий требованиям ISO 6690.

Шейченко В.А., Лукьяненко П.В., Василюк В.И.
Качество тресты льна-долгунца, полученной после
уборки семян зерноуборочным комбайном//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 6. — С. 60–62.
Изучен физико-механический состав тресты льна-
долгунца, полученной после уборки семян зерно-
уборочным комбайном, осуществлено обоснова-
ние методов оценки, приведены качественные
показатели волокна, полученного при переработке.

Куценко Н.В., Тимченко Д.О. Информационное
обеспечение системы охраны земель от эрозии//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 6. — С. 63–66.
Освещен вопрос создания эффективной системы
охраны земель от эрозии в Украине, предложена

структура такой системы, показаны преимущества
современной компьютерной технологии ее инфор-
мационного обеспечения.

Романчук Л.Д. Оценка радиационного состояния
почв в северных районах Житомирщины, постра-
давших вследствие аварии на ЧАЭС//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 6. — С. 67–69.
Представлены результаты исследований плотно-
сти загрязнения почв 137Сs и 90Sr в коллективных
хозяйствах, приусадебных участках граждан и в
природных угодьях северных районов Житомир-
щины.

Боднарчук О.В., Король Е.В., Савчук А.И. Тех-
нологические аспекты формирования качества
кислосливочного масла//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 6. — С. 70–71.
Исследованы температурные режимы созревания
сливок. Проанализировано их влияние на качество
масла, а именно — на формирование структуры
и вкусо-ароматических свойств готового продукта.

Сало И.А. Ценовая эластичность на отечествен-
ном рынке плодов//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 6. — С. 72–75.
Рассмотрено состояние развития отечественного
рынка плодов. Установлено их место в потребле-
нии основных продуктов питания. Определены
показатели эластичности по ценам, доходам и от-
носительно продуктов-заменителей.

Варченко О.М. К вопросу формирования экономи-
ческого механизма обеспечения стабильного раз-
вития сельскохозяйственного производства//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 6. — С. 76–79.
Раскрыто содержание устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства как категории в
системе воспроизводственных процессов. Выяв-
лены факторы обеспечения и определены крите-
рии оценки устойчивого развития. Обоснован эко-
номический механизм обеспечения устойчивого
развития сельскохозяйственного производства.

Кудельский В.Е. Организационно-экономические
основы производства молока в агропредприятиях
Хмельниччины//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 6. — С. 80–82.
Осуществляется оценка современного состояния
производства молока в сельскохозяйственных
предприятиях Хмельницкой области. Особое вни-
мание уделяется исследованию эффективности
производства молока в сельскохозяйственных
предприятиях исследуемого региона.

Пастух Н.Р. Влияние удобрения и обработки поч-
вы на азотный режим чернозема типичного под
пшеницей озимой//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 6. — С. 83–84.
Установлено, что самые высокие показатели со-
держания минеральных форм азота получены при
безотвальной вспашке почвы. Формирование уро-
жайности пшеницы озимой на 50,41% зависит от
содержания нитратного азота в почве.
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Furdychko O., Drebot O. On the priority of ecological
and economic researches in agrarian science and
production//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 6. — P. 5–9.
Imperfection of use of land as natural resources and
object of agrosphere in the branch of forestry is shown.
Necessity of further development of ecological and
economic researches, monitoring of objects stabili-
zing ecological situation and increase of productivity
of lands is proved.

Ivanina V. Optimization of grain-beet crop rotation in
conditions of biological farming agriculture//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 10–14.
On an instance of models of grain-beet crop rotation
in conditions of unreliable moistening of Forest-step-
pe zone influence is studied of structure sown area
on productivity of crop rotation and balance of nutri-
ents in podzolized black earth. The optimum dispo-
sition of sown area is determined.

Dragan N., Liubchich A., Velichko V. Features of
infiltration in grey forest soils//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 6. — P. 15–18.
Results of field and laboratory researches of infil-
tration properties of grey forest soil are brought.
Importance of density and depth of the basic ma-
chining in this process is analyzed.

Musiyenko N., Grudina N., Batsmanova L., Taran N.
Defense reaction of plants of winter wheat (Triticum
aestivum L.) on action of Diquat//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 6. — P. 19–22.
Results of researches of influence of low density of
desiccant Diquat on development of oxidative and
defense reactions, and also realization of grain pro-
ductivity at plants of wheat of different ecotypes are
brought.

Petrichenko V., Fostolovich S. Influence of fertilizer
systems on photosynthetic activity and grain produc-
tivity of summer vetch//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 23–25.
Results of researches of influence of norms of ferti-
lizers and inoculations on rising photosynthetic pro-
ductivity and level of grain yield of summer vetch are
given for consideration. It is determined that appli-
cation in Right-bank Forest-steppe zone of N30P60K60,
inoculations of seeds by rhizotorfin, and two-fold foliar
feed of sowings of summer vetch with Crystallon
especial ensures increase of yield and quality of its
grain.

Turina Ye., Turin Ye. Efficiency of nitragynization of
chick pea in conditions of Steppe Crimea//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 26–28.
For the first time in conditions of Crimea the spe-
cificity of interaction of different grades of chick pea
with the certain strains of nodule bacteria of stem
Rhizobium is shown.

Shevchuk L., Priymachuk L., Priymachuk N. Influ-
ence of feed on quality of fruits of wild strawberry//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 29–32.

Influence of feed on forming quality indicators of wild
strawberry is determined. The fertilizing of wild straw-
berry ensuring formation of fruits of high commodity
and consumer quality is offered.

Degtiariov I. Development of manufacturing methods
of the cleared tuberculin for diagnostics of tuber-
culosis of animals//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 33–35.
Results of comparative study in activity of expe-
rimental microseries of the tuberculin produced using
the improved technique in experiments on cattle are
brought.

Doletsky S. Prophylaxis of disturbances of inter-
changing of amino acids at cows in zone of micro-
element failure//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 6. — P. 36–37.
Using original procedure the new efficient feed ad-
ditive Pancorm, made of pancreas of pigs after ext-
raction from it an insulin, is developed. The com-
ponent has successfully passed industrial appro-
bation as a prophylactic method which is applied at
disturbance of amino acid interchanging at cows in
zone of microelement failure.

Tkachov A. Influence of micromicellium contamina-
tion of semen of stallions on the level of end-products
of peroxide oxidation of lipids//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 6. — P. 38–40.
Influence of micromicellium contamination of semen
of stallions-manufacturers on the level of end-pro-
ducts of peroxide oxidation of lipids (diene conjugates
and malonic dialdehyde) and on activity of ferments
of antioxidatic guard is studied. It is determined that
at greater micromicellium contamination of semen the
density of diene conjugates and malonic dialdehyde
in it is enlarged, that possibly reduces biotechno-
logical suitability of semen for cryopreservation.

Gunchak A., Ratych I. Quality of eggs and produc-
tivity of female quails depending on the level of iodine
in their rations//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 6. — P. 41–43.
Positive influence of increase of the level of iodine
in ration of female quails on productivity of auk and
biological value of eggs is determined.

Roik N., Korneyeva M. Stages of domestic selection
of sugar beet//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 6. — P. 44–46.
Problems of development of domestic selection of
sugar beet from polyspermous grades-populations up
to МС hybrids of new generation are surveyed and
the priority directions of modern researches on pers-
pective are determined.

Timchuk S., Movchan T., Timchuk D., Barsuko-
va V. Combining ability of lines of sweet corn on the
basis of sp2 mutation//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 47–49.
It is determined that inheritance by hybrids of corn
of the content of monosaccharides and saccharoses
on the basis of sh2 mutation is carried out on the type
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of semidominance of the worst parent shape or ne-
gative overdominance, and inheritance of the content
of water-soluble polysaccharides and Amylum — as
positive overdominance. Possibilities are shown of
use of interaction gene:genotype for expanding ge-
netic diversity of sweet corn.

Morgun O. Reproduction of filbert in conditions of
Forest-Steppe area//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 50–53.
Results of study of different methods of reproduction
of filbert in conditions of Forest-Steppe of Ukraine are
stated.

Kamenschuk B. Methodical approaches to an as-
sessment of modern hybrids of corn using mul-
tifactorial method//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 54–56.
The method of multifactorial evaluation of hybrids of
corn on many basic characteristic and inadequate
parameters simultaneously is offered. Effectiveness
ratios are calculated using paired comparison of
parameters among themselves for importance with
the further determination of the significance of each
estimated parameter. Under condition of use of their
grain in process industries the rating of hybrids of
corn is presented.

Shevchenko I., Aliyev Ye. Improvement of quality of
manufacturing method of mechanical milking//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 57–59.
The problem of service of milking equipment is sta-
ted. Principles of the new strategy of technological
monitoring of milking equipment are offered. The
package of the equipment of manufacturing super-
vision of technological parameters of milking equip-
ment, conforming demands of ISO 6690 is deve-
loped.

Sheichenko V., Lukianenko P., Vasiliuk V. Quality
of stock of flux gained after harvesting by combine
harvester//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 6. — P. 60–62.
The physical and mechanical compound of stock of
flux after harvesting seeds by combine harvester is
studied. Justification of methods of assessment is
realized, quality indicators of the fiber obtained at
processing are brought.

Kutsenko N., Timchenko D. Data support of the
system of preserving lands from erosion//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 63–66.
The question of building efficient system of preven-
ting lands from erosion in Ukraine is discussed. The
structure of such system is offered, advantages of
modern computer technique of its data support are
shown.

Romanchuk L. Assessment of radiation state of soils
in the Northern areas of Zhytomyr region, suffe-
red after Chornobyl accident//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 6. — P. 67–69.
Results of researches of density of contamination of
soils with 137Сs and 90Sr in collective farms, private
households and in natural lands of the Northern areas
of Zhytomyr region are submitted for consideration.

Bodnarchuk O., Korol Ye., Savchuk A. Techno-
logical aspects of forming quality of sour butter//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 6. — P. 70–71.
Temperature modes of cream ripening are inves-
tigated. Their influence on quality of oil, namely —
on forming structure and taste and aromatic pro-
perties of finished product is analyzed.

Salo I. Price elasticity in the domestic market of fruits
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 6. —
P. 72–75.
The state of development of the domestic market of
fruits is surveyed. The place of fruits in consumption
of main products of feed is determined. Indexes of
elasticity concerning prices, incomes and products-
substitutes are determined.

Varchenko О. To the question of forming economic
mechanism of security of sustainable development
of farm-production//News of agrarian sciences. —
2012. — № 6. — P. 76–79.
The content of sustainable development of farm-
production as classes in the system of reproduction
processes is opened. Factors of security are taped
and criteria of assessment of sustainable develop-
ment are determined. The economic mechanism of
sustainable development of farm-production is jus-
tified.

Kudelsky V. Organizational and economic basis of
milk production in farms of Khmelnitsky region//
Newsof agrarian sciences. — 2012. — № 6. —
P. 80–82.
An assessment of modern state of milk production
in agricultural enterprises of Khmelnitsky region is
carried out. The special attention is given to the
research of production efficiency of milk in the agri-
cultural enterprises of the researched region.

Pastuh N. Influence of fertilizing and soil cultivation
on nitrogenous regimen of typical black earth under
winter wheat//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 6. — P. 83–84.
It is determined that the highest indexes of the con-
tent of mineral shapes of nitrogen are gained at sub-
soiling. Formation of productivity of winter wheat on
50,41% depends on the content of nitrate nitrogen in
soil.




