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Нікітський ботанічний
сад — Національний
науковий центр

200-РІЧНИЙ
НІКІТСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД –
ВІД СЛАВЕТНОГО МИНУЛОГО
ДО ДИНАМІЧНОГО МАЙБУТНЬОГО

Подано аналіз 200-річної діяльності Ні ітсь о о
ботанічно о сад щодо забезпечення сільсь о о
осподарства раїни новітніми дося неннями
вітчизняної та зар біжної на и в інтрод ції,
селе ції, збереженні і збільшенні біорізноманіття
де оративних, південних плодових та
ароматичних рослин. Відповідно до с часних
вимо а рарно о омпле с У раїни визначено
найважливіші напрями діяльності цієї станови
на перспе тив .

Нікітський ботанічний сад є однією з найдав-
ніших вітчизняних науково-дослідних установ
агробіологічного профілю в Україні. Створений
1812 р. як економо-ботанічний сад для науко-
вого забезпечення сільськогосподарського ви-
робництва новітніми вітчизняними та зарубіж-
ними досягненнями, він уже 200 років поспіль
виконує цю почесну місію.
Знаменно те, що й досі актуальними є цілі,

сформульовані в плані роботи Саду його пер-
шим директором Х.Х. Стевеном і схвалені іні-
ціатором створення цього закладу генерал-гу-
бернатором Новоросійського краю герцогом
де Рішельє.
Діяльність Саду як провідника нових ідей та

рослин у сільське господарство розпочалася
вже за 2 роки після його заснування; 1815 р.
рекламували вирощений у розсаднику Саду
садивний матеріал, що налічував понад 200
найменувань плодових і декоративних рослин
[9], а до 1821 р. Садом було реалізовано з оп-
латою та без неї понад 125 тис. саджанців для
закладання садів і декоративних насаджень у
різних районах країни [9]. Успіхи в роботі з фор-
мування рослинних колекцій, розсадництва й
створення декоративного саду (арборетуму)
було високо оцінено, й у 1818 р. Саду присвої-
ли статус «Імператорського».
Науково-практичну діяльність Нікітського са-

ду інтенсивно розвивав наступник Х.Х Стеве-
на Микола Ангорн фон Гартвіс [18]. Завдяки

його діяльності колекції Саду за розмаїттям не
поступалися найкращим європейським і налічу-
вали 2040 сортів плодових рослин, 90 видів та
форм шпилькових, 872 види і форми листопад-
них листяних декоративних рослин, 56 видів
вічнозелених рослин. Неабиякого розвитку на-
було декоративне й плодове розсадництво,
розроблено технологічні методи розмноження
й вирощування багатьох видів і сортів рослин.
М.А. Гартвіса справедливо вважають засновни-
ком вітчизняної помології [24] та селекції садо-
вих троянд [7,18]. Із розсадників десятками ти-
сяч надходили рослини для потреб озеленен-
ня, закладання садів і розсадників на теренах
сучасних України, Молдови, Кавказу. Каталоги
реалізовуваного садивного матеріалу налічува-
ли понад 1000 назв. Показово те, що в цей час
понад 90 видів, уведених у культуру М.А. Гарт-
вісом, залишаються основними паркотворними
деревними рослинами Південного Берега Кри-
му. Серед них — пальма віялолиста китайсь-
ка, кедри атласький та гімалайський, магнолія
великоквіткова, секвоя вічнозелена, секвояден-
дрон велетенський, лавровишня лікарська, глі-
цинія китайська та ін. [2]. У цей період в Саду
офіційно розпочато підготовку фахівців із садів-
ництва та виноградарства й виноробства.
Напередодні 200-річчя Нікітського саду ба-

гатогранну діяльність Х.Х Стевена та М.А. Гарт-
віса висвітлено в книжці І.В. Крюкової [24], мо-
нографіях співробітників Саду З.К. Клименко зі
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співавторами [18], Ю.Я. Арбатської та К.А. Віх-
ляєва [3].
Значний внесок у розвиток Саду зробив

М.Є. Цабель, який обіймав посаду директора
з 1860 по 1880 р. Не знижуючи ефективності
інтродукційної роботи, особливої уваги в цей
період було надано плодівництву, науковому
виноградарству, виноробству та підготовці кад-
рів в училищі [24]. Науково-практичну роботу
Саду відзначено багатьма медалями й дипло-
мами на російських та міжнародних виставках,
конкурсах і ярмарках.
Становлення Нікітського ботанічного саду як

наукової установи завершилося в першій чверті
минулого століття, що збіглося зі 100-річчям
Саду та було пов’язано з подальшою суспіль-
ною перебудовою. З появою таких відомих віт-
чизняних науковців, як В.М. Любименко,
Є.В. Вульф, М.І. Кузнєцов, О.М. Фролов-Баг-
реєв було розпочато активні дослідження в ба-
гатьох напрямах біології та селекції рослин,
організовано випуск наукових праць, а до 125-
річчя Саду практично завершено формування
сучасної структури науково-дослідної діяль-
ності [23]. У цей період на роботу до Саду при-
йшли знані у своїх галузях фахівці-плодівники
І.М. Рябов, О.А. Ріхтер, К.Ф. Костіна, Н.К. Арендт,
В.В. Пашкевич, ботанік С.С. Станков, ґрунто-
знавці І.Н. Антипов-Каратаєв, дендролог В.П. Ма-
лєєв, біохімік В.І. Нілов та багато ін. Цьому
значною мірою сприяли увага академіка М.І. Ва-
вилова, директора Всесоюзного інституту рос-
линництва, до складу якого входив і Нікітський
сад, та конкретні завдання щодо розвитку віт-
чизняного рослинництва, сформульовані дер-
жавою в 1936 р. на спеціальній нараді з питан-
ня розвитку Нікітського ботанічного саду як зе-
леної скарбниці країни. Рішення цієї наради
були спрямовані на оновлення матеріальної
бази та активізацію науково-виробничої діяль-
ності Саду щодо впровадження досягнень у
рослинництво багаторічних культур (південне й
субтропічне садівництво, ефіроолійне вироб-
ництво) та декоративне садівництво.
Реалізація великих планів, перервана Дру-

гою світовою війною, поновилася одразу після
визволення Криму. Завдяки співробітникам, які
зберегли Сад у період окупації, й тим, що по-
вернулися з евакуації, а також увазі з боку ке-
рівництва країни діяльність Саду було швидко
відновлено, а географію її значно розширено.
Було налагоджено тісну співпрацю з науков-
цями республік Середньої Азії, Закавказзя та
Молдавії.
Вплив Саду на розвиток сільськогосподарсь-

кого виробництва півдня України посилився
після будівництва Північно-Кримського каналу,
масштабного освоєння нових територій під
плодові насадження, плантації ефіроносів, де-
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коративні насадження в курортній зоні, містах
і селах. Підвищення попиту на селекційні до-
сягнення та розробки з розмноження південних
плодових культур зумовило те, що у 80-х ро-
ках минулого століття понад 75% площ кіс-
точкових культур у країні було зайнято сор-
тами, створеними плодівниками Саду під ке-
рівництвом лауреатів Державної премії
І.М. Рябова та К.Ф. Костіної. На наукове забез-
печення багаторічного рослинництва було
спрямовано зусилля агроекологів і фахівців із
захисту рослин. Очолюваний директором Саду
М.А. Кочкіним колектив виконав дослідження та
запропонував ґрунтово-кліматичне зонування
Криму, розробив методики оцінювання тери-
торій за їх придатністю під сади й плантації
ефіроносів, декоративні насадження [14, 21, 22,
35]. І.З. Ліфшицем та його учнями розроблено
й запроваджено елементи екологічно прийнят-
ної інтегрованої системи захисту рослин [27,
28, 31, 32], як біологічний компонент технології
було рекомендовано й використано хижих клі-
щів [25, 26]. У цей період було значно розши-
рено та поглиблено дослідження декоративних
деревних і квіткових культур. Генофонд арбо-
ретуму зріс з 1172 до 1900 видів і форм деко-
ративних деревних рослин [17]; за розробку
рекомендацій щодо озеленення Степового Кри-
му директор Саду А.С. Коверга та дендролог
О.І. Анісімова стали лауреатами Державної
премії [19]. Квітникарі створили нові сорти са-
дової троянди (селекціонери В.М. і З.К. Климен-
ки), ломиносу (М.О. Безкаравайна, А.М. Во-
лосенко-Валеніс), хризантеми (І.О. Забєлін,
Г.Ф. Феофілова), канни садової (Г.Ф. Феофіло-
ва, Т.О. Шолохова). Ботаніками Саду в багато-
томному виданні підсумовано вивчення флори
Криму [36]. Для розширення та оновлення ефі-
роолійного виробництва новими високопродук-
тивними джерелами цінних олій було залуче-
но як нові сільськогосподарські культури 28
видів рослин, розроблено методи їхньої се-
лекції з використанням мутагенезу та поліплої-
дизації [39]. У працях А.І. Здруйковської-Ріхтер
[13], О.В. Митрофанової [34] було закладено
біотехнологічні основи селекції та збереження
генофондових колекцій in vitro.
Потреби Криму та прилеглих областей у са-

дивному матеріалі нових сортів плодових, аро-
матичних і декоративних рослин, які зросли у
2-й половині минулого століття, здебільшого
задовольняли розсадники Саду; щорічний ви-
пуск садивного матеріалу Степовим відділен-
ням і дослідним господарством «Приморське»
сягнув понад 4 млн шт.
Розвиток сільськогосподарського виробниц-

тва в середині минулого століття потребував
створення нових галузевих наукових центрів. З
огляду на це на базі наукових відділів Саду
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було створено як самостійні наукові установи
Всесоюзний науково-дослідний інститут ефіро-
олійних культур, станції овочівництва та тютюн-
ництва, остаточно виокремився Інститут «Ма-
гарач», а на базі училища організовано Ял-
тинський сільгосптехнікум (нині коледж у складі
Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України).
Досить складними для Нікітського ботанічно-

го саду виявилися період розпаду СРСР та по-
дальша економічна криза. Оскільки в межах
колишнього Союзу науковий потенціал Саду
став незатребуваним, основну увагу було зосе-
реджено на переосмисленні завдань і пошуку
власної наукової та економічної ніші в Україні.
З метою реалізації інтелектуального потенціа-
лу та раціонального використання накопичено-
го рослинного генофонду в Україні до складу
Саду було введено дослідне господарство «Но-
вокаховське», а за рішенням Президії УААН
співвиконавцями досліджень за програмами,
очолюваними Садом, стали Науково-дослідна
станція лікарських рослин та Прилуцька дослід-
на станція.
У роки незалежності України в Нікітському

ботанічному саду в рамках програм наукових
досліджень УААН попри економічні труднощі
першого десятиріччя досить успішно тривало
поповнення генофондових колекцій. Завдяки
експедиціям до держав Центральної Азії та Пів-
нічно-Кавказького регіону Росії було значно
поповнено видовий і сортовий склад колекцій
економічно значущих для України плодових
культур (персика, абрикоса). На основі тради-
ційних зв’язків з колегами з Угорщини, Чехії,
Польщі та Росії до дендрологічної колекції за-
лучено понад 110 нових культиварів голонасін-
них рослин. Селекціонерами Саду за останні
20 років створено 53 сорти південних плодових
і субтропічних культур, серед них 19 сортів —
персика, 14 — абрикоса, 3 — аличі й сливи,
12 — черешні, 2 — айви, 3 — декоративного
персика. Квітникарями виведено 20 сортів са-
дової троянди, 36 — хризантеми, 2 — ірису,
2 — лілійнику, 16 — тюльпанів. З метою опти-
мізації умов і зниження витрат на утримання
рослинних колекцій розпочато роботу з депо-
нування генофонду плодових і декоративних
рослин методом культури in vitro [33, 44].
Щоб активізувати розсадництво й наблизи-

ти селекційну роботу до зон можливого та еко-
номічно доцільного промислового вирощуван-
ня профільних для Саду нових культур та пе-
рерозподілити фінансове навантаження, було
розроблено план переміщення робочих колек-
цій у дослідні господарства. Проте ядро цих
колекцій мало залишитися безпосередньо в
центрі Саду. Нині цей план реалізовано вже на
понад 60%. Робочу колекцію абрикоса та ділян-

ку сортовивчення субтропічних плодових й аро-
матичних культур створено в дослідному гос-
подарстві «Новокаховське». На базі дослідно-
го господарства «Приморське» закладено ко-
лекційні ділянки теплолюбних фейхоа і ківі,
живцево-маточні ділянки маслини й зизифуса.
Саме тут триває закладання маточної ділянки
культиварів декоративних рослин та розроб-
лення методів прискореного вирощування са-
дивного матеріалу в контейнерах. Це дало змо-
гу внести понад 50 нових культиварів голона-
сінних рослин до асортименту реалізовуваного
садивного матеріалу. Попри кризу в ефіроолій-
ному виробництві фахівцями Саду методом
міжвидової та міжсортової гібридизації і полі-
плоїдії отримано 23 сорти полину естрагон,
гісопу лікарського, лофанту ганусового, чебре-
цю, лавандину тощо з унікальними показника-
ми продуктивності та компонентного складу
ефірної олії.
Логічним продовженням цих досліджень ста-

ло вивчення впливу ефірних олій та інших при-
родних рослинних компонентів на здоров’я лю-
дини. Доведено, що найціннішими для поліп-
шення психологічного стану людини є ефірні
олії лаванди справжньої та герані рожевої, для
активної стимуляції розумової працездатнос-
ті — олії лимона та лавра благородного, для
більш м’якої — лаванди справжньої, герані ро-
жевої, котячої м’яти справжньої, для поліпшен-
ня короткотермінової пам’яті — олія лавра бла-
городного [47].
З метою збереження біорізноманіття та ра-

ціонального природокористування на базі При-
родного заповідника «Мис Мартьян», що вхо-
дить до НБС — ННЦ, та на інших заповідних
територіях півдня України фахівцями Саду про-
ведено дослідження й отримано нові дані про
флору Криму, зокрема прибережної акваторії
Чорного та Азовського морів [20, 30]. У резуль-
таті цитоембріологічних досліджень виявлено
причини низької насіннєвої продуктивності та
розроблено рекомендації щодо підвищення ре-
продуктивного потенціалу ряду рідкісних видів
та видів, що зникають, місцевої флори, деко-
ративних і субтропічних культур [4, 45, 46].
На вирішення завдань селекції, підвищення

продуктивності плодових садів та збереження
екологічного різноманіття регіону скеровано
роботу фахівців із захисту рослин. Унаслідок
подальшого вдосконалення системи інтегрова-
ного захисту плодових культур розроблено ме-
тодику боротьби з хворобами та шкідниками
яблуневих садів [5, 6], складено мікологічні
мапи для декоративних деревних рослин арбо-
ретуму. З виконанням досліджень у галузі аг-
роекології завершено розроблення та апроба-
цію технології траншейної меліорації малопро-
дуктивних ґрунтів під багаторічні насадження,
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складено докладну мапу ґрунтів Степового Кри-
му, визначено параметри екологічних умов для
вирощування плодових культур у Криму [11, 14,
35, 42] та розроблено методи ґрунтово-кліма-
тичного оцінювання територій для створення
паркових насаджень на ПБК [15, 16].
З огляду на обмежені можливості держави

щодо фінансування утримання генофонду та
інфраструктури наукових установ Нікітський
ботанічний сад в останнє десятиріччя значно
збільшив надходження до спецфонду бюдже-
ту. На кожну гривню, виділену з бюджету, ко-
лектив залучає до спецфонду близько 2 грн. Це
стало можливим завдяки вивченню потреб віт-
чизняного ринку у сфері діяльності Саду та
реалізації подальших заходів щодо вдоскона-
лення інтродукційно-селекційної роботи, пос-
тійного підвищення привабливості експозицій
декоративних рослин, розширення рекламної
та науково-просвітньої діяльності, реалізації
наукових розробок за договорами із суб’єктами
господарювання. При цьому найбільш запиту-
ваними та економічно ефективними виявилися
розробки, пов’язані з розв’язанням екологічних
проблем, питань захисту рослин, садово-пар-
кового господарства Криму, а останніми рока-
ми — також договори роялті на селекційні до-
сягнення в галузі плодівництва.
Для зміцнення матеріальної бази інтродукції,

селекції та розсадництва декоративних, плодо-
вих й ароматичних культур вжито заходів щодо
захисту прав на об’єкти інтелектуальної влас-
ності, патентування та ліцензування вирощу-
вання сортів селекції Саду. На цей час отри-
мано охоронні документи на 154 сорти.
З метою успішного просування на ринок роз-

робок у галузі вивчення біологічно активних
речовин рослинного походження та створюва-
них на основі рослинної сировини нових про-
дуктів у складі Саду створено випробувальну
лабораторію, якою вже проаналізовано й вида-
но документації на понад 600 видів продукції.
Високою оцінкою наукових заслуг і науко-

во-виробничої діяльності стало присвоєння у
2000 р. Нікітському ботанічному саду статусу
Національного центру (НБС — ННЦ) та визнан-
ня його арборетуму й гербарію об’єктами націо-
нального надбання України.
Попри труднощі всі перевірені часом напря-

ми досліджень у Саду збереглися. Садівники і
розсадникарі, які прийшли в сільське господар-
ство, набувши досвіду, переконалися, що віт-
чизняні сорти не гірші від іноземних, а за стій-
кістю й продуктивністю часто переважають їх.
За результатами досліджень, виконаних віру-
сологами Саду, «безвірусність» імпортованого
садивного матеріалу плодових виявилася зде-
більшого лише декларованою, а вітчизня-
ний садивний матеріал декоративних культур

був більше адаптованим до місцевих умов: зи-
ма поточного року виставила реальні екологічні
оцінки сортам кісточкових культур, вирощува-
ним на півдні України. Виробниче випробуван-
ня у Степовому відділенні НБС — ННЦ та са-
дах Кримської фруктової компанії засвідчило,
що створені Нікітським ботанічним садом ос-
танніми роками сорти персика Демержинсь-
кий, Кандидатський, Ювілейний ранній, Нікіт-
ський подарунок, Согдіїць, сорти абрикоса Іскра
і Кримський Амур після суворої зими 2011–
2012 рр. були врожайними, тоді як інші, зокре-
ма зарубіжні сорти, у степових районах плодів
узагалі не дали.
Вивчення реального ринку сільськогоспо-

дарського сектору, пошук напрямів, актуальних
для нашої країни досліджень засвідчили, що
попри тривалу роботу ботанічних установ і ши-
року популярність праць з інтродукції та селекції
декоративних рослин у становищі пасербиці
опинилося декоративне рослинництво. Його
розвиток тримається на громадських засадах,
не координується державою, не одержує на-
лежної правової та економічної підтримки з її
боку. Водночас у Європі його статус чітко ви-
значений, декоративне рослинництво є високо-
ефективним сегментом сільськогосподарсько-
го виробництва.
На основі поданих НБС — ННЦ результатів

наукових досліджень ситуації у виробництві та
на ринку декоративних і плодових рослин за
дорученням Президії НААН і Мінагрополітики
розроблено галузеву програму розвитку деко-
ративного садівництва в Україні. Зацікавленість
у такій програмі виявляють найбільші вітчизняні
виробники садивного матеріалу різних форм
власності.
У рамках НААН уже реалізується розробле-

на та координована НБС — ННЦ виробнича
програма розвитку декоративного рослинницт-
ва, в якій задіяно 12 наукових колективів з різ-
них областей країни і яка передбачає до 2015 р.
виростити декоративний садивний матеріал та
насіння на суму понад 12 млн грн. З метою роз-
ширення сфери впливу НААН на цей сегмент
аграрного виробництва до складу НБС — ННЦ
передано Прилуцьку дослідну станцію, на якій
уже сформовано регіональні колекції декора-
тивних деревних (понад 150 назв) і квіткових
рослин (канна садова, троянда, ірис, лілійник;
понад 250 сортів і гібридних форм).
Високо оцінюючи інтелектуальний потенціал

колективу НБС — ННЦ та його внесок у розви-
ток науки й аграрне виробництво, здатність
попри тимчасові труднощі вирішувати постав-
лені перед ним завдання, слід зазначити, що
на цьому етапі розвитку він має великі нереа-
лізовані можливості й перспективи. З прийнят-
тям до реалізації програми розвитку декоратив-
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ного рослинництва в Україні слід звернути ува-
гу на вивчення всіх нюансів ринку декоратив-
них рослин, розробити прогностичні моделі йо-
го розвитку. З урахуванням того, що декоратив-
не рослинництво як напрям тісно пов’язаний з
фітодизайном і піддається значному впливу
моди, потрібно розширити асортимент декора-
тивних рослин за рахунок інтродукції і введен-
ня в культуру великого генофонду декоратив-
них рослин природної флори України. Слід за-
значити, що природна флора Криму налічує
понад 2500 видів, а флора Українських Карпат —
близько 2000 видів і підвидів судинних рослин
[8, 12, 43]. Це дає змогу фахівцям з природної
флори зробити внесок не лише в теорію, а й у
практику, а фахівцям з декоративних рослин і
розсадникарям оперативно реагувати на дуже
мінливі запити фітодизайну. Стосовно рідкісних
видів і видів, що зникають, це буде реальним
практичним кроком у розробленні стратегії їх
збереження ex situ.
Нові вимоги висуваються перед фахівцями-

дендрологами й квітникарями. Для насичення
ринку новими декоративними рослинами по-
трібно активізувати роботу з інтродукції внут-
рішньовидового різноманіття культиварів видів,
які добре зарекомендували себе в умовах Ук-
раїни. Згідно з опублікованими даними щодо
асортименту садивного матеріалу європейсь-
ких розсадників у нашу країну може бути залу-
чено не менше ніж 300 культиварів голонасін-
них рослин [48], а наявність зимостійких форм,
скажімо, у таких видів, як кедр гімалайський,
криптомерія японська, дає змогу значно розши-
рити їхній культурний ареал в Україні. При цьо-
му слід посилити вивчення внутрішньовидової
мінливості традиційних для півдня України ви-
дів голонасінних і покритонасінних рослин. Про
результативність такої роботи свідчать дані
інтродукційного випробування та добору в
масових посівах зимостійких форм у кипариса
аризонського в Степовому Криму [10], ленко-
ранської акації, лавровишні лікарської та вічно-
зелених барбарисів у дослідному господарстві
«Новокаховське» НБС — ННЦ.
З огляду на багаторічний досвід та сучасні

досягнення в біологічній науці перед квітника-
рями ставлять нові завдання. Слід удосконали-
ти методи і скоротити терміни створення нових
сортів та їх розмноження. Про перспективність
цього напряму свідчить зацікавленість західних
фахівців у сортах селекції НБС — ННЦ. Так,
чайно-гібридний сорт троянди Пьострая Фанта-
зія (оригінатори К.І. Зиков та З.К. Клименко),
отриманий методом радіаційного мутагенезу,
2012 р. здобув найвищу нагороду на одному з
конкурсів у Німеччині. З урахуванням великого
попиту на хризантему й дендрантему як оформ-
лювальні рослини потрібно зосередити зусил-

ля на виведенні ранньоквітучих сортів із широ-
кою гамою барв.
Розглядаючи ситуацію, що склалася в ефі-

роолійному рослинництві, як тимчасове ситуа-
тивне явище, спричинене в нашій країні та за
кордоном масовим викидом на ринок різнома-
нітних синтетичних ароматизаторів, наближе-
них за органолептичним сприйманням до нату-
ральних олій рослинного походження, НБС —
ННЦ і надалі повинен залишатися сховищем
накопиченого генофонду та методичним цент-
ром з питань селекції ароматичних культур.
При цьому слід звернути увагу на ароматичні
культури, чимало з яких у Західній Європі ши-
роко розмножують, а їхні сорти використовують
як декоративні рослини. Іншим напрямом їх
застосування, підтвердженим дослідженнями,
проведеними в НБС — ННЦ, є використання
натуральних ефірних олій у рекреаційно-оздо-
ровчій практиці. Про перспективність і потен-
ційні можливості ефіроолійного рослинництва
свідчить також дедалі більший попит населен-
ня розвинених країн на екологічно чисту про-
дукцію. Вочевидь, невдовзі косметика та за-
соби індивідуального догляду, вироблені з на-
туральної рослинної сировини, стануть більш
запитуваними.
Великі резерви має НБС — ННЦ у галузі

південного плодівництва. Наведені вище дані
про високу зимостійкість сортів персика та аб-
рикоса селекції Саду в умовах суворої зими
2011–2012 рр. свідчать про ефективність се-
лекційної роботи з цими та іншими плодовими
культурами. Плодівникам потрібно пришвидши-
ти патентування нових сортів й активніше про-
пагувати власні сорти. Для цього слід у під-
відомчих дослідних господарствах закласти ма-
точні ділянки нових сортів, налагодити ділові
контакти з конкретними, насамперед великими,
виробниками плодової продукції та горіхів, а
також організувати спільно з державними служ-
бами Криму та південних областей постійно
діючий на базі НБС — ННЦ семінар з усіх пи-
тань плодівництва та агроекологічних аспектів
раціонального розміщення садів, меліорації
ґрунтів під сади, збереження й підвищення ро-
дючості ґрунтів, сучасних екологічно прийнят-
них методів захисту садів від хвороб та шкід-
ників. Тісні контакти з виробниками плодової
продукції дають змогу встановити прямий і зво-
ротний зв’язки та швидко реагувати на запити
практичного садівництва.
Потребують практичної реалізації результа-

ти багаторічних досліджень біологічно активних
речовин місцевої флори, ароматичних, плодо-
вих та субтропічних культур [29, 37, 38, 40, 41].
Створені біохіміками спільно з рослинниками
перспективні зразки фіточаїв серії «Нікітський
сад», багатокомпонентних сумішей смакових

200-річний Нікітський ботанічний сад –
від славетного минулого до динамічного майбутнього
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добавок слід розглядати як перший крок у цьо-
му напрямі. З метою налагодження випуску
дослідно-експериментальних партій нових про-
дуктів потрібно вжити заходів для оновлення
матеріально-технічної бази експериментально-
го виробництва НБС — ННЦ.
Для впровадження інтродукційно-селекцій-

них досягнень у практику слід посилити робо-
ту з розсадництва, розширити дослідження з
вегетативного й насіннєвого розмноження но-
вих сортів, форм і видів. У вирощуванні деко-
ративних рослин першочергову увагу має бути
приділено контейнерному вирощуванню садив-
ного матеріалу деревних та квіткових культур.
Це підтверджує досвід вирощування багатьох
культур у дослідному господарстві «Приморсь-
ке» та садивного матеріалу канни садової на
Прилуцькій дослідній станції. Напрацювання

біотехнологів Саду щодо розмноження декора-
тивних рослин потрібного сортименту та депо-
нування генофонду мають знайти практичне
застосування в культурі in vitro. Це дасть змо-
гу пришвидшити масове розмноження цінних
сортів і форм, скоротити площі під колекціями
та витрати на їх утримання.
Сформовані в Нікітському ботанічному саду —

Національному науковому центрі наукові шко-
ли з інтродукції і селекції, захисту рослин, ви-
вчення флори та рослинності, біохімії і ре-
продуктивної біології рослин, які успішно про-
вадять свою діяльність, постійне поповнення
ННЦ науковими кадрами свідчать про те, що
200-річний ювілей Нікітського ботанічного саду
колектив установи зустрічає з упевненістю в
актуальності виконуваних досліджень нині і в
майбутньому.
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ВПЛИВ КАЛІЮ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БУРЯКІВ
ЦУКРОВИХ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО
ЛІСОСТЕПУ
За рез льтатами 3-річних досліджень визначено
ефе тивність несення під б ря и ц рові алію
хлористо о в дозах, що зростають, на темно-
сірих опідзолених ле ос лин ових ґр нтах
Західно о Лісостеп . На фоні N120Р120
оптимальним виявилося внесення алію в дозі
120 / а. Порівняно з фоном рожайність
збільшилася на 12,9%, збір ц р з 1 а —
14,7%, о пність 1 К2О приростом рожаю
оренеплодів становила 45,5 .

На мінеральні добрива припадає більша час-
тина виробничих витрат у вирощуванні буряків
цукрових. Їх окупність залежить від багатьох фак-
торів, і одним з головних є збалансованість міне-
рального живлення. Разом з іншими поживними
речовинами для нормального росту і розвитку
буряків цукрових велике значення має забезпе-
ченість рослин калієм.
Ґрунти бурякосійних районів достатньою мірою

забезпечені доступними формами калію, проте
внесення калійних добрив під буряки цукрові є
обов’язковим, оскільки вони не лише підвищують
урожайність коренеплодів, а й поліпшують їхні
технологічні характеристики [5, 6].
Буряки цукрові — культура, що потребує ба-

гато калію. За врожайності коренеплодів 500–
600 ц/га, рівня якої досягли багато сільгосппідпри-
ємств України, рослини поглинають 350–400 кг
К2О [1].
Попри винос рослинами значної кількості ка-

лію із застосуванням калійних добрив згідно з
дослідами, проведеними в Україні до 1990 р.,
урожайність коренеплодів збільшилася лише на
6–12%. Порівняно низьку ефективність внесено-
го в ґрунт калію на той період можна пояснити
насамперед унесенням на 1 га сівозміни 8–10 т
гною, зокрема під буряки цукрові — 30–40 т/га,
що в поєднанні із застосуванням рекомендова-
них доз калійних добрив підтримувало високий
уміст обмінного калію в ґрунтах зони бурякосіян-
ня [3, 4, 7].

У зв’язку з різким зменшенням поголів’ я ху-
доби в сільгосппідприємствах України виробниц-
тво гною значно скоротилося. У середньому за
2000–2010 рр. на 1 га ріллі було внесено лише
0,86 т гною. Середньорічне внесення калійних
добрив за цей період становило 4,56 кг/га ріллі [2].
Недостатнє надходження калію в ґрунт з доб-

ривами разом із прогресованим збільшенням у
структурі посівів частки таких калієлюбних куль-
тур, як буряки цукрові, соняшник і ріпак призве-
ли до істотного виснаження в ґрунті запасів форм
калію, доступних для рослин.
Мета досліджень — вивчення норм унесен-

ня та ефективності калійних добрив у сучасних
умовах ведення землеробства.
Методика досліджень. Вплив хлористого ка-

лію на врожайність буряків цукрових і якість ко-
ренеплодів вивчали в Інституті сільського госпо-
дарства Західного Полісся НААН упродовж 2009–
2011 рр.
Польові досліди було закладено на темно-

сірому опідзоленому легкосуглинковому ґрунті з
такими агрохімічними показниками орного шару
(0–30 см): гумус за Тюріним — 1,24–1,32%; ру-
хомий фосфор та обмінний калій за Кірсано-
вим — відповідно 164–252 і 87–91 мг/кг ґрунту;
лужногідролізований азот за Корнфілдом — 86–
94 мг/кг ґрунту; гідролітична кислотність за Кап-
пеном — 1,49–1,98 мг⋅екв на 100 г ґрунту; рН со-
льової витяжки — 5,55–5,65.
Площа посівної ділянки — 97 м2, облікової —

Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія
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50 м2, повторність — 3-разова, розміщення ді-
лянок — систематичне.
Мінеральні добрива вносили згідно зі схемою

досліду у вигляді аміачної селітри, суперфосфа-
ту простого гранульованого і хлористого калію;
фосфорні та калійні — під зяблеву оранку, азот-
ні — навесні під культивацію. Сівбу буряків цук-
рових здійснювали в ІІ декаді квітня насінням
гібриду Шевченківський. Догляд за посівом відпо-
відав вимогам інтенсивної технології вирощування.
Для встановлення динаміки елементів жив-

лення в ґрунті впродовж вегетації рослин визна-
чали їх вміст в орному шарі ґрунту перед закла-
данням досліду, у фазі змикання листків у між-
ряддях і перед збиранням урожаю коренеплодів.
Крім того, перед збиранням урожаю визначали
вміст цукрів у коренеплодах поляриметричним
методом. Облік урожаю здійснювали зважуван-
ням коренеплодів з облікової площі ділянок, ма-
тематичну обробку урожайних даних проводили
методом дисперсійного аналізу за Б.А. Доспєховим.
Погодні умови вегетаційних періодів 2009–

2010 рр. були сприятливими для вирощування
буряків цукрових, лише в 2011 р. зменшення кіль-
кості опадів до 42% від кліматичної норми дея-
кою мірою негативно позначилося на врожайності
коренеплодів.

Вплив калію на продуктивність
буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу

Результати досліджень. Від унесення доб-
рив значною мірою залежали вміст та динаміка
рухомого калію в грунті. За внесення 120 кг/га К2О
без азоту і фосфору його вміст у фазі змикання
листків у міжряддях зріс на 13,2 мг/кг ґрунту
(рис. 1). Застосування нарощуваних доз калійних
добрив на фоні N120Р120 також зумовило підви-
щення вмісту доступного калію в ґрунті, кількість
якого залежала від доз добрив. З унесенням К60,
К120 і К180 уміст доступного калію зріс відповідно
на 8,3; 8,9 і 14,3 мг/кг ґрунту. Закономірно, що на
контролі і фоні N120Р120 спостерігалося знижен-
ня забезпеченості ґрунту калієм через не компен-
соване його винесення рослинами, які активно
вегетували. На період збирання врожаю буряків
цукрових незначне підвищення початкового вміс-
ту К2О в ґрунті спостерігалося лише у варіантах
з унесенням К120 і К180. На контролі і фоні N120Р120
уміст рухомого калію знизився відповідно на 9,5
і 9,9 мг/кг ґрунту.
У Лісостепу України буряки цукрові є однією з

найчутливіших до калійних добрив культур. До-
слідженнями встановлено, що істотний приріст
урожайності коренеплодів отримано в усіх варі-
антах удобрення, передбачених схемою досліду
(табл. 1).
Азот і фосфор, унесені в рекомендованих для

зони дозах N120Р120, сприяли підвищенню вро-
жайності коренеплодів на 11,2 т/га порівняно з
контролем (без добрив), де вона становила
31,5 т/га. Досить ефективним виявилося застосу-
вання лише калійного добрива в дозі К120, яке
збільшило врожайність на 4,6 т/га, або 10,8%.
Проте найбільший приріст урожаю отримано за
внесення повного мінерального добрива. Наро-
щування дози калію з 60 до 180 кг/га на фоні
N120Р120 сприяло збільшенню врожайності в се-
редньому за 3 роки з 45,5 до 49,1 т/га та забез-
печувало отримання істотних приростів врожаю
відповідно 2,8, 5,5 і 6,4 т/га порівняно з фоном,
де врожайність коренеплодів була на рівні 42,7 т/га.
Окупність калійних добрив перебуває у тісній

кореляції з приростами врожаю та залежить від

Динамі а вміст р хомо о алію в ґр нті за-
лежно від добрення: — без добрив ( онт-
роль); — фон + К60; — N120P120 — фон;
— фон + К120; — К120; — фон + К180

У
м
іс
т 
К

2О
 в

 г
ру
нт
і, 
м
г/
кг

Перед
закладанням
досліду

У фазі змикання
листків

у міжряддях

Перед
збиранням
урожаю

Без добрив (контроль) 34,6 30,9 29,1 31,5 — — —

N120Р120 — фон 46,0 42,4 39,8 42,7 11,2 — —

К120 38,4 35,9 33,9 36,1 4,60 –6,6 38,3

Фон + К60 50,0 45,2 41,3 45,5 14,0 2,8 46,7

Фон + К120 52,3 47,8 44,4 48,2 16,7 5,5 45,5

Фон + К180 53,4 48,5 45,5 49,1 17,6 6,4 35,6

НІР05 2,1 1,5 1,8  1,9

1. Вплив алійних добрив на врожайність оренеплодів б ря ів ц рових, т/ а

2009 2010 2011 контролю фону

Рік Відхилення до, + –

Варіант Середнє

Окупність
1 кг К2О
добрива, кг
коренеплодів
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Вплив калію на продуктивність
буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу

поєднаних доз калію, азоту та фосфору. З уне-
сенням калію хлористого в дозі К120 без азоту і
фосфору окупність К2О приростом урожаю ста-
новила 38,3 кг коренеплодів. Застосування калію
хлористого в складі повного мінерального добри-
ва істотно впливало на підвищення його окуп-
ності. За дози калію 60 кг/га на фоні N120Р120 спо-
стерігалася найвища окупність 1 кг К2О — 46,7 кг
коренеплодів. Відповідно до встановленої багать-
ма дослідниками закономірності прирости вро-
жаю на 1 кг мінеральних добрив, як правило,
зменшуються зі збільшенням їх дози. Проте в
наших дослідженнях підвищення дози калію з 60
до 120 кг/га знизило його окупність лише на 1,2 кг,
або 2,6%, тобто не дуже істотно. Подальше на-
рощування дози калію до 180 кг/га виявилося
менш ефективним. Попри те, що приріст урожаю
від його застосування був найвищим у досліді і
становив 6,4 т/га, окупність 1 кг К2О знизилася до
35,6 кг коренеплодів. Отже, ефективність засто-
сування калійних добрив за вирощування буряків
цукрових на темно-сірому опідзоленому легкосуг-
линковому ґрунті підвищується зі збільшенням
дози калійних добрив до К120 на фоні N120Р120.
Основним показником якості врожаю буряків

цукрових є цукристість коренеплодів. За резуль-

татами досліджень, найвищого вмісту цукрів у
коренеплодах — 18,3% у середньому за 2009–
2011 рр. було досягнуто лише за внесення калій-
них добрив у дозі К120 (табл. 2). Застосування
тільки азотних і фосфорних добрив у дозі N120Р120
забезпечило найнижчу цукристість коренеплодів
у досліді, яка становила 17,4%. Використання
повного мінерального удобрення підвищувало
вміст цукрів у коренеплодах на 0,2–0,5% порівня-
но з фоном (N120Р120). Це свідчить про те, що
калійні добрива сприяють підвищенню цукрис-
тості коренеплодів та істотно впливають на збір
цукру з одиниці площі.
Найвищий вихід цукру (8,79 т/га) в середньо-

му за 3 роки досліджень було отримано за вне-
сення калійних добрив у дозі К180 на фоні N120Р120,
що на 3,14 т/га більше порівняно з контролем
(без добрив), який становив 5,65 т/га. Із застосу-
ванням калійних добрив додатковий вихід цукру
в цьому варіанті був найвищим — 1,36 т/га.
Аналіз економічної ефективності застосуван-

ня калійних добрив у вирощуванні буряків цукро-
вих свідчить про те, що внесення добрив у дозі
К120 на фоні N120Р120 забезпечило найвищий умов-
ночистий дохід — 1436 грн/га за рентабельності
129% (табл. 3).

Без добрив (контроль) 31,5 — — — — —

N120Р120 — фон 42,7 — — — — —

До 120 36,1 4,6 1123 2139 1102 98

Фон + К60 45,5 2,8 562 1302 740 132

Фон + К120 48,2 5,5 1123 2559 1436 129

Фон + К180 49,1 6,4 1685 2977 1292 77

3. Е ономічна ефе тивність застос вання алійних добрив вирощ ванні б ря ів ц рових

Рентабель-
ність, %

Варіант

т/га грн/га

Урожайність
коренеплодів

Підвищення
врожайності
від унесення
калійних
добрив

Додаткові
витрати,
пов’язані із
застосуванням
калійних
добрив

Вартість
додаткової
продукції

Умовно-
чистий дохід

Без добрив (контроль) 17,7 5,65 —

N120Р120 — фон 17,4 7,43 —

К120 18,3 6,61 0,96

Фон + К60 17,6 8,01 0,58

Фон + К120 17,7 8,52 1,09

Фон + К180 17,9 8,79 1,36

2. Вплив алійних добрив на ц ристість оренеплодів б ря ів ц рових, 2009–2011 рр.

Збір цукру, т/га

Варіант
Уміст цукрів

у коренеплодах, % у т.ч. за рахунок
калійних добривусього
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Вплив калію на продуктивність
буряків цукрових в умовах Західного Лісостепу

За вирощування буряків цукрових в умовах
Західного Лісостепу на темно-сірому опідзоле-
ному легкосуглинковому ґрунті із застосуван-
ням калію хлористого підвищився вміст рухо-
мих форм К2О в орному шарі ґрунту впродовж
вегетаційного періоду рослин. З унесенням ка-
лію хлористого в дозах К60, К120 і К180 на фоні
N120Р120 урожайність коренеплодів буряків цук-
рових зросла з 45,5 до 49,1 т/га, а прирости
врожаю становили відповідно 2,8, 5,5 і 6,4 т/га.

Висновки

Застосування калійних добрив на фоні N120Р120
сприяло підвищенню цукристості коренеплодів
на 0,2–0,5%, що разом з підвищенням урожай-
ності забезпечило на 0,58–1,36 т/га більший
збір цукру порівняно з фоном, де він становив
7,43 т/га. Найкращих показників економічної
ефективності від застосування калійних доб-
рив — 1436 грн/га умовно-чистого доходу за
рентабельності 129% — досягнуто за внесен-
ня К120 на фоні N120Р120.
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Роз лян то ефе тивність ви ористання
матеріалів осмічно о знімання низь ої
просторової роздільної здатності для
моніторин пос хи. Наведено рез льтати
застос вання даних с п тни а NOAA з
радіометром AVHRR за моніторин пос хи
2012 р. в У раїні.

Глобальні процеси перенесення тепла та во-
логи на всіх континентах зумовлені великомас-
штабними процесами взаємодії атмосфери й оке-
ану, формують регіональні погодно-кліматичні
аномалії — міжрічні, десятирічні та міждесятирічні
[3], які характеризуються різким збільшенням кри-
зових явищ, зокрема посух. Найбільшого впливу
за цих умов зазнають сільське та лісове госпо-
дарства [1]. В Україні сільськогосподарські угід-
дя займають 41,8 млн га (69,3%), з них рілля —
понад 32 млн га (78%). Найвищий рівень сіль-
ськогосподарської освоєності мають степові об-
ласті: Запорізька (88%), Миколаївська (87),
Одеська (83) та Херсонська (82%). На сучасно-
му етапі розвитку сільськогосподарського вироб-
ництва у рамках державних програм і завдань
збільшення виробництва зерна і тваринницької
продукції надзвичайно актуальною проблемою є
мінімалізація негативних наслідків і ризиків роз-
витку АПК, зокрема пов’язаних зі зміною кліма-
ту. За експертними оцінками, до 70% втрат, спри-
чинених несприятливими погодними умовами,
особливо посухами, належать до сільського госпо-
дарства [8]. Запобігти цим втратам можна було б
завчасним прогнозуванням виникнення посушли-
вих явищ і вжиттям відповідних контрзаходів.
У доповіді англійських метеорологів «Наслідки

змін клімату. Українa» (http://ukinukraine. fco.gov.
uk/resources/uk/pdf/pdf1/climate-change-ukraine-
report-ukr), яку під егідою ООН презентовано цьо-
го року в Києві, прогнозується зростання у ХХІ ст.
середньої температури повітря на 5–8°С. Це мо-
же спричинити посилення посух, скорочення мо-
розного періоду в середньому до 50 днів, збіль-
шення кількості та інтенсивності літніх високих
температур, зростання частоти виявів екстре-
мальних кліматичних явищ. Зазначається, що
темпи зростання температури на території Украї-
ни вдвічі перевищують загальносвітові показни-
ки, які становлять 0,74°С за останні 100 років.
За останні 20 років в Україні зареєстровано 7

посушливих років. Цього року посуха охопила
Південний, Південно-Східний та Центральний
регіони України. На цих величезних територіях у
квітні — травні та на початку червня за високої
температури повітря протягом 40–50 днів опадів
не було, що згубно вплинуло на стан посівів усіх
сільськогосподарських культур.
Спрогнозувати настання посухи є досить склад-

ним завданням, але й вкрай важливим для вжит-
тя заходів, які б пом’якшували її негативні на-
слідки. Оскільки мережа метеостанцій є дискрет-
ною, то нині для моніторингу територіального
поширення посухи успішно застосовують супут-
никову інформацію, яка завдяки просторовому
покриттю забезпечує точнішу сукупну оцінку кри-
тичних кліматичних негативних впливів на посіви
сільськогосподарських культур [4, 5, 7, 9–11].
Тому актуальною є розробка нових методів ви-
явлення посушливих явищ із застосуванням
сучасних геоінформаційних технологій та дистан-
ційного зондування Землі з космосу, які є підста-
вою для корегування агротехнології в напрямі
оптимізації умов вологозабезпеченості для уточ-
нення параметрів агроґрунтових потенціалів.
Агроґрунтовий потенціал — це нормативна

врожайність відповідної сільськогосподарської
культури конкретного за еколого-генетичним ста-
тусом і гранулометрією ґрунту, співвіднесена з
середньобагаторічними гідротермічними показни-
ками місця його розташування [2]. Агропотенціа-
ли за природною родючістю відображають про-
дуктивність культур на підставі лише природних
ресурсів ґрунту, а за ефективною — і за рахунок
застосування додаткових ресурсів у вигляді оп-
тимальних доз добрив, меліорантів тощо. Рівень
агропотенціалів визначається на підставі даних
урожайності культур у тривалих (30–40 років) по-
льових дослідах, контрольних варіантах і фонів
із оптимальним застосуванням добрив та меліо-
рантів.
На якісні показники агропотенціалів надзви-
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Рис. 1. Рівень ризи вини нення пос хи на планеті (www.eldoradocountyweather.com/forecast/
forecast-directory.php)

чайно впливають сівозміни з оптимальним нау-
ково обґрунтованим співвідношенням посівів сіль-
ськогосподарських культур відповідно до ґрунто-
во-кліматичних умов і спеціалізації виробництва
[6]. Це забезпечує найсприятливіші умови для
підвищення врожайності всіх сільськогосподарсь-
ких культур й оптимізує застосування агротехніч-
них заходів — добрив, вапнування, зрошення
тощо. В умовах поширення короткоротаційних
сівозмін виникає потреба насичення їх різними
видами проміжних посівів з одночасним дотри-
манням оптимального насичення сівозміни пев-
ними групами культур. Використання проміжних
посівів у несумісних ланках сівозміни дає змогу
не тільки перетворювати їх у сумісні, а мало-
сумісні — в добре сумісні, а й мінімізувати кри-
тичні температурні коливання на поверхні ґрун-
ту, які досить часто фіксують у південних регіо-
нах України.
Досить цікавими є результати багаторічних

космічних спостережень, виконаних ученими
США, та їхній аналіз у межах різних регіонів
Землі, що представлені в інтегрованому вигляді
на рис. 1. Сірим кольором виділено регіони і те-
риторії з помірним рівнем ризику виникнення по-
сухи, а білим — території, які систематично підда-
ються посусі. Серед територій з систематичним
виявом посух є і територія України (білий прямо-
кутник).
Матеріали і методи досліджень. В основі

досліджень — матеріали космічного знімання су-
путниками NOAA (роздільна здатність — 4 км)
території України за липень 2005, 2007 і 2012 рр.,
топографічні і тематичні картографічні матеріали.
Етапи дослідження передбачали: дослідження
стану посушливості територій на глобальному

рівні за даними радіометра AVHRR супутника
NOAA та вибір території з посушливими умова-
ми; оцінки ступеня посушливості територій.
Для відтворення супутникової інформації що-

до стану рослинності використовують показник
нормалізованого різницевого вегетаційного індек-
су (NDVI), який є комбінацією показників, пов’я-
заних зі зміною спектральних характеристик рос-
линного покриву, і визначається як

NDVI = (RБІЧ–RЧ)/(RБІЧ+RЧ),
де RБІЧ та RЧ — відбиття відповідно у ближньо-
му інфрачервоному (0,72–1,1 мкм) та червоному
(0,58–0,68 мкм) каналах радіометра AVHRR су-
путника NOAA.
Результати досліджень та обговорення.

Супутники забезпечують повніше просторове
покриття, заповнюють прогалини в спостережен-
нях на метеорологічних станціях, що має вирі-
шальне значення для моніторингу вологості й
тепла. Супутникові дані дають можливість оціни-
ти сукупно кліматичні та погодні впливи на зем-
лю й атмосферу, що має вирішальне значення
для прогнозування посухи. Зазвичай як вихідні
дані, що отримують із супутникової інформації,
використовують вегетаційні індекси, яскравісну
температуру поверхні та їх комбінації [8–11].
Матеріали Національного океанічного та ат-

мосферного управління США (NOAA) свідчать,
що чим більший ряд спостережень, тим точніший
прогноз посушливих явищ і визначення просто-
рового їх поширення. Оцінка ступеня посушли-
вості визначається порівнянням значень NDVI у
посушливі й нормальні за розвитком рослинності
роки, а також років — аналогів динаміки NDVI за
вегетаційний період і з середньобагаторічними
даними. Звичайно, чим більший ряд спостере-
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Рис. 2. Динамі а NDVI в області: а — Хер-
сонсь ій; б — Ми олаївсь ій; ... ... —
2012 р.; –– –– — 2007 р.; –– — середнє
за період 2007–2012 рр.

Дата знімання

a Дата знімання

б

жень, тим точніші оцінка стану рослинності та
прогноз урожайності.
Для Миколаївської та Херсонської областей по-

казано ефективність використання даних ДЗЗ для
порівняльної оцінки посушливості 2007 і 2012 рр. і
середніх показників за 2007–2011 рр. (рис. 2).
Динаміка нарощування рослинності у процесі
вегетації свідчить, що значення показника NDVI
було набагато нижчим за середньобагаторічні
(2007–2011 рр.) у перший період вегетації, а його
значення у 2007 р. набагато нижчі, ніж у 2012 р.,
що підтверджує жорсткішу посуху 2007 р. Отже,
ступінь посушливості року можна досить точно
оцінювати й прогнозувати способом порівняння
як з багаторічним показником NDVI, так і з попе-
реднім роком, наприклад, з початку вегетації ози-
мих посівів. Отже, за динамікою змін показника
NDVI впродовж вегетації є можливість упевнено
прогнозувати ризики вияву посух, зокрема пов’я-
заних із дефіцитом запасів вологи в ґрунті. Так,
в умовах 2012 р. вже у квітні — березні в Мико-
лаївській та Херсонській областях показник NDVI
був значно нижчим як за багаторічні значення, так
і порівняно з 2007 р., що виявлялось у пригніченому
стані рослинності в ранньовесняний період.
Іншим інформативним показником для визна-

чення посухи є індекс VНI (Vegetation Health Index

— індекс здоров’я рослинності), що враховує
мінливість значень NDVI і температурних умов
упродовж вегетаційного періоду. В останні два
десятиліття цю супутникову методику виявлення
посухи з використанням даних, отриманих від
радіометра AVHRR на супутниках NOAA, розроб-
лено й успішно застосовують у США та інших
країнах [10]. Індекс VHI використано для моніто-
рингу посушливих явищ на глобальному рівні. Він
є поєднанням індексів умов росту рослинності
VCI (Vegetation Condition Index) і температурних
умов TCI (Temperature Condition Index) [10, 11].
Вони розраховуються за даними радіометра
AVHRR супутника NOAA за тривалий період мо-
ніторингу. Особливістю VCI є те, що він розрахо-
вується за значеннями нормалізованого різнице-
вого вегетаційного індексу NDVI:

      VCIj = (NDVIj–NDVImin)/(NDVImax–
      –NDVImin)100%,

де VCIj — значення індексу умов росту рослинності
для дати j; NDVIj, NDVImax, NDVImin — значення
NDVI відповідно для дати j, максимальне та міні-
мальне значення NDVI для всього набору даних.
Індекс TCI розраховується за значеннями яс-

кравісної температури земної поверхні, отрима-
ними за денними даними радіометра AVHRR су-
путника NOAA:

    TCIj= [(Tmax–Tsj)/(Tmax–Tmin)]100%,
де TCIj — індекс температурного режиму для
дати j; Tsj, Tmax, Tmin — яскравісна температура
земної поверхні відповідно для дати j, макси-
мальна та мінімальна яскравісна температура
земної поверхні всього набору даних [11]. Зна-
чення цих індексів змінюється від 0, вказуючи на
екстремальний стрес рослинності, до 100, що
відповідає найсприятливішим умовам її розвит-
ку. Моніторинг посухи за індексом VHI базується
на чисельному аналізі стресу рослинності, пов’я-
заному зі зменшенням зеленої рослинної біома-
си і зростанням температури понад нормальну.
Визначено відповідність значень VHI ступеню
посухи (таблиця).
За проведеною оцінкою поширення індексу

VНI на територію України, визначеного за дани-
ми космічного знімання радіометром AVHRR
супутника NOAA в липні 2005, 2007 і 2012 рр.,
отриманими з сайту Центру супутникових дослі-
джень NOAA (www.star.nesdis.noaa.gov), виявле-
но, що в липні 2007 і 2012 рp. найбільш стресові
умови для розвитку рослинності (червоний колір)
спостерігались у південних областях України, і
посуха 2007 р. була сильнішою й охоплювала
більшу кількість областей (див. рисунок на 4-й
стор. обкладинки).
Виявлено адміністративні області з найбільш

стресовими умовами — Миколаївську та Хер-
сонську. У сприятливих умовах вегетації 2005 р.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Космічний
моніторинг посушливих явищ

зона червоного кольору майже відсутня, що свід-
чить про близькі до оптимальних умови розвит-
ку посівів навіть у посушливому Степу.
Побудовані за аналізом значень VНI за липень

2012 р. діаграми (рис. 3) свідчать, що стресові

Формування регіональних погодно-кліматич-
них аномалій потребують опрацювання адек-
ватних заходів з адаптації ведення сільсько-
господарського виробництва як у степових,
традиційно посушливих районах України, так і
в зонах Лісостепу і навіть Полісся. Важливим
інструментом сучасного моніторингу посушли-
вих явищ, і особливо їх завчасного віддаленого
прогнозування, є матеріали ДЗЗ, зокрема укра-
їнського супутника Січ-2, які дають змогу своє-
часно ухвалювати відповідні управлінські рішен-
ня, укладати щорічні науково обґрунтовані
ф’ючерні контракти, і зокрема на ринку агро-
продукції, запроваджувати пом’якшувальні ор-
ганізаційні та агротехнічні заходи. Так, зокре-
ма, дані ДЗЗ ще на початку вересня засвідчили

Висновки

доцільність розширення площі посівів озимих
культур в умовах цього року. Ці заходи мають
передбачати формування екологічно стійкої
вологозберігальної структури агроландшаф-
тів, корегування сівозмін із оптимальною част-
кою чорних парів і насичення їх різними видами
проміжних посівів, запровадження ґрунтозахис-
них технологій обробітку ґрунту, доведення до
оптимальних показників його родючості та зап-
ровадження протиерозійних заходів. Вирі-
шення питання адаптації агровиробництва до
змін клімату полягає у комплексному викорис-
танні оперативної космічної інформації та роз-
робці механізму запровадження адаптаційних
заходів кожним суб’єктом сільськогосподарської
діяльності.
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умови у 2012 р. поширилися на понад 70% те-
риторії Миколаївської і 55% Херсонської облас-
тей, а сприятливі умови спостерігалися лише на
2 і 4% відповідно, і, найімовірніше, пов’язані зі
зрошуваними територіями.

Рис. 3. Част а територій Херсонсь ої (а) та Ми олаївсь ої (б) областей, що мають певні мови
розвит рослинності (білий — стресові, темно-сірий — задовільні, чорний — сприятливі)

Херсонська область% %

VHI
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НАКОПИЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ЖИВЛЕННЯ РОСЛИНАМИ БУР’ЯНІВ
ТА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

Методом ICP-спе трос опії встановлено висо і
рівні по линання ряд ма ро- і мі роелементів
ш одочинними видами б р’янів, що необхідно
врахов вати під час провадження омпле сних
систем живлення та захист посівів пшениці
озимої.

Однією з важливих передумов отримання
врожаю пшениці озимої є збалансоване жив-
лення макро- та мікроелементами. У період
інтенсивного приросту вегетативної маси та
формування репродуктивних органів рослини
потребують значної кількості елементів жив-
лення. Основне внесення добрив та позакоре-
неві підживлення дають можливість отримати
приріст урожайності. Проте досить часто за
умов забур’яненості посівів, особливо на ранніх
етапах росту та розвитку рослин, ефективність
застосування добрив є недостатньою. Забур’я-
неність — один із головних чинників, що зава-
жають отримувати високі врожаї пшениці озимої.
Удосконалення засобів хімічного прополю-

вання посівів тісно пов’язане з вивченням їх-
ньої взаємодії з компонентами переважно міне-
рального та певною мірою органічного живлен-
ня культурних видів рослин і бур’янів. Ще в 40-х
роках минулого століття було виявлено підви-
щення ефективності гербіцидів групи феноксі-
алканкарбонових кислот за одночасного засто-
сування з деякими азотними добривами [26].
Нині існує складна система поглядів на фі-

зіолого-біохімічні та агрохімічні ефекти дії
(взаємодії) неорганічних іонів. Багаторічними
роботами вітчизняних та зарубіжних дослід-
ників установлено, що між живленням рослин
і хімічним прополюванням посівів існує взаємо-
дія, яка значною мірою впливає на ріст, розви-
ток і загалом урожайність рослин [5–12, 26–28].
Взаємовплив фону живлення та гербіцидів на-

буває особливо великого значення в умовах
інтенсифікації технологій вирощування сільсь-
когосподарських культур. Нині ця проблема є
актуальною також у зв’язку з підвищенням ви-
мог до ефективності використання агрохімікатів
та зниженням екологічного навантаження за
використання засобів хімізації в рослинництві.
В Україні широкі дослідження взаємодії доб-

рив та гербіцидів проводили у відділі фізіології
дії гербіцидів Інституту фізіології рослин і гене-
тики НАН України під керівництвом Ю.Г. Мере-
жинського [20–23].
Застосування добрив впливає на ефектив-

ність використання гербіцидів. З одного боку,
добрива мінеральні [5, 6, 9–12, 29] й органічні
[13] значною мірою сприяють зниженню вмісту
в рослинах та ґрунті залишкових кількостей гер-
біцидів, з другого — підвищують рівень погли-
нання гербіцидів із тенденцією до збільшення
вмісту їх залишкових кількостей. Установлено,
що ці процеси можуть значно залежати від клі-
матичних та ґрунтових умов, типу гербіцидів та
вирощуваної культури [22–24, 27, 28].
У монографіях [1, 3, 4, 9] докладно розгля-

нуто питання високої шкодочинності бур’янів на
посівах сільськогосподарських культур, що по-
в’язано з високим рівнем вилучення з ґрунту
доступних форм азоту, фосфору та калію. Вод-
ночас поза увагою авторів залишається питан-
ня впливу забур’яненості посівів на вміст інших
елементів живлення.
Отже, вплив основних, найбільш шкодочин-
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них, видів бур’янів на поглинання макро- і мік-
роелементів на посівах сучасних сортів пшени-
ці озимої залишається нез’ясованим. У більшос-
ті робіт досліджують винос азоту за наявності
бур’янів у посівах культури, мало висвітлюють
питання поглинання калію та фосфору бур’я-
нами. Практично немає робіт з визначення вино-
су мезо- та мікроелементів рослинами бур’янів.
Мета роботи — визначити методом емісій-

ної спектроскопії вміст основних елементів жив-
лення в рослинах пшениці озимої та бур’янів.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводили на виробничих посівах пше-
ниці озимої (Triticum aestivum L.) сорту Смуг-
лянка у Вінницькій області (АФ «Комора», смт.
Тростянець, ПрАТ «Зернопродукт МХП») та
дослідного сільськогосподарського виробницт-
ва Інституту фізіології рослин і генетики НАН
України в смт Глеваха Васильківського району
Київської області у 2008–2012 рр. Площа облі-
кових ділянок — 10 м2, повторність — 6–10-ра-
зова.
У зоні досліджень за вегетаційний період

сума активних температур (понад 10оС) стано-
вила близько 2600–2900оС. Упродовж року опа-
дів випадало 460–520 мм, за літній період — у
середньому 200–220 мм. Вегетаційні сезони
2010–2011 рр. вирізнялися тривалими високи-
ми температурами та сильною посухою в генера-
тивній фазі розвитку пшениці. Улітку темпера-
тура підвищувалася до 42оС. Середня місячна
температура повітря в травні 2012 р. становила
13–16оС, місячна кількість опадів — 40–60 мм,
що свідчить про сприятливість погодних умов
для формування врожаю зернових.
Упродовж вегетації підживлювали рослини,

боролися зі шкідниками та хворобами і здійсню-
вали фенологічні спостереження. Перед по-
сівом насіння обробляли протруйником селест

Накопичення елементів живлення
рослинами бур’янів та пшениці озимої

топ (1,5 л/т). До робочого розчину додавали
комплексні добрива на основі монокалійфосфа-
ту (2 кг/т насіння). Протягом вегетації рослини
обробляли фунгіцидами альто супер (0,5 л/га)
і амістар екстра (0,7), інсектицидом енжіо
(0,2 л/га), зокрема у фазах кущіння, цвітіння та
по прапорцевому листку. Гербіцидами дербі
(0,070 л/га) та аксіал (1 л/га) у фазі виходу в
трубку пшениці озимої обробляли основну пло-
щу поля, залишаючи ділянки 0,2–0,3 га для
проведення досліджень. Обприскування здійс-
нювали у вечірні години за температури по-
вітря 20–24оС та за відсутності вітру.
Елементний склад у прапорцевих листках

рослин пшениці озимої та надземній частині
рослин бур’янів визначали методом ІСР-спек-
трометрії на емісійному спектрометрі ICAP
6300 Duo MFC (США) після висушування зраз-
ків до сухої маси за температури 105оС та після
озолення в азотній кислоті (осч) за допомогою
мікрохвильової пробопідготовки Multiwave 3000
фірми Anton Paar (Австрія). Подальшу матема-
тичну обробку отриманих даних здійснювали з
використанням професійного пакета програм
для статистичного аналізу Statistica 8,0 згідно
зі стандартними методиками [2, 19] та програ-
ми Exсel.
Результати досліджень. Установлено, що

вміст мікроелементів у прапорцевих листках
пшениці озимої є відносно низьким (табл. 1),
що, ймовірно, пов’язано з низьким умістом мік-
роелементів у легких ґрунтах зони Полісся.
Спостерігався підвищений уміст фосфору і ка-
лію та основних мезоелементів — кальцію і
магнію — в прапорцевих листках пшениці озимої.
За результатами досліджень умісту елемен-

тів живлення методом ICP-спектроскопії вста-
новлено високі рівні поглинання макро- та мік-
роелементів рослинами дводольних видів бу-

Пшениця озима
(Triticum aestivum L.) 1823а 12690а 959а 2904а 5,4а 66а 57а 27а 2,9а

Підмаренник чіпкий
(Galium aparine L.) 2557б 33250б 2199б 12550б 7,9б 130б 253б 34а 31,2б

Триреберник непахучий
(Matricaria perforata Merat.) 2330б 28320в 2380в 6464в 8,4б 816в 91в 28а 24,6в

Волошка синя
(Centanrea cyanus L.) 2321б 18390г 1322г 5622в 6,5а 65а 47а 11б 22,6в

Осот польовий
(Cirsium arvense L.) 2240б 20020д 2584д 18300г 12,4в 230г 51а 17б 32,6б

Метлюг звичайний
(Apera spica-venti L.) 2460б 22080е 931а 3036а 5,3а 74а 110г 17б 2,7а

Пр им і т к а . Однаковими літерами позначено варіанти, що не різняться за 0,95 рівня значущості.

1. Уміст неор анічних елементів прапорцевих лист ах рослин пшениці озимої та ве ета-
тивній масі б р’янів (ве етаційний сезон 2012 р.), м /

P K Mg Ca Cu Fe  Mn  Zn BРослина
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р’янів — триреберника непахучого, волошки
синьої, осоту польового. Один із найбільш шко-
дочинних видів бур’янів у посівах пшениці —
підмаренник чіпкий — поглинає значну кількість
калію, фосфору, кальцію і магнію, а також мік-
роелементів: марганцю, бору, заліза. Практич-
но всі дводольні види бур’янів поглинають біль-
шу кількість елементів живлення порівняно з
рослинами пшениці. Слід звернути увагу на
високі рівні поглинання кальцію та магнію
бур’янами. Так, накопичення кальцію в росли-
нах осоту польового в 6,3 раза перевищує його
накопичення в прапорцевих листках рослин
пшениці озимої. За вирощування пшениці на
легких або кислих ґрунтах при поглинанні еле-
ментів живлення рослинами бур’янів підвищу-
ватиметься локальна кислотність ґрунту в зоні
розміщення кореневої системи культури. Це
знижуватиме ефективність використання фос-
фору, сірки, азоту, калію рослинами.
Слід також звернути увагу на високі рівні

поглинання бору дводольними видами бур’янів.
На легких ґрунтах без додаткового внесення
борних добрив позакоренево це спричиняє ін-
гібування розвитку рослин пшениці в генера-
тивній фазі та перешкоджає формуванню вро-
жаю зерна.
Поглинання елементів живлення однодоль-

ним видом бур’янів — метлюгом звичайним —
було близьким за рівнем поглинання елементів
рослинами пшениці, за винятком дещо вищого
поглинання калію, фосфору та марганцю.
Для рослин метлюгу звичайного обмеження

вмісту доступного кальцію та магнію в ґрунті є
одним із факторів, що сприяють поширенню
виду [3, 4]. Отже, високі рівні вилучення рос-

линами осоту польового кальцію та магнію мо-
жуть спричинити в наступній сівозміні культу-
ри посилення забур’яненості метлюгом звичай-
ним (табл. 2).
Варто зазначити, що площа куртин осоту

польового в посівах гороху не перевищува-
ла 0,1–1% площі посіву впродовж усіх років
досліджень. Рослини бур’яну протягом веге-
тації культури ефективно знищували застосу-
ванням післясходових гербіцидів (у 2007–
2009 рр. — півоту, 2010–2011 — базаграну М).
За попередніми даними, високий рівень ва-

ріабельності розподілу рослин метлюгу звичай-
ного в посіві пшениці озимої, ймовірно, пов’я-
заний з розміщенням куртин осоту польового
на посівах попередника пшениці озимої. Така
залежність спостерігалася в господарствах Він-
ницької області АФ «Комора» в смт Тростянець
та ПрАТ «Зернопродукт МХП».
Отже, затримування внесення гербіцидів на

посівах культурних рослин — пшениці озимої
тощо — може істотно знижувати рівень доступ-
них для культури макро- та мікроелементів і пе-
решкоджати формуванню врожаю. Поглинання
окремих елементів живлення різниться у пев-
них видів бур’янів, що необхідно враховувати
під час розроблення систем живлення на забу-
р’янених полях або на полях, де гербіцидні об-
робки були проведені в пізні фази розвитку
культури та видів рослин, що засмічують по-
сіви. Слід зазначити, що за недостатнього рівня
контролю за поширенням осоту польового або
його знищенням післясходовими гербіцидами в
пізні фази розвитку в наступному сезоні, ймо-
вірно, состерігатиметься посилення забур’яне-
ності посівів культури метлюгом звичайним.

2008 Горох 5–19 Пшениця озима 13–22

2009 Горох 5–14 Пшениця озима 23–35

2010 Горох 9–15 Пшениця озима 23–35

2011 Горох 9–34 Пшениця озима 43–51

2012 Горох 23–49 Пшениця озима 23–35

2. Вплив рівня заб р’яненості попередни а осотом польовим на заб р’яненість посів пше-
ниці озимої метлю ом звичайним

Рівень забур’яненості
осотом польовим у куртинах
на попереднику, шт./м2

Рівень забур’яненості
метлюгом звичайним,

шт./м2

Рік
дослідження

Попередник Культура

Унесення гербіцидів у пізніші терміни на по-
сівах пшениці озимої істотно знижує рівень
доступних для культури макро- і мікроеле-
ментів та впливає на формування врожаю. За
умов вирощування пшениці на легких або кис-
лих ґрунтах при поглинанні елементів жив-

Висновки

лення рослинами бур’янів, насамперед кальцію
і магнію, підвищуватиметься локальна кис-
лотність ґрунту в зоні розміщення кореневої
системи культури, що знижуватиме ефек-
тивність використання фосфору, сірки, азо-
ту, калію рослинами.
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Передбачається, що за недостатнього
рівня контролю за поширенням осоту польо-
вого в наступному сезоні посилиться забур’я-
неність посівів зернових колосових культур
метлюгом звичайним з відповідним зростан-
ням витрат на внесення грамініцидів — пінок-
садену, феноксапропу або інших препаратів.

Результати досліджень мають велике зна-
чення для розробки інтегрованих технологій
живлення та захисту пшениці озимої і визна-
чають необхідність контролю за розвитком
досліджуваних основних видів бур’янів уже на
початкових фазах розвитку культури та ін-
ших видів, що засмічують посіви.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА
ПОЖИВНОЇ ЦІННОСТІ СИЛОСУ
З КУКУРУДЗИ І СОРГО
ЗА ВИКОРИСТАННЯ
В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

Для за отівлі силос з р дзи висо ої
прод тивної дії с ош вання рослин потрібно
проводити на висоті 3–4- о міжв зля, а для
за отівлі силос із сор о — на висоті 6–7- о
міжв зля, том см ов сівб сор о з р дзою
проводити недоцільно.

Кукурудза — високоврожайна культура. В умо-
вах України щодо виходу кормових одиниць з 1 га
посіву вона займає одне з перших місць серед
кормових культур, причому накопичення пожив-
них речовин триває майже до настання техніч-
ної стиглості зерна. Підвищений уміст протеїну в
ранніх фазах стиглості кукурудзи зумовлений
більшою питомою часткою листя, в якому протеї-
ну міститься вдвічі-втричі більше, ніж у стеблах.
Збільшення поживної цінності кукурудзи зале-
жить від наростання качанів і зерна, які є найпо-
живнішою частиною рослини. З ростом і розвит-
ком рослини частка качанів у вегетативній масі
кукурудзи збільшується, яка в період збирання на
силос у фазі молочно-воскової стиглості сягає
44–54%. Листя в загальній масі кукурудзи в 1,5
раза менше, ніж стебел, проте цукрів у стеблах
в 1,6 раза більше, ніж у листі [2].
За даними О.П. Калашникова та ін., у кукуруд-

зяному силосі міститься 0,2 к.од., 2,3 МДж об-
мінної енергії, 10% сирого протеїну і 30% сирої
клітковини на суху речовину, і зокрема крохма-
лю з цукром — 5,6% [4]. В 1 кг сухої речовини
міститься 9,2 МДж обмінної енергії. За результа-
тами досліджень С. Варчука та ін. [1], у силосі
кукурудзи міститься сирого протеїну на суху ре-
човину 5,58%, сирої клітковини — 24,24, золи —
6,23%, обмінної енергії — 10,16 МДж.

Уміст поживних речовин у гібридах кукуруд-
зи фірми «Піонер», які вирощують на силос у ба-
гатьох господарствах, свідчить про високий вміст
крохмалю — на рівні 15% і порівняно невисо-
кий вміст сирого протеїну на суху речовину —
5,7–6,7%.
За даними Л. Дурста і М. Віттмана, в 1 кг сухої

речовини кукурудзяного силосу початку воскової
стиглості, до якої входить 35–45% качанів, міс-
титься 8,6% сирого протеїну, 21% крохмалю і
така сама кількість сирої клітковини, а також
10,56 МДж обмінної енергії [3].
Силос із кукурудзи, що містить 10% сирого

протеїну і 24% сирої клітковини на 1 кг сухої ре-
човини, має бути еталоном поживної цінності кор-
му, який за продуктивною дією за сирим протеї-
ном забезпечує одержання 0,7–0,8 л молока за
рахунок 1 кг сухої речовини раціону. У такому
силосі високий вміст зерна і як наслідок — 16,9%
крохмалю з цукром, що забезпечує продукуван-
ня молока на рівні 1,4 л за вмістом легкофермен-
тованих вуглеводів. У разі збільшення в силосі
клітковини до 30% на 1 кг сухої речовини продук-
тивна дія за сирим протеїном зменшується до
0,6–0,7 л, за крохмалем з цукром — на рівні 1 л.
Адже збільшується вміст клітковини й адекватно
зменшується вміст зерна і крохмалю з цукром.
Водночас зростає коефіцієнт депресивної дії си-
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рої клітковини. За її вмісту 30% проти 24% кое-
фіцієнт депресивної дії становить 1,25.
За вмісту в сухій речовині силосу сирого про-

теїну на рівні 7% і клітковини в кількості 30% про-
дукування молока підвищується на 0,4–0,5 л за
рахунок сирого протеїну. За згодовування висо-
копродуктивним коровам 20 кг такого силосу в
складі раціону за умов однотипної годівлі проду-
кування молока за рахунок сирого протеїну підви-
щується до 2,5 л. У разі підвищення вмісту си-
рого протеїну до 8% за однакового вмісту сирої
клітковини молочна продуктивність підвищуєть-
ся від 0,5 до 0,6 л за рахунок продуктивної дії
протеїну. Отже, силос із низьким умістом сирого
протеїну і високим сирої клітковини використову-
вати в годівлі високопродуктивних корів недо-
цільно.
Водночас велика рогата худоба добре поїдає

силос зі стебел, заготовлений у фазі воскової
стиглості кукурудзи [2]. В основі цього — високий
рівень перетравності сухих речовин.
Проведено дослід з перетравності основних

поживних речовин стебел і листя кукурудзи в ба-
лансових дослідах на баранах-валухах. Резуль-
тати досліджень свідчать, що перетравність сухої
речовини, сирого жиру, сирої клітковини та БЕР
у стеблах кукурудзи вища, ніж у листі кукурудзи,
проте перетравність сирого протеїну в листі мала
більшу величину, що пояснюється вищим вміс-
том у ньому протеїну. Вища перетравність сирої
клітковини в стеблах порівняно з листям, на нашу
думку, обґрунтована тим, що в стеблах серцеви-
на — це легкоперетравні полісахариди, структур-
но пов’язані з целюлозою і геміцелюлозами. Це
забезпечує синхронність ферментації легкофер-
ментованих вуглеводів і волокон клітковини. У
листі такої синхронності немає.
Отже, стебла кукурудзи мають порівняно ви-

соку перетравність сухих речовин завдяки вищій
перетравності сирої клітковини, що є основою
задовільного поїдання силосу жуйними твари-
нами.
Нині у виробництві силосованих кормів знач-

ну увагу приділяють цукровому або кормовому
сорго, яке набуває поширення в південних регіо-
нах. Сучасні сорти та гібриди сорго мають висо-
ку, стабільну урожайність зеленої маси і зерна
навіть за дефіциту опадів в умовах степової зони
України. Водночас із чистих посівів сорго, як пра-
вило, отримують силос підвищеної кислотності (з
активною кислотністю в межах 3,4–3,8) внаслідок
надлишку в зеленій масі цукрів, при цьому корм
є бідним на протеїн, зі зниженим умістом енергії.
Низька продуктивна дія силосу з сорго зумовле-
на значним умістом структурних вуглеводів, що
істотно знижує перетравність основних поживних
речовин.
У серії технологічних досліджень, проведених

в Інституті кормів та сільського господарства По-
ділля НААН, заготівлю силосу з кукурудзи і сор-
го проводили у фазі молочно-воскової стиглості.
Закладали зелену масу кукурудзи і соргово-куку-
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рудзяної суміші в амфори місткістю 2000 кг для
кожного варіанта, потім ущільнювали трамбуван-
ням, герметизували поліетиленовою плівкою, яку
присипали шаром глини. Співвідношення вегета-
тивної маси кукурудзи і сорго становило 1:1. За
органолептичними показниками обидва види си-
лосів були практично однаковими, мали світло-
жовтий з зеленуватим відтінком колір, структуру
без порушень і плісняви. Якість силосу також
підтверджується кислотністю корму в межах
3,95–4, низьким умістом аміаку (10,9–11,4 мг%)
й оптимальним співвідношенням молочної та оц-
тової кислот.
Отже, за органолептичними, біохімічними та

хімічними показниками кукурудзяний і кукуруд-
зяно-сорговий силос відповідали вимогам стан-
дарту ДСТУ 4782–2007. Для визначення продук-
тивної дії силосу сорго з кукурудзою порівняно з
кукурудзяним у науково-виробничих умовах про-
ведено годівельний дослід на дійних коровах в
умовах молочнотоварної ферми ДП ДГ «Бохо-
ницьке» Інституту кормів та сільського господар-
ства Поділля НААН. Для досліду було відібрано
16 гол. корів червоно-рябої молочної породи та
сформовано 2 групи. Тварин у групи добирали за
принципом аналогів з урахуванням віку, живої
маси, вгодованості корів, періоду лактації, серед-
ньодобового надою і вмісту жиру в молоці. Для
визначення молочної продуктивності проводили
щоденний облік молока за групами та контрольне
доїння раз у декаду. На основі цього проводили
облік надою за кожною коровою з одночасним
визначенням вмісту жиру в молоці. За обліковий
період досліду коровам обох груп давали одна-
кову кількість кормів за поживністю.
Біохімічні дослідження крові свідчать, що про-

цеси обміну речовин в організмі корів обох груп
мали оптимальний рівень. Показники молочної
продуктивності корів у середньому за дослідний
період свідчать про достовірне зменшення на
1,2 л добового надою в корів, які отримували ку-
курудзяно-сорговий силос порівняно із кукуруд-
зяним.
За результатами досліджень установлено, що

за згодовування силосу сорго з кукурудзою, за-
готовленого у співвідношенні 1:1 обох компо-
нентів, молочна продуктивність достовірно змен-
шується. Середньодобові надої молока при цьо-
му були на 1,2 л нижчими, ніж у корів контрольної
групи. Відсоток жиру в молоці корів дослідної гру-
пи також був нижчим на 0,19%. Отже, за продук-
тивним впливом кукурудзяно-сорговий силос по-
ступається кукурудзяному за показниками молоч-
ної продуктивності.
Виникає запитання. Чому кукурудзяно-сорго-

вий силос має нижчу продуктивну дію порівняно
з кукурудзяним? По-перше, кукурудзяно-сорговий
силос корови поїдають гірше. Залишки станов-
лять переважно загрубілі частинки стебла сорго.
По-друге, у кукурудзяно-сорговому силосі мен-
ший уміст зерна кукурудзи, ніж у кукурудзяному,
а це означає, що вміст крохмалю в кормі та ра-



26 Вісник аграрної науки жовтень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Порівняльна оцінка поживної
цінності силосу з кукурудзи і сорго
за використання в молочному скотарстві

(кДж/мм2) істотно відрізняються і є енерговитрат-
нішими для стебел сорго порівняно зі стеблами
кукурудзи (табл. 1).
Наведені енерговитрати у вигляді затраченої

кількості дизельного палива на процеси скошу-
вання, подрібнення і зусилля на розрив зроста-
ли в 2,2–2,3 раза порівняно з аналогічними тех-
нологічними операціями заготівлі силосу з куку-
рудзи.
Виходить, що стебла цукрового сорго були

жорсткіші за кукурудзяні. В основі структури сте-
бел обох видів силосних культур є волокна це-
люлози, геміцелюлози, лігніну і золи, тобто сирої
клітковини. Нами були проведені дослідження з
визначення в різних міжвузлях сорго і кукурудзи
вмісту сирої золи і кремнію, сирої клітковини і
лігніну. Результати досліджень свідчать, що в
стеблах сорго сирої золи міститься 8,58–9,46%
на 1 кг сухої речовини, тоді як у кукурудзі — 4,54–
6,24%, або в 1,5–1,9 раза менше. У складі золи
сорго вміст кремнію становив 2,7–3,4%, а в золі
кукурудзи — у 2–3 рази менше. Звідси висновок,
що жорсткість стебел сорго порівняно з кукуруд-
зою зумовлюється високим умістом кремнію і
лігніну, а тому силос, заготовлений із самого сор-
го у фазі воскової стиглості зерна за оптималь-
ного подрібнення до розмірів 4–6 мм, на дотик

Кукурудза на силос, середньо-ранньостиглий гібрид Подільський 274 СВ

Кінець молочно-воскової стиглості 10,0 1628±20,2 1075±13,4 484,2±35,4
65,0 1138±26,4 831±10,4 228,6±36,2

Сорго цукрове на силос, гібрид SS 506

Кінець молочно-воскової стиглості 12,0 2326±20,3 2363±18,9 896,4±25,8
60,0 1911±19,4 1827±14,4 607,7±23,8

1. Порівняльна енер оємність процесів механічної деформації стебел р дзи та сор о
(М±m, n=10)

Фаза вегетації рослин
Висота

скошування, см
Максимальне

зусилля на зріз, Н
Питома робота
різання, кДж/мм2

Зусилля
на розрив, МПа

Суха речовина 63,56±0,61 59,33±0,98*
Органічна речовина 66,35±0,80 60,49±1,10**
Сирий протеїн 55,42±0,50 49,71±1,34**
Сирий жир 67,27±1,08 59,79±0,90**
Сира клітковина 52,40±1,33 41,69±0,61***
БЕР 75,31±1,50 72,46±1,73

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 (до табл. 2 і 3).

2. Перетравність основних поживних речовин
орм за ви ористання в с ладі раціон ва-
л хів р дзяно о та сор ово о силосів
(М±m, n=4), %

Показник

Група тварин

дослідна
(сорговий
силос)

контрольна
(кукурудзяний
силос)

Спожито з кормом, г 17,11±0,33 13,12±0,27***
Виділено з калом, г 7,63±0,21 6,59±0,11**
Виділено з калом, % від спожитого 44,59 50,23
Перетравлено, г 9,48±0,16 6,53±0,30***
Виділено з сечею, г 2,49±0,36 2,63±0,17
% виділення із сечею від спожитого 14,55 20,05
Виділено всього, г 10,12±0,48 9,22±0,10
% виділення від спожитого 59,15 70,27
Відкладено в організмі, г 6,99±0,44 3,90±0,21***
% відкладання від:
  спожитого 40,85±2,48 29,68±1,02**
  перетравленого 73,66±3,87 59,73±1,72*

3. Баланс азот в ор анізмі піддослідних вал хів за з одов вання с ладі раціон р д-
зяно о та сор ово о силосів (М±m, n=4), %

Показник
Група тварин

дослідна (сорговий силос)контрольна (кукурудзяний силос)

ціоні знижений. В основі утворення пропіонової
кислоти в рубці є крохмаль, а пропіонат через
стадію синтезу глюкози в печінці корови є дже-
релом для утворення лактози молока.
Водночас енергоємність процесів механічної

деформації стебел кукурудзи і сорго є різною.
Зусилля на розрив та питома робота різання
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Під час заготівлі силосу з сорго скошуван-
ня потрібно проводити на висоті 6–7-го між-
вузля. За таких умов у силосованій масі буде
більша питома частка листя, в якому висо-
кий уміст сирого протеїну і нижчий уміст си-

Висновки

рої клітковини, що є основою одержання си-
лосу високої поживної цінності. Скошувати
кукурудзу потрібно на висоті 3–4-го міжвузля
для заготівлі силосу високої продуктивної дії
з оптимальним умістом клітковини.

подібний до тирси м’яких порід дерев. Це підтвер-
джує, що такий сорговий силос дуже погано спо-
живають не тільки корови, а й тварини на від-
годівлі. На відміну від корів, вівці поїдають такий
силос досить добре, але в балансових дослідах
на баранах-валухах також одержано результати
різного рівня перетравності сухих речовин і сирої
клітковини порівняно з кукурудзяним силосом
(табл. 2), а позитивний баланс азоту був на мі-
німальному рівні. Пояснюється це низьким уміс-
том сирого протеїну в сорговому силосі порівня-
но з кукурудзяним і нижчою перетравністю сиро-
го протеїну і сухих речовин корму (табл. 3).
За визначення вмісту сирого протеїну в стеб-

лах кукурудзи і сорго за міжвузлями встановле-
но протилежну закономірність (табл. 4). У стеб-
лах кукурудзи у 2-, 3- і 4-му міжвузлях від кореня

вміст протеїну вищий, ніж у наступних міжвузлях,
а в сорго в такій послідовності рівень протеїну
нижчий, а потім підвищується. Вміст сирої клітко-
вини в стеблах за міжвузлями має також проти-
лежну залежність у кукурудзі відносно сорго, в
якому високий вміст клітковини характерний для
половини стебла від кореня. Отже, скошувати
сорго під час заготівлі силосу потрібно на висоті
6–7-го міжвузля.
Проведено дослідження з сівби сорго і куку-

рудзи смугами. Спостереження за зростанням і
розвитком рослин свідчать, що сорго з обох боків
смуги затіняє 2 рядки кукурудзи. У такому разі
кукурудза має нижчу поживну цінність. Водночас,
враховуючи високі енерговитрати під час скошу-
вання сорго на однаковій висоті з кукурудзою,
проводити смугову сівбу цих рослин недоцільно.

Від кореня:
2-ге 3,25±0,01 1,75±0,02 43,6±0,11 50,0±0,31
3-тє 3,31±0,02 1,69±0,01 43,3±0,09 49,6±0,40
4-те 3,31±0,02 2,00±0,03 43,8±0,26 49,6±0,28
5-те 3,00±0,03 2,63±0,01 42,5±0,14 49,5±0,40
6-те 3,00±0,05 2,69±0,02 41,1±0,17 48,2±0,43
7-ме 3,00±0,01 2,81±0,03 40,7±0,20 48,0±0,30
8-ме 2,75±0,02 2,81±0,01 38,8±0,19 45,7±0,21
9-те 2,38±0,04 3,19±0,03 36,0±0,38 40,0±0,30
10-те 2,44±0,01 3,10±0,02 34,0±0,30 37,2±0,51
11-те 2,38±0,02 3,25±0,01 32,9±0,50 37,4±0,41

Волоть 6,44±0,02 7,94±0,04 31,0±0,31 36,8±0,17
Листя 7,26±0,03 7,81±0,03 26,8±0,39 33,2±0,15

4. Уміст сиро о протеїн і літ овини в стеблах р дзи та сор о за міжв злями (% на
с х речовин , М±m, n=10)

Міжвузля

Сирий протеїн Сира клітковина

СоргоКукурудзаСоргоКукурудза
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сібник. — Х.: Прапор, 2009. — 368 с.

2. Даниленко И.А., Песоцкий В.Ф., Перевози-
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336 с.

3. Дурст Л., Виттман М. Кормление основных
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4. Калашников А.П., Клейменов Н.И., Бака-
нов В.Н. и др. Нормы и рационы кормления сель-
скохозяйственных животных/Справочное посо-
бие. — М.: Агропромиздат, 1985. — 352 с.



28 Вісник аграрної науки жовтень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

УДК 636.2:619:577.1
© 2012

В.В. Влізло,
академік НААН

М.Р. Сімонов,
І.М. Петрух,
кандидати
ветеринарних наук
Інститут біології
тварин НААН

ВМІСТ ВІЛЬНИХ АМІНОКИСЛОТ
ТА АКТИВНІСТЬ АНТИОКСИДАНТНОЇ
СИСТЕМИ У КРОВІ ЗДОРОВИХ
І ХВОРИХ НА КЕТОЗ
ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ КОРІВ

У висо опрод тивних орів, хворих на етоз,
посилюються процеси перо сидації, що
виявляється підвищенні вміст в сироватці рові
ідропере исів ліпідів, дієнових он’ю атів і
прод тів, що реа ють з тіобарбіт ровою
ислотою. А тивація процесів перо сидації орів,
хворих на етоз, призводить до зниження
а тивності с перо сиддисм тази та
л татіонперо сидази — лючових ферментів
антио сидантно о захист . Посилення процесів
перо сидно о о иснення ліпідів хворих тварин
спричиняє зміни вміст аміно ислот рові,
зо рема зниження ар інін , істидин , ліцин ,
пролін , цистеїн , цитр лін та зростання
метіонін і та рин , а та ож збільшення а тивності
γγγγγ     - л тамілтранспептидази плазмі рові.

Більшість захворювань, зокрема пов’язаних
з порушенням обміну речовин, розвиваються
на фоні посилення процесів пероксидації, зни-
ження антиоксидантного захисту і накопичен-
ня в тканинах токсичних продуктів окиснення
[1]. Серед хвороб, що характеризуються пору-
шенням обміну речовин у високопродуктивних
молочних корів, особливе місце належить ке-
тозу. Внаслідок порушення вуглеводно-ліпідно-
го та білкового обмінів і накопичення токсичних
продуктів у корів, хворих на кетоз, настає ура-
ження центральної нервової та гуморальної
систем, печінки, серця, нирок та інших життє-
во важливих органів [3, 4].
Мета досліджень — визначення інтенсив-

ності процесів пероксидного окиснення ліпідів
(ПОЛ) та активності систем антиоксидантного
захисту у корів, хворих на кетоз, що є важли-
вим у вивченні патогенезу захворювання, вста-
новленні глибини патологічних процесів, інтен-
сивності розвитку хвороби.
Методи дослідження. Дослідження прово-

дили на коровах голштинської породи, 2- та
3-ї лактацій, з продуктивністю понад 5200 л мо-
лока за лактацію. Проби крові відбирали через

2 тижні після отелення. Проводили клінічний
огляд корів і за допомогою індикаторних сму-
жок (Ketophan, Pliva) визначали вміст кетоно-
вих тіл у сечі. Тварин з позитивним результа-
том на вміст кетонових тіл у сечі виділяли в
окрему групу. У корів із яремної вени відбира-
ли кров, у якій визначали вміст продуктів ПОЛ
(ТБК-активні продукти, гідроперекиси ліпідів,
дієнові кон’югати), вільних амінокислот (хрома-
тографічно на амінокислотному аналізаторі
Biotronik LC 6001), активність ферментів анти-
оксидантної системи (супероксиддисмутаза та
глутатіонпероксидаза) та γ-глутамілтранспепти-
дази (ГГТП) [2].
Одержані дані опрацьовували на комп’ютері

в програмі Excel, визначаючи середню ариф-
метичну величину (М), статистичну помилку
середньої арифметичної величини (m), віро-
гідність різниці між середніми арифметичними
двох варіаційних рядів (Р<).
Результати досліджень та обговорення. У

результаті проведених досліджень корів, хво-
рих на кетоз, установлено підвищення в їхньо-
му організмі інтенсивності процесів вільноради-
кального окиснення. Так, уміст досліджуваних

Клінічно здорові 1,4±0,23 5,9±0,83 3,8±0,73

Хворі на кетоз 2,5±0,22 7,7±0,56 6,0±0,14

Р< 0,05 0,1 0,05

1. Уміст прод тів перо сидно о о иснення ліпідів рові здорових і хворих на етоз орів
(М±m, n=10)

Група тварин
ТБК-активні продукти,

 нмоль/мл
Дієнові кон’югати,
Мкмоль/л

Гідроперекиси ліпідів,
од. Е480/мл
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продуктів ПОЛ у сироватці крові хворих корів
був значно вищим, ніж у клінічно здорових
(табл. 1). Зокрема, встановлено, що у крові
корів, хворих на кетоз, підвищувалася концент-
рація гідроперекисів ліпідів на 44% (Р<0,05),
дієнових кон’югатів — на 23,4 і ТБК-активних
продуктів — на 36,7% (Р<0,05).
Проведені дослідження ферментативної

ланки антиоксидантної системи свідчать, що
рівень активності супероксиддисмутази та глу-
татіонпероксидази у крові корів, хворих на ке-
тоз, нижчий на 6% (Р<0,05) та 26,5% (Р<0,01)
відповідно порівняно з клінічно здоровими
(табл. 2). З огляду на це можна зробити ви-
сновок, що у разі посилення процесів перокси-
дації активність супероксиддисмутази та глута-
тіонпероксидази у крові хворих корів знижу-
ється. За активністю цих ферментів значною
мірою визначають функціональну спроможність
глутатіонової антиоксидантної системи. Глута-
тіонпероксидаза за допомогою глутатіону від-
новлює гідропероксиди жирних кислот і тим
самим зменшує кількість токсичних продуктів
окиснення [1].
За умови підвищення інтенсивності вільнора-

дикального окиснення організм активує компен-
саторні механізми, спрямовані на нейтраліза-
цію окиснювальних ефектів кисню і його актив-
них метаболітів. Деякі літературні дані свідчать
про здатність окремих амінокислот до знижен-
ня пошкоджувальних і патологічних ефектів,
зумовлених окиснювальним впливом різної при-
роди [8, 10, 14]. Наприклад, показана здатність
цитруліну та аргініну до знешкодження суперок-

Вміст вільних амінокислот
та активність антиоксидантної системи у крові
здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів

сиду аніон-радикала, що за дії окисних чинників
нормалізує роботу серцевого м’яза. За наши-
ми даними, у плазмі крові хворих тварин по-
рівняно зі здоровими вміст цитруліну знижуєть-
ся на 45,5% (Р<0,01), аргініну — на 20,1%
(Р<0,01), що свідчить про велике використан-
ня цих амінокислот (табл. 3). Також є дані про
те, що значну роль в антиоксидантному захисті
організму відіграють пролін і гістидин [7]. Про-
лін є ефективним перехоплювачем синглетно-
го кисню, запобігає ушкодженню клітин та їх
загибелі у разі окисного стресу. Гістидин має
здатність до перехоплення пероксильних ради-
калів, запобігає карбоксилюванню білків й ут-
воренню білкових зшивок. Ці ефекти, ймовірно,
зумовлені фізико-хімічними властивостями, по-
в’язаними з їх здатністю реагувати з активни-
ми формами кисню. За нашими даними, у хво-
рих тварин порівняно із клінічно здоровими
вміст проліну та гістидину є нижчим на 15,5 та
на 42,3% (Р<0,001) відповідно (див. табл. 3).
Значна роль у системі антиоксидантного за-

хисту організму належить метіоніну, оскільки ця
сірковмісна амінокислота забезпечує дезінток-
сикаційні процеси, насамперед під час зв’язу-
вання важких металів, ендогенних та екзоген-
них токсинів. Крім цього, виражена антиокси-
дантна дія метіоніну пов’язана з тим, що він є
добрим джерелом сірки, яка інактивує вільні
радикали, посилює використання ліпідів, чим
запобігає відкладанню їх у печінці та стінках
судин. Від рівня метіоніну залежить синтез та-
урину, а також цистеїну, який є попередником
глутатіону [9, 6, 11]. Установлено, що в плазмі
крові хворих на кетоз корів зростає вміст метіо-
ніну (Р<0,01) й таурину (Р<0,05), що, очевид-
но, пов’язано зі збільшенням активності ком-
пенсаторних механізмів організму тварин. При
цьому вміст цистеїну у хворих тварин знижу-
вався на 74,8% (Р<0,001), а гліцину — на 28,5%
(Р<0,01), що може пояснюватися використан-
ням цих амінокислот для синтезу глутатіону,
який, у свою чергу, використовується для дез-
інтоксикації організму.
Глутатіон — це так званий міні-білок, що

складається з трьох амінокислот: гліцину, цис-
теїну і глутамінової кислоти. Глутатіон плазми
утилізується тканинами організму способом
транспорту через клітинні мембрани і ресинте-

Клінічно здорові 42,3±0,74 452,70±7,96

Хворі на кетоз 39,8±0,39 332,7±14,49

Р< 0,05 0,01

2. А тивність ферментів антио сидантно о
захист здорових і хворих на етоз орів
(М±m, n=10)

Група тварин
Супероксид-
дисмутаза,

ум.од. на 1 г Hb

Глутатіон-
пероксидаза,
мкМ/хв на 1г Hb

Аргінін 58,3±2,16 46,6±2,58 0,01

Гістидин 36,4±3,96 21,0±1,31 0,001

Гліцин 402,6±24,35 287,7±8,21 0,01

Метіонін 16,8±1,48 24,2±1,42 0,01

Пролін 135,5±5,21 114,5±22,76 0,1

Таурин 17,7±1,35 27,02±2,49 0,05

Цистеїн 6,64±0,37 1,67±0,73 0,001

Цитрулін 77,4±6,30 42,2±5,78 0,01

3. Уміст вільних аміно ислот плазмі рові
здорових і хворих на етоз орів (М±m, n=10)

Хворі
на кетоз

Амінокислота,
мкмоль/л

Клінічно
здорові

Р<

А тивність γγγγγ     - л тамілтранспептидази плазмі
рові здорових і хворих на етоз орів, n=10

о
д

./
л

Клінічно
здорові

Хворі
на кетоз



30 Вісник аграрної науки жовтень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Вміст вільних амінокислот
та активність антиоксидантної системи у крові
здорових і хворих на кетоз високопродуктивних корів

зу всередині клітини за допомогою глутаміль-
ного циклу. Надходження глутатіону з плазми
крові в тканини контролюється активністю γ-глу-
тамілтранспептидази, а ферментом, що лімітує
швидкість синтезу глутатіону, є γ-глутамілцис-
теїнсинтетаза. У нормальних умовах 80–90%
глутатіону захоплюється і розщеплюється нир-
ками, в інших тканинах та органах (скелетні м’я-
зи, серце) обмін глутатіону відбувається по-
вільно [5, 13]. За інгібування синтезу глутатіону
в печінці та організмі загалом зменшується і
концентрація глутатіону в плазмі крові. Ске-
летні м’язи зберігають плазмовий глутатіон че-
рез зниження активності ГГТП, а в активніших

У високопродуктивних корів, хворих на ке-
тоз, посилюються процеси пероксидації, що
виявляється у підвищенні вмісту в сироватці
крові гідроперекисів ліпідів, дієнових кон’ю-
гатів і ТБК-активних продуктів. Активація
процесу пероксидації у хворих корів спричиняє
зниження активності супероксиддисмутази
та глутатіонпероксидази — ключових фер-
ментів антиоксидантного захисту. Водночас
зростання процесів ПОЛ у хворих корів сприяє

Висновки

посиленню компенсаторних механізмів, які
знижують згубний вплив продуктів ПОЛ, що
виявляється у зростанні вмісту метіоніну і
таурину та зниженні аргініну, гістидину, глі-
цину, проліну, цистеїну та цитруліну. У плазмі
крові хворих на кетоз корів реєструється ви-
ща активність γ -глутамілтранспептидази,
що є відповіддю на посилення процесів ПОЛ
та ознакою ураження гепатобіліарної сис-
теми.
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у метаболічному плані органах, зокрема серці
і нирках, у відповідь на зниження постачання
плазмового глутатіону, навпаки, збільшується
активність γ-глутамілтранспептидази [12]. Отри-
мані нами результати досліджень свідчать про
вірогідно вищу (Р<0,01) активність ГГТП у плаз-
мі крові корів (рисунок), хворих на кетоз
(27,4±2,07 од./л) порівняно зі здоровими
(20,4±0,69 од./л), що може бути пов’язано з
низьким умістом глутатіону та високим — про-
дуктів ПОЛ. Водночас зростання активності
ГГТП у крові хворих корів свідчить про уражен-
ня внутрішньопечінкових жовчних протоків і
розвиток холестазу.
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У багатьох економічно розвинених країнах
упродовж 20–30 років проводять активні дослі-
дження щодо розв’язання проблеми дефіциту
кормового білка, спрямовані на раціональне ви-
користання повноцінних кормів і біологічно ак-
тивних добавок для тварин з метою забезпе-
чення їхніх потреб, насамперед за енергією та
протеїном.
Продукти переробки сої є одними з головних

компонентів, за допомогою яких збагачують
протеїном раціони сільськогосподарських тва-
рин і птиці. Достатньо додати до раціону 5–20%
сої від загальної кількості за сухою речовиною,
щоб збалансувати його за білком, амінокисло-
тами та ін. Найбільше із соєвих продуктів у
годівлі тварин використовують соєвий шрот —
універсальний білковий концентрований корм
для всіх видів тварин. Завдяки високому вмісту
незамінних амінокислот соєвий білок біологіч-
но повноцінний і високоякісний. Вважається,
що соєвий білок один здатний компенсувати
нестачу білків та амінокислот, яких не вистачає
в інших кормах раціону [1], тварини на раціо-
нах із соєю краще ростуть, дають здоровий
приплід, мають високу продуктивність.
Відомо, що молочні корови забезпечують

досить високий коефіцієнт конверсії соєвого
білка у тваринний. Додавання соєвих бобів до
раціонів високопродуктивних корів забезпечує
відповідний рівень концентрації енергії, протеї-
ну та жиру, що сприяє зростанню надоїв моло-
ка і підвищенню його жирності та білковості,
особливо на початковому етапі лактації. Бага-
торічна практика використання сої у раціонах
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ВИКОРИСТАННЯ
СОНЯШНИКОВОГО ТА СОЄВОГО
ШРОТІВ У ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ

Наведено рез льтати дослідження з вивчення
ефе тивності застос вання різних шротів
одівлі дійних орів. Установлено, що порівняно
з соняшни овим шротом ведення до раціонів
соєво о шрот підвищ є молочн прод тивність
орів, поліпш є я ість моло а, але збільш є
собівартість прод ції.

дійних корів не знає випадків негативного її
впливу на якість продуктів переробки молока:
сметани, сирів, масла та ін. [3].
Особливо актуальною є проблема підвищен-

ня ефективності використання соєвих шротів у
раціонах корів, які лактують [2]. Однак біль-
шість досліджень, які проводять в Україні, є
фрагментарними і повністю не розкривають
усіх нюансів використання сої в годівлі сіль-
ськогосподарських тварин і птиці.
Мета досліджень — визначити ефектив-

ність використання соєвого шроту порівняно з
традиційним (соняшниковим) і на підставі одер-
жаних даних економічно обґрунтувати доціль-
ність його ефективного використання в годівлі
дійних корів.
Матеріал та методи досліджень. Дослі-

дження проведено в умовах СТОВ «Агросвіт»
Вовчанського району Харківської області на
3-х групах корів української червоно-рябої мо-
лочної породи, по 10 гол. у кожній, сформова-
них за методом пар-аналогів, згідно зі схемою
(табл. 1). На початку досліду корови були на 2–
3-му місяцях лактації, жива маса становила
550–580 кг. Тварин утримували на прив’язі, го-
дували двічі, доїли тричі на добу. Продуктив-
ність корів за попередню лактацію становила
5800–6750 кг молока.
Основний раціон складався з об’ємних кор-

мів у вигляді кормосуміші (силос кукурудзяний —
18 кг, сінаж бобовий — 10, сіно люцернове —
2, солома пшенична — 2 кг) і концентрованих
кормів (зерносуміш — 5,3 кг, шрот — раз на
день перед обіднім доїнням у зазначених вище

I (контрольна) ОР + комбікорм ОР + комбікорм + 0,75 кг соняшникового шроту*

II (дослідна) ОР + комбікорм ОР + комбікорм + 0,5 кг соєвого шроту* та 0,25 кг
соняшникового шроту*

III      » ОР + комбікорм ОР + комбікорм + 0,75 кг соєвого шроту*

* Шрот додавали до складу раціону з розрахунку на 1 гол. за добу.

1. Схема дослід

Група
Умови годівлі

Основний період, 132 добиПідготовчий період, 10 діб
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Використання соняшникового
та соєвого шротів у годівлі дійних корів

кількостях, пивна дробина — 10 кг). Раціони
корів усіх 3-х груп містили однакову кількість
обмінної енергії — 194,2 МДж, сухої речовини —
19,9 кг і сирого протеїну — 3,1 кг.
У дослідженнях визначали такі показники:

фактичне добове споживання кормів піддослід-
ними тваринами, молочну продуктивність та
якість молока, конверсійну здатність поживних
речовин корму в енергію і протеїн молочної
продукції.
Фактичне споживання кормів і молочну про-

дуктивність визначали методом контрольної
годівлі та контрольних доїнь. Коефіцієнти ефек-
тивності використання протеїну та енергії кор-
му для конверсії в протеїн і енергію молока
розраховували за методикою Л. Лепайиє [4].
Результати досліджень. Проаналізовано

результати середньодобового споживання ко-
ровами кормів за весь період досліду (табл. 2).
Різниця в кількості спожитих поживних речо-

вин між групами була неістотною — 1–2%.
Аналіз молочної продуктивності свідчить, що

середньодобовий надій натурального молока
за період досліду в І групі становив 23,3 кг мо-
лока, у ІІ — 24,8 (+6,2% до контролю), у ІІІ —
23,9 кг (або +2,6% до контролю). Водночас кіль-
кість молока жирністю 4%, надоєного в І групі,
була меншою на 17,1%, ніж у ІІ, та на 10,5%,
ніж у ІІІ групі.
Показники якості молока (вміст жиру і білка

в молоці корів І групи — 3,70 і 3,05% відповід-
но, ІІ — 3,85 і 2,99%, ІІІ — 3,75 і 3,06%) у всіх

групах істотно не відрізнялися (Р<0,95), але
спостерігалася тенденція до поліпшення їх у
корів ІІ та ІІІ груп.
Витрати обмінної енергії та сирого протеїну на

виробництво 1 кг молока жирністю 4% стано-
вили, відповідно: у контрольній групі — 8,7 МДж
і 140,7 г, у ІІ групі — 7,9 і 127,9, у ІІІ — 8,3 МДж
і 134,9 г.
Для порівняння ефективності використання

соєвого та соняшникового шротів у годівлі дій-
них корів визначено коефіцієнти конверсії кор-
мового протеїну та енергії корму в молоко, які
свідчать, що біологічна конверсія протеїну в
молоко становила 23,4–24,3%, а конверсія
енергії — 36,8–39,8%. Це узгоджується з дани-
ми літератури, з яких відомо, що у високопро-
дуктивних корів цей показник досягає 37–39%.
Отже, за результатами дослідження вста-

новлено, що використання суміші шротів (ІІ гру-
па) з метою підвищення молочної продуктив-
ності корів є ефективнішим, ніж застосування
шротів окремо.
Об’єктивну оцінку ефективності будь-якої

галузі неможливо надати без урахування показ-
ників собівартості отриманої продукції. У наших
дослідженнях різниця за загальними витрата-
ми (на утримання та годівлю корів) зумовлена ли-
ше різною вартістю шротів у раціонах: соняш-
никового — 1,8 тис. грн/т і соєвого — 4 тис. грн/т
(табл. 3). Як наслідок, за однакової кількості
споживання їх (по 99 кг/голову за період дослі-
ду) загальні витрати на молоко у ІІ групі пере-

Спожито на 1 гол. на добу, кг:

  кормосуміш 28,2±1,31 28,4±1,21 27,9±1,50

  дробина пивна 8,6±0,98 8,6±0,98 8,6±0,98

  комбікорм 5,3 5,3 5,3

  шрот соняшниковий 0,75 0,25 –

     »    соєвий – 0,5 0,75

У раціоні містилося:

  суха речовина, кг 17,10 17,12 16,94

  обмінна енергія (ОЕ), МДж 187,4 188,3 186,8

  сирий протеїн, г 3035 3051 3027

     »    жир, г 868 861 848

  сира клітковина, г 3621 3604 3540

БЕР, г 8317 8412 8367

СП/СР, % 17,8 16,2 17,9

ОЕ/СР, МДж/кг 10,96 10,99 11,02

СП/ОЕ, г/МДж 15,9 17,8 16,2

СК/СР 21,2 21,1 20,9

2. Хара теристи а раціонів орів середньом за період дослід (за фа тичним споживан-
ням ормів)

I  II III

Група
Показник
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вищували аналогічний показник по ІІІ та І гру-
пах відповідно на 1,3 та на 10,2 %. Зазначена
різниця за вартістю шротів і, відповідно, загаль-
ним обсягом витрат за молоком мала вирі-
шальний вплив на показники собівартості 1 ц
молока.
Так, собівартість 1 ц молока у І групі (із со-

няшниковим шротом) виявилася меншою по-

Валове виробництво молока, ц 30,79 32,71 31,60

Загальні витрати на 1 корову, грн: 4696,2 5173,5 5105,0

    »             »     на молоко 4367,5 4811,4 4747,6

  із них витрати на:

    корми 2348,1 2586,8 2552,5

    шрот 178,2 323,4 396,0

Вартість шроту порівняно з контрольною групою, % 100,0 181,5 222,2

Собівартість 1 ц молока, грн 156,8 162,1 165,2

Те саме, % 100,0 103,4 105,4

Ціна реалізації 1 ц молока, грн 325,0 325,0 325,0

Виручка від реалізації молока, грн 10006,8 10630,8 10270,0

Те саме, % 100,0 106,2 102,6

Прибуток від реалізації 1 ц молока, грн 168,2 162,9 159,8

Те саме, % 100,0 96,9 95,0

Рентабельність виробництва молока, % 107,3 100,5 96,7

3. Е ономічна ефе тивність ви ористання шротів (з розрах н на 1 ол. за період дослід )

Показники
I II III

Група

рівняно з ІІ групою на 3,3% та ІІІ — на 5,4%.
Це призвело до того, що виручка від реалізації
молока у ІІ групі на 3,6% перевищувала вируч-
ку, одержану в ІІІ групі, та на 6,2% — у І; водно-
час прибуток від реалізації 1 ц молока у І групі
був вищий на 3,1%, ніж у II групі, та на 5%, ніж
у III групі, рентабельність виробництва молока
була більшою відповідно на 6,7 та 10,5%.

Використання в раціонах дійних корів соє-
вого шроту (0,75 кг на 1 гол. за добу) або
суміші шротів (0,5 кг соєвого +0,25 кг соняш-
никового) замість традиційного соняшниково-
го дає змогу підвищити молочну продуктив-
ність корів на 2,6% (або 0,6 кг натурального
молока) і на 6,2% (або 1,5 кг натурального
молока) відповідно та поліпшити якість мо-
лока. Застосування в годівлі дійних корів соє-
вого шроту (вартість якого у 2–2,3 раза біль-

Висновки

ша, ніж соняшникового) у чистому вигляді та
у складі суміші в пропорції 2 до 1 з соняшни-
ковим шротом за всіх однакових витрат на
виробництво молока в усіх групах є недо-
цільним через вищу собівартість і внаслідок
цього нижчу рентабельність виробництва
молока. Використання суміші шротів (ІІ гру-
па) з метою підвищення молочної продуктив-
ності корів є ефективнішим, ніж застосуван-
ня шротів окремо.

1. Бабич А.О. Соя для здоров’я і життя на пла-
неті Земля/А.О. Бабич — К.: Аграр. наука, 1998. —
272 с.

2. Вантух А.Є. Молочна продуктивність і рівень
окремих метаболітів у крові та рубцевій рідині
корів при використанні у раціонах соєвого і рі-
пакового шротів: автореф. дис. на здобуття на-
ук. ступ. канд. с.-г. наук: спец. 06.02.02. «Го-
дівля тварин і технологія кормів»/А.Є. Вантух. —

Бібліографія

Львів, 2003. — 20 с.
3. Лазаревич А.П. Эффективная система корм-

ления животных с элементами технологического
обеспечения в экстремальных условиях производ-
ства/А.П. Лазаревич, А.А. Лазаревич. — К.: Аграр.
наука, 2004. — 192 с.

4. Лепайые Л.К. Конверсия кормового протеи-
на в пищевой белок/Л.К. Лепайые//Вестн. с.-х. на-
уки. — 1981. — № 5. — С. 85–90.



34 Вісник аграрної науки жовтень 2012 р.

Генетика, селекція,
біотехнологія

УДК 338.3.14:636.2.034
© 2012

М.В. Зубець,
М.І. Бащенко,
академіки НААН

Ю.П. Полупан,
кандидат сільсько-
господарських наук
Інститут розведення
і генетики тварин НААН

ПОРОДНА СТРУКТУРА
І ПЕРСПЕКТИВИ СЕЛЕКЦІЇ
МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ

За статистичними даними та матеріалами
Державно о племінно о реєстр проаналізовано
динамі по олів’я і прод тивності молочної
х доби в У раїні. О реслено перспе тиви
енетично о поліпшення основних молочних і
молочно-м’ясних порід та відновлення системи
селе ції б аїв.

Забезпечення населення України молоком і
молочними продуктами вітчизняного виробниц-
тва є актуальним питанням продовольчої без-
пеки. Тому розвиток молочного скотарства ви-
значено керівництвом держави як один з пріо-
ритетних напрямів аграрної політики України.
Розвиток галузі передбачає збільшення пого-
лів’я корів, породне (генетичне) поліпшення
худоби, технічне переоснащення приміщень,
удосконалення технологічних процесів [7].
Мета досліджень — визначення оптималь-

ної породної структури молочної худоби, об-
ґрунтування способів і заходів з відновлення
системи селекції бугаїв.
Матеріал і методика досліджень. Аналі-

тичні дослідження динаміки поголів’я і продук-
тивності молочної худоби проведено за стати-
стичними матеріалами [1]. Породний склад і
динаміку продуктивності племінних корів основ-

них порід проаналізовано за матеріалами Дер-
жавного племінного реєстру [3–5], а допущених
для відтворення маточного поголів’я бугаїв —
за відповідним каталогом за 2011 р. [6].  Об-
числення здійснено методами математичної
статистики за допомогою програмного пакета
«STATISTICA-8,0» на ПК [2].
Результати досліджень. Для ухвалення

вмотивованих управлінських рішень важливим
є аналіз динаміки розвитку галузі впродовж ос-
танніх років. За статистичними даними [1], про-
тягом останніх 10 років поголів’я корів молоч-
них і молочно-м’ясних порід скоротилося майже
вдвічі, в сільськогосподарських підприємствах
і фермерських господарствах — у 4 рази
(табл. 1). Попри одночасне зростання на 71,6%
середнього надою у корів валове виробництво
молока після деякого зростання до 2005 р. у
2009 р. скоротилося порівняно з 2001 р. на

Поголів’я корів, тис. гол.: усього 5431,0 3926,0 2736,5 50,4

 у т. ч.: с.-г. підприємства 2475,0 949,9 604,6 24,4

 господарства населення 2956,0 2976,1 2131,9 72,1

Надій на корову за рік, кг: 2359 3487 4049* 171,6

 у т. ч.: с.-г. підприємства 1588 2952 3893* 245,2

 господарства населення 2960 3643 4090* 138,1

Валове виробництво молока, млн т 12,81 13,69 11,08 86,5

* За 2009 р.

1. Динамі а по олів’я і прод тивності орів молочних і молочно-м’ясних порід в У раїні

2000 2005 2010
Показник

Роки 2010 р. у %
до 2000 р.
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13,5%. Вважаємо, що це спричинено знижен-
ням купівельної спроможності населення, випе-
реджальним (порівняно зі зростанням закупі-
вельної ціни на молоко) зростанням цін на енер-
гоносії, паливно-мастильні матеріали та інші
засоби виробництва. За відсутності державної
фінансової підтримки в умовах кризи це зумо-
вило зниження рентабельності, а отже, бізне-
сової привабливості молочного скотарства.
За відсутності породного перепису та обліку

динаміку породного складу молочної худоби з
певною приблизністю можна оцінити лише за
матеріалами Держплемреєстру, тобто за актив-
ною (племінною) частиною популяції. Поголів’я
племінних корів останні 10 років більш ніж на-
половину репрезентовано тваринами українсь-
кої чорно-рябої молочної (УЧРМ) породи (ри-
сунок). За означений період частка тварин цієї
породи дещо скоротилася (на 2%). Друге за
поголів’ям корів місце у породній структурі ста-
більно займає українська червоно-ряба молоч-
на (УЧеРМ) порода, частка якої за 10 років
зросла на 1%. Третьою за чисельністю корів
залишається українська червона молочна (УЧМ)
порода, частка якої разом з іншими спорід-
неними червоними породами сягнула у 2010 р.
11%. Частка племінних корів симентальської

(СИ) та голштинської (Г) порід дещо знизила-
ся (з 5 до 4%). Найменш численною серед но-
востворених вітчизняних порід залишається
українська бура молочна (УБМ) порода, пого-
лів’я корів якої разом зі спорідненими бурою
карпатською (БК), лебединською (ЛБ) і швіць-
кою (ШВ) не перевищує 2%.
За середнім надоєм упродовж останніх 10

років помітну перевагу зберігають племінні ко-
рови голштинської породи (табл. 2), продук-
тивність яких за означений період зросла на
17,9%. На 2-ге місце за надоєм серед інших
молочних порід 2010 р. вийшли племінні коро-
ви української червоно-рябої молочної породи,
продуктивність яких зросла на 36,3%. У корів
української чорно-рябої молочної породи надій
з 2001 по 2010 р. зріс на 26,9%, симентальсь-
кої — на 49,9 %, української червоної молоч-
ної з 2006 по 2010 р. — на 11%.
Скорочення майже втричі поголів’я племін-

них корів української бурої молочної породи і
використання виключно бугаїв поліпшувальної
швіцької породи забезпечило найвищі темпи
зростання їхньої продуктивності (на 55,8%).
Проте локалізація надто нечисленної (менше
500 корів) активної (племінної) частини україн-
ської бурої молочної породи лише в чотирьох
племінних стадах не дає достовірних підстав
стверджувати про її лідерство за продуктивніс-
тю та найкращі перспективи внутрішньопород-
ного генетичного поліпшення серед інших віт-
чизняних молочних порід.
Природний біологічний антагонізм надою і

відтворної здатності корів логічно зумовив у
більшості випадків зворотний міжпородний рей-
тинг за виходом телят на 100 корів (див.
табл. 2). Зростання за останні 10 років надою
у племінних корів спричинило зниження вихо-
ду телят на 100 корів на 5,8%. Найвищі надої
у корів голштинської породи є однією з голов-
них причин у більшості випадків порівняно
низького рівня відтворення у племінних стадах.
Вищою за середню виявилася відтворна здат-
ність корів українських червоно-рябої та черво-
ної молочних і симентальської порід, а найкра-
щою — у стадах порівняно низькопродуктивної
червоної степової породи.
Одним з головних завдань племінних госпо-

дарств є вирощування і реалізація племінних
телиць і нетелей. За матеріалами племінного
реєстру встановлено, що частка (відносно корів
основного стада) реалізованого племінного мо-
лодняку різних порід як зумовлюється попитом
з огляду на рівень продуктивності і рентабель-
ності, так і до певної міри лімітується рівнем
відтворної здатності. Реалізація найбільш запи-
туваного на ринку племінного молодняку голш-
тинської породи, попри найвищий рівень на-
дою, істотно знижується (в 2,5–3,1 раза), що,

Породний с лад племінних орів (за матері-
алами Держплемреєстр )

2001 р.

2010 р.

2006 р.
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вважаємо, лімітується низьким рівнем відтво-
рення і скороченням тривалості господарсько-
го використання корів у племінних стадах. Ста-
більними упродовж останніх 10 років залиша-
ються попит і реалізація племінних телиць і
нетелей найчисельніших українських чорно-
рябої та червоно-рябої молочних порід. Найви-
щий рівень реалізації молодняку зафіксовано
2006 р. у племінних стадах української черво-
ної молочної породи. З огляду на невисоку мо-
лочну продуктивність попит і реалізація племін-
них телиць і нетелей червоної степової породи
за 10 років знизились у понад 20 разів. Через
нечисленність популяції та низький попит на
ринку за 2006 і 2010 рр. не реалізовано жод-
ної голови племінних тварин української бурої
молочної породи.
Проведений за матеріалами племінного реє-

стру аналіз дає змогу рекомендувати найдо-
цільніші способи і напрями породного вдоско-
налення молочного скотарства в Україні [7].

Основними на подальшу перспективу мають
залишатися новостворені українські чорно-ря-
ба, червоно-ряба і червона молочні породи за
переважно внутрішньопородного їх селекційно-
го вдосконалення й обмеженого залучення ге-
нофонду поліпшувальної голштинської поро-
ди. З огляду на критичну нечисленність попу-
ляції генетичне поліпшення бурих порід має
об’єднувати стада як української бурої молоч-
ної, так і лебединської, бурої карпатської та
швіцької порід за використання переважно бу-
гаїв-поліпшувачів швіцької та української бурої
молочної порід за збереження генофонду (в
обмеженій кількості стад) лебединської та бурої
карпатської. Певну частку у породній структурі
молочної худоби й надалі займатиме чистопо-
родне вдосконалення комбінованої молочно-
м’ясної симентальської породи. Не дуже бажа-
ний (з огляду на зниження відтворної здатності
й тривалості господарського використання)
процес розширеного відтворення худоби голш-

Голштинська 2001 6091 3,71 76,6 3,52

2006 6139 3,72 70,8 1,14

2010 7183 3,80 68,7 1,39

Українська чорно-ряба молочна 2001 4146 3,65 85,4 2,46

2006 4785 3,68 82,8 2,07

2010 5263 3,71 77,9 3,3

Українська червоно-ряба молочна 2001 3990 3,72 86,4 3,61

2006 4635 3,69 82,2 2,09

2010 5437 3,74 83,4 3,01

Симентальська 2001 3304 3,77 91,5 1,83

2006 3788 3,72 82,9 1,86

2010 4953 3,78 74,5 1,64

Українська червона молочна 2006 4336 3,76 82,9 8,69

2010 4811 3,87 78,9 0,98

Червона степова 2001 3622 3,76 89,1 4,98

2006 3606 3,82 83,6 2,46

2010 3862 3,91 87,4 0,24

Українська бура молочна 2001 3418 3,75 94,1 3,3

2006 4406 3,91 44,8 0

2010 5324 3,94 74,3 0

У середньому 2001 4082 3,69 85,8 3,1

2006 4661 3,70 81,9 2,51

2010 5366 3,75 80,8 2,69

2. Динамі а прод тивності та інших осподарсь их по азни ів племінних стадах з розве-
дення орів молочних і молочно-м’ясних порід

Рік

Реалізовано
телиць і
нетелей на
100 корів

Вихід телят
на 100 корів

Вміст жиру в
молоці, %

Порода Надій, кг
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тинської породи доцільно проводити погли-
нальним (на обмеженому поголів’ї) схрещуван-
ням за визнання недоцільності й неефектив-
ності масового імпорту чистопородного молод-
няку з Північної Америки та Європи.
До 90% реалізованого генетичного прогре-

су за великомасштабної селекції забезпечуєть-
ся використанням перевірених за потомством
бугаїв-поліпшувачів, що зумовлює найактуаль-
нішу потребу відновлення вітчизняної системи
селекції та випробування плідників. Розрахун-
ки засвідчують, що за останні 5 років кількість
допущених до використання оцінених за потом-
ством бугаїв скоротилося майже удвічі за од-
ночасного підвищення племінної цінності (СІ) у
2,2 раза. При цьому найпомітніше скорочення
кількості плідників виявлено саме у вітчизняних
молочних породах (УЧРМ — на 78,8%; УчеРМ —
на 66,9; УЧМ — на 68,9%, а УБМ — не допу-
щено жодного плідника). Істотно звузилася ге-
неалогічна структура практично усіх порід. Вод-
ночас поголів’я допущених до використання
оцінених за потомством плідників голштинської
породи скоротилося лише на 11,5%. Серед 148
допущених до використання 2011 р. оцінених
за походженням бугаїв (потенційно поставле-
них на випробування за потомством) невиправ-
дано непропорційно велика частка припадає на
плідників голштинської породи (63,5%), тоді як
бугаї УЧРМ становлять лише 9,5%; УчеРМ —
6,1; УЧМ — 2,7; СИ — 16,9%. За врахування
приблизно 5-річного циклу випробування за
потомством щороку потенційно ставиться на
випробування 148:5≈30 бугаїв. Водночас роз-
рахунки свідчать, що за мінімально можливо-
го випробувального співвідношення 1:4 оцінки
за 50-ма дочками для забезпечення осіменін-
ня 70% маточного поголів’я бугаями-поліпшу-
вачами виділення для перевірки за потомством
відповідно до інструкції 20–30% корів і телиць
щороку слід ставити на оцінку за потомством
близько 500 плідників. Для цього підконтроль-
не поголів’я має сягати 250 тис. корів. Наразі
в усіх атестованих племінних стадах (актив-
на частина популяції) налічується лише трохи
більше 150 тис. корів, або 60,3% від мінімаль-
ної селекційної потреби.
З метою відновлення системи селекції бугаїв

Інститутом розведення і генетики тварин НААН
удосконалюється нормативно-правова база,
створено головний селекційно-інформаційний
обчислювальний центр, вживаються заходи з
організації та проведення таких робіт: форму-
вання загальнопородних потенційних груп, ек-
спертна оцінка і добір визнаних матерів бугаїв
з числа корів-рекордисток усіх вітчизняних по-
рід; розробка підбору та організація паруван-
ня бугайвідтворних корів «на замовлення»;
удосконалення методики та розробка алго-

ритмів оцінки племінної цінності; формування
загальнодержавної інформаційної бази; індив-
ідуальне визначення якості молока; організація
електронного племінного обліку та обліку про-
дуктивності у племінних (підконтрольних) ста-
дах, накопичення інформації в центральній базі
даних; оцінка дочок перевірюваних бугаїв за ти-
пом будови тіла; проведення інших робіт з ор-
ганізації випробування бугаїв за потомством.
Лімітувальними чинниками для відновлення

системи випробування бугаїв за потомством є
такі:
дуже низька частка підконтрольного поголі-

в’я корів. Найближчими роками вона має у рази
збільшитися з кінцевою метою організації інди-
відуального обліку в усіх агроформуваннях та
фермерських господарствах з розміром стад
понад 50 корів. На подальшу перспективу є
потреба розробки методичних засад залучен-
ня до оцінки бугаїв за потомством дрібних стад
індивідуальних господарств населення (2–
5 корів);
відсутність системи індивідуальної оцінки

корів за вмістом соматичних клітин, адаптова-
ної до рекомендацій ICAR лінійної класифікації
первісток за типом будови тіла, обов’язкового
документування легкості отелень (дистоції),
методики прогнозної оцінки за тривалістю гос-
подарського використання корів (дочок оціню-
ваних за потомством плідників). Усе це унемож-
ливлює визначення комплексного селекційного
індексу бугаїв. У багатьох випадках в атесто-
ваних племінних господарствах не ведуть на-
віть індивідуального тестування корів за вміс-
том жиру і білка в молоці. Лише у незначній
частці з них тестують якість молока у сертифі-
кованих лабораторіях. Тому на першому етапі
відновлення системи випробування плідників
за потомством структура комплексного селек-
ційного індексу може містити інформацію лише
за надоєм, вмістом жиру і (на частині поголів’я)
білка в молоці дочок. Функціонування повноцін-
ного сучасного комплексного селекційного ін-
дексу можливе лише з розв’язанням зазначе-
них проблем організації індивідуального облі-
ку за широким спектром показників на значній
(понад 30%) частині поголів’я корів. Проте тен-
денція останніх років до спрямованого скоро-
чення кількості атестованих племінних (підконт-
рольних) стад навпаки — призводить до змен-
шення частки підконтрольного поголів’я.
Відновлення системи випробування бугаїв

за потомством в умовах приватної власності та
ринкової економіки неможливе без економічно-
го стимулювання (матеріального інтересу
суб’єктів племінної справи). Низький рівень
рентабельності переважної більшості племпід-
приємств і селекційних центрів (у багатьох ви-
падках збиткових без бюджетних дотацій) зу-
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ГЕНЕТИКА,
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Породна структура
і перспективи селекції молочної худоби

Породну структуру поголів’я племінних
корів молочних і молочно-м’ясних порід репре-
зентовано переважно тваринами українських
чорно-рябої, червоно-рябої та червоної молоч-
них, інших червоних, симентальської та голш-
тинської порід. Частка бурих порід не пе-
ревищує 2%. За молочною продуктивністю
незаперечним лідером залишається голш-
тинська порода за досить високих надоїв і
темпів їх зростання у тварин українських чор-
но-рябої, червоно-рябої, червоної та бурої мо-
лочних порід. Основними на подальшу перс-
пективу мають залишатися новостворені
вітчизняні молочні породи за переважно внут-
рішньопородного їх селекційного вдосконален-
ня. Певну частку у породній структурі й на-

Висновки

далі займатиме комбінована молочно-м’ясна
симентальська порода. Розширене відтворен-
ня найпродуктивнішої голштинської породи
доцільно проводити поглинальним (на обме-
женому поголів’ї) схрещуванням за визнан-
ня недоцільності та неефективності масо-
вого імпорту чистопородного молодняку з
Північної Америки та Європи. Головним за-
собом генетичного поліпшення молочної ху-
доби усіх порід залишається відновлення сис-
теми селекції бугаїв, якому сприятимуть іс-
тотне розширення підконтрольного пого-
лів’я, формування загальнодержавної інфор-
маційної бази даних, державна фінансова
підтримка організації випробування плідників
за потомством.
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мовлює практичну відсутність фінансових ре-
сурсів для придбання ремонтних бугайців та
утримання плідників до одержання результа-
тів оцінки за потомством. З огляду на це до-
цільним є часткове (не менше 50%) або повне
відшкодування зазначених витрат коштами
Державного бюджету за статтею: селекція у

тваринництві. Світова практика засвідчує
доцільність стимулювання участі підконтроль-
них (племінних) господарств у випробуван-
ні бугаїв за потомством способом разових ви-
плат за надану інформацію про завершену лак-
тацію корів-первісток — дочок перевірюваних
плідників.
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ В КОНСТРУЮВАННІ
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСЬКИХ
МАШИННО-ТРАКТОРНИХ АГРЕГАТІВ

Запропоновано заходи, здатні с н ти фізичн
(машинн ) де радацію орних ґр нтів, а саме:
дотрим вання стандарт прип стимо о тис
машинно-тра торно о а ре ат на ґр нт,
ведення новітніх стандартів на ґр нтообробні
знаряддя, вплив я их на ґр нт не
перевищ ватиме стр т рної зв’язності а ре ат
а рономічно орисно о розмір , а та ож
проведення обробіт ґр нт з рах ванням йо о
фізи о-механічних властивостей, зменшення
інтенсивності та іль ості операцій з обробіт
ґр нт . Стан ґр нт перед обробіт ом потрібно
онтролювати за допомо ою твердо рам.

Екологізація технічної політики у землероб-
стві — це пошук нових способів гармонізації
взаємозв’язків між ґрунтообробною технікою і
ґрунтом, кардинальна зміна минулої концепції
конструювання землеробських машинно-трак-
торних агрегатів (МТА), яка призвела до фізич-
ної деградації ґрунтів. Інженери-механіки ви-
знають, що традиційні методи створення та
експлуатації МТА себе вичерпали й економіч-
но, й екологічно [2]. Саме вони призвели до
того, що використовувані в землеробстві тех-
нічні засоби і технології перевищили певний
енергетичний поріг, після якого в орних ґрунтах
настали незворотні зміни, і вони втратили здат-
ність підтримувати притаманні їм природні мо-
дальні параметри. Це результат непомірного
збільшення питомого тиску МТА і практично
нічим не обмеженої кількості їх проходів на по-
лях. За цих умов вплив МТА виявився вищим
за структурну зв’язність, яка саме й забезпечує
відтворення міцнісних параметрів ґрунту. Тому
сутність нової екологічної політики в землероб-
стві має означати приведення величини впли-
ву МТА на ґрунт у відповідність з можливостями
самого ґрунту витримувати навантаження без
утворення в ньому незворотних змін. Практич-
но це потребує розв’язання таких питань.
Дотримування стандарту припустимого

тиску ходових систем МТА на ґрунт. Цей
стандарт, прийнятий у СРСР за участі українсь-
ких учених, став першою у світі спробою обме-
жити механічний тиск на ґрунт [16]. Стандарт

переглянуто й прийнято в Україні [8]. Він досить
жорстко встановлює максимально можливу ве-
личину тиску ходової системи на ґрунт, особ-
ливо у весняний період, коли ґрунт найбільш
сприйнятливий до ущільнення, яке може поши-
рюватися глибше посівного шару, обмежувати
ріст коренів, погіршувати водно-поживний ре-
жим і знижувати врожай. За даними розробни-
ків стандарту, розущільнення ґрунту за переви-
щення певних параметрів відбувається досить
повільно, підвищена щільність стабілізується
на багато років [15]. Стандарт убезпечує від
ушкодження структурної зв’язності і внутріш-
ньоагрегатної пористості, завдяки чому ґрунт
не втрачає здатності до відтворення агрономі-
чно корисної структури. Адже волога може про-
никати у такий агрегат і завдяки об’ємним змі-
нам під час висушування або розмерзання (а
також росту коренів і мікробіологічної діяль-
ності) відновлювати модальні параметри струк-
тури і щільності.
Найжорсткіші умови стандарту припадають

на найцінніші в агрономічному розумінні ґрун-
ти — чорноземи типові. Ці ґрунти характеризу-
ються найкращою агрегованістю і тому їхня
щільність перед обробітком, як правило, мі-
німальна. Через це вони здатні до переущіль-
нення більшою мірою, ніж інші ґрунти. Споді-
ваємося, що інженери-механіки з розумінням
сприймуть нові агровимоги та їхній цілком ар-
гументований жорсткий рівень, і докладуть мак-
симум зусиль до напрацювання відповідних
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конструкторських і технологічних рішень, що
реально усувають небезпеку переущільнення
найцінніших об’єктів.
До речі, у Німеччині, Нідерландах і Швеції

існують або обговорюються аналогічні парамет-
ри припустимого питомого тиску [19, 21, 23, 26].
У цих країнах, а також у Канаді й північних шта-
тах США зазвичай вдаються до здвоювання і
навіть строювання коліс або до використання
пневматичних широких шин низького тиску. У
такому разі виконується навіть найжорсткіша
вимога стандарту. За нашими даними, щіль-
ність посівного шару чорнозему типового важ-
косуглинкового гранулометричного складу після
1-го і 4-х проходів трактора ХТЗ-120, обладна-
ного подвійними шинами Дніпропетровського
заводу «Дніпрошина», не перевищила 1,25 г/см3,
тобто була у межах припустимих параметрів.
Глибше показники щільності на контрольних і
тестових ділянках були однаковими.
Проте стандарт лімітує лише вертикальне

середнє навантаження, а інші види деформа-
ції, які виникають за руху МТА, регулювати не
передбачає. Зокрема, під час буксування, за дії
ґрунтозацепів шин комбайнів, за обробітку пе-
резволожених ґрунтів виникають деформації,
після яких ґрунт тривалий час не може відно-
витися. Адже максимальний тиск, що утворює
колісна техніка, через нерівномірний його роз-
поділ по опірним поверхням досягає 500 кПа і
вище. Іще вищий — до 800–1000 кПа — кон-
тактний тиск, який утворюється на лемеші плу-
га та інших робочих органів, що працюють за
принципом плаского клину [10]. Саме внаслідок
такого тиску формується плужна підошва і ви-
никають дуже щільні грудки ґрунту.
На жаль, незважаючи на виняткову важли-

вість стандарту як ґрунтозахисного заходу, він
поки не став повноцінним стримувальним чин-
ником. Адже його дія фактично поширюється
лише на МТА, які тільки проектуються, водно-
час нині та ще багато років на полях працюва-
тиме велика кількість механізмів, питомий тиск
яких на ґрунт перевищує стандарт. Саме тому
вкрай потрібні додаткові зусилля щодо обме-
жень впливу МТА на ґрунт.
Опрацювання нових ґрунтофільних стан-

дартів. Інтенсивність деформації ґрунту зале-
жить від кута атаки й кількості робочих повер-
хонь ґрунтообробного знаряддя. Чим більший
кут атаки і більше робочих поверхонь, тим силь-
ніше кришиться ґрунт. Звичайно, у цій взаємодії
мають значення властивості ґрунту, його во-
логість і велика кількість інших факторів, які
потрібно врахувати, щоб обробітком створити
шар ґрунту оптимальної щільності і структурно-
го складу без зайвих (руйнівних) деформацій.
Складність полягає не тільки в численних за-
діяних у цьому процесі факторах та об’єктив-
них труднощах досягнення з цієї причини опти-
мального результату, а й у часовій мінливості
параметрів самого ґрунту і його просторовій

Екологізація в конструюванні та експлуатації
землеробських машинно-тракторних агрегатів

строкатості. Це якоюсь мірою пояснює, чому
дотепер вимоги до ґрунтообробної техніки ґрун-
тознавці і землероби сформулювали лише в
узагальненому вигляді, а сама техніка недо-
статньо враховує розмаїтість ґрунтово-кліма-
тичних умов.
Вважаємо, що агровимоги до ґрунтооброб-

ної техніки мають базуватися на результатах
глибокого дослідження явищ деформації і внут-
рішньоґрунтового зчеплення. Робочий орган
ґрунтообробного знаряддя, виконуючи основну
роботу зі створення оптимальних для рослин
параметрів структурного стану і щільності ґрун-
ту, має подолати сили зчеплення грудки, не
допускаючи розпилення й переущільнення. Як-
що обробіток буде проводитися в період фізич-
ної спілості ґрунту, тобто коли сили зчеплення
мінімальні, а небезпека переущільнення вели-
ка, то вплив робочих органів на ґрунт має бути
дуже помірним. У цьому є суть обґрунтування
новітніх (ґрунтофільних) знарядь. Звичайно,
при цьому виникає багато питань, що виходять
за рамки цієї статті (знищення бур’янів і вне-
сення добрив), — операцій, відповідальність за
які також покладається на ґрунтообробні тех-
нічні засоби. Ці питання не є предметом нашо-
го дослідження. Скажімо, у світі нині активно
шукають (і вже навіть знайдено) нові підходи
до розв’язання цих питань без застосування
обробітку. Рослинні залишки після збирання
врожаю подрібнюють і залишають на полі, що
робить непотрібним унесення гною, мінеральні
добрива вносять одночасно з сівбою, а бур’я-
ни поступово видаляють завдяки постійній по-
кривній культурі.
Сили зчеплення під час обробітку визнача-

ються сумою опору, потрібного для розрізуван-
ня ґрунту, подолання внутрішнього тертя і внут-
рішньоґрунтового зчеплення (власне, кришіння).
Для подолання опору суми сил на більшості
ґрунтів легкого і середнього складу достатньо
лише клина з малим кутом та однієї його ро-
бочої поверхні, однак конструктори використо-
вують великий кут атаки і кілька робочих повер-
хонь, маючи на меті підсилити кришіння й одер-
жати сприятливий структурний стан після
проходу знаряддя. Це виправдано в ґрунтах,
що характеризуються значними силами зчеп-
лення, але є зайвим для ґрунтів, де такі сили
невеликі. Оскільки факторів, які визначають
конкретний параметр сили зчеплення, незлі-
ченна кількість, а діапазон відповідного по-
казника широкий (від 0 в піщаних ґрунтах до
100 кгс/см2 і вище в солонцюватому глинисто-
му ґрунті за низької вологості), виникає завдан-
ня налагодження систематичних вимірювань у
географічному плані. На жаль, ґрунтознавці
дотепер не розв’язали цього завдання через
відсутність приладів для масових вимірювань
і брак фінансування для організації експеди-
ційних робіт. Тому залишається користуватися
лише наявними обмеженими даними й розра-
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хунками, спираючись на деякі інші, доступніші
дані — педотрансферні моделі, які так само ще
треба опрацювати.
Відомо, що залежність міцнісних властиво-

стей ґрунтів від вологості має вигляд гіпербо-
ли, а від умісту в ґрунті дрібнодисперсних час-
ток — майже лінійний характер [1]. Максималь-
ні значення опору зсуву (до 8–9 кгс/см2)
виявляються за низької вологості, за якої ґрунт
взагалі не обробляють, зі збільшенням воло-
гості вони швидко знижуються, досягаючи зна-
чень менше 1 кг/см2 за вологості, близької до
фізичної спілості, і далі не зростають. Якщо
обробіток більшості орних ґрунтів України про-
водитиметься за вологості фізичної спілості,
інтенсивний вплив на них з метою поліпшення
кришіння не потрібен. Сумарні сили опору ціл-
ком можна подолати за допомогою помірно ак-
тивних робочих органів. До того ж, важливо
зауважити, що сили зчеплення, зумовлені
зв’язками, які з’єднують елементарні ґрунтові
частки у мікроагрегати, долати не потрібно,
тобто загальне навантаження на ґрунт у про-
цесі кришіння може бути ще меншим. Однак
йдеться про обробіток ґрунтів за вологості фі-
зичної спілості. Гіперболічний зв’язок між опо-
ром зсуву і вологістю ґрунтів означає, що навіть
найменше відхилення від цього стану в бік ви-
сушення призводить до багаторазового збіль-
шення опору зсуву. Отже, дотримання основ-
ного агротехнічного правила — обробляти ґрунт
лише у стані фізичної спілості — є не тільки
енерго- та ґрунтозбережувальним заходом у
технології, а й принципово важливим положен-
ням у конструюванні ґрунтообробної техніки.
Ще складніша ситуація з конструюванням

техніки, яка не утворює пластичної деформації.
Адже більшість ґрунтів країни (за винятком ґрун-
тів Полісся) через підвищений уміст дрібнодис-
персної гранулометричної фракції має схиль-
ність саме до такої деформації, особливо на-
весні. Отже, потрібні легкі мобільні агрегати,
здатні виконувати роботу, порівняну з можли-
востями важких енергонасичених засобів.
З огляду на це актуальним є повернення до

обговорення завдання щодо забезпечення
сільськогосподарського виробництва потужним
трактором із припустимим тиском на ґрунт. За
допомогою такого трактора можна було б ви-
конувати роботи в будь-яких ґрунтово-техноло-
гічних умовах, зокрема весняні передпосівні
операції і сівбу без переущільнення піднасін-
нєвого і глибших шарів ґрунтів. Це надзвичай-
но важливо, адже небезпека переущільнення
орних ґрунтів України є об’єктивно прогнозова-
ною на площі понад 20 млн га.
Отже, новітні ґрунтофільні вимоги до ґрунто-

обробної техніки такі:

· зусилля, з яким робочий орган ґрунтооб-
робного знаряддя впливає на ґрунт, не має пе-
ревищувати сумарного опору зсуву, внутріш-
ньому тертю і зчепленню агрегату агрономіч-

но корисного розміру. Відповідні параметри
фізико-механічних властивостей ґрунтів потре-
бують уточнення стосовно основних типів ор-
них ґрунтів з урахуванням гранулометричного
складу. З дотриманням цієї вимоги ґрунт не
буде зайвий раз подрібнюватися, структурний
агрегат агрономічно корисного розміру збере-
же свою будову і внутрішню пористість, що має
велике значення для забезпечення коріння
рослин вологою й елементами живлення;

· зусилля, з яким робочий орган впливає на
ґрунт, потрібно регулювати згідно з вологістю
ґрунту під час обробітку, а точніше, — з вели-
чиною опору кришінню, що виникає за такої
вологості. Більше того, кришіння ґрунтів має
стати важливим регіональним параметром, ос-
кільки розмір агрономічно корисного агрегату,
що добре відомо ще з робіт К.К. Гедройця,
П.В. Вершиніна і М.О. Качинського, залежить
від рівня зволоження [4, 5, 9]. Чим посушливіші
кліматичні умови, тим меншим повинен бути
розмір агрегатів і, відповідно, інтенсивнішим
кришіння. Проте, зазвичай, збільшення зусиль,
витрачуваних на подолання сумарних сил опо-
ру агрегатів в аридних умовах, не має призво-
дити до розпилення поверхневого шару ґрунту;

· у посівному шарі або, принаймні, у тій його
частині, що безпосередньо прилягає до на-
сіння, потрібно по можливості зосереджувати
агрономічно корисні агрегати, причому їхній
розмір не повинен набагато перевищувати роз-
мір насіння. У такому разі буде досягнуто по-
мірного щільного контакту насіння з ґрунтом,
швидкого проростання і розвитку коренів. Ви-
моги до параметрів кришіння поверхневого ша-
ру менш жорсткі — вони припускають наявність
агрегатів більшого розміру, але кількість брил
все ж має бути мінімальною за основного об-
робітку. У передпосівний період брил (грудок
більших за 10 мм) не повинно бути взагалі, ос-
кільки навіть 5% їх зводить нанівець переваги
структурного посівного шару [3];

· кількість агрономічно корисних агрегатів,
яку можливо й бажано нагромадити в насін-
нєвому шарі ґрунту, визначають з огляду на ре-
гіональну величину фактичної агрегації орного
ґрунту. Так, у Лісостепу для чорнозему типово-
го середньосуглинкового гранулометричного
складу потрібно прагнути до того, щоб у цьо-
му шарі було до 60% агрегатів оптимального
розміру (10–0,25 мм), у такому самому ґрунті
важкосуглинкового гранулометричного складу —
близько 70%. Водночас для темно-каштаново-
го важкосуглинкового ґрунту агрономічно корис-
них агрегатів реально може бути до 50%, а
їхній верхній граничний розмір бажано зменши-
ти до 7 (5) мм.
Реалізація цих вимог до кришіння дасть змо-

гу значно поліпшити структурний склад насін-
нєвого шару і тим самим поліпшити умови роз-
витку рослин у найважливіший період. Суть
вимог полягає в тому, щоб позбутися великих
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структурних фракцій, тобто підсилити інтен-
сивність кришіння і водночас не допустити роз-
пилення ґрунту. Імовірно, виконання цієї вимо-
ги стане можливим після того, як в інженерній
механіці процедура вимірювання й регулюван-
ня інтенсивності кришіння стане звичайною ру-
тинною практикою. Цілком імовірно, що зна-
добляться нові підходи до кришіння, можливо,
стане перспективним сполучення знарядь ак-
тивного й пасивного типу, пошук технічних за-
собів для посилення інтенсивності кришіння в
наявних знаряддях (завдяки додаванню нових
різальних площин), розробка знарядь із зміню-
ваним кутом атаки робочих органів та інші но-
вовведення.
Мінімізація проходів МТА на полях, кількість

і глибина обробітків. Значні можливості модер-
нізації сучасних технологій вирощування куль-
тур закладено в організації виконання механі-
зованих польових робіт, а саме у застосуванні
маршрутизації руху всіх технічних засобів на
полях відповідно до заздалегідь складеного
плану. Нами ще у 80-ті роки минулого століття
доведено корисність маршрутизації руху МТА
для збереження структурного стану ґрунту, за-
побігання переущільненню і підвищення вро-
жайності культур, запозичену з північно-амери-
канського досвіду [14, 18, 26]. Причина високої
екологічної та економічної ефективності марш-
рутизації — у зниженні сумарної площі ущіль-
нення поля. За вирощування просапних куль-
тур вона зменшується майже удвічі, культур
суцільної сівби — втричі (навіть без урахуван-
ня збирально-транспортних робіт). До того ж
таке зниження досягнуто за умови застосуван-
ня окремих операцій без їх поєднання, а за ви-
користання комбінованих ґрунтообробних і по-
сівних машин площу ущільнення вдалося б
знизити ще більше. Упровадження маршрути-
зації не створює особливих труднощів. Потріб-
но лише, щоб ширина захвату МТА, викорис-
товуваних для вирощування культури, була
кратною базовій (сівалка). Нами у цитованій
роботі наведено потрібні рекомендації для уп-
ровадження цієї технології на прикладі вирощу-
вання буряків цукрових, кукурудзи і пшениці
озимої. В.П. Гордієнко та ін. також наводять
докладний опис комплектування агрегатів з ме-
тою маршрутизації руху МТА полем [7]. Проте
до цих пір маршрутизація залишається невико-
ристаним резервом поліпшення технологій ви-
рощування польових культур, головним чином,
через неузгодженість ширини захвату сівалки
з ґрунтообробними знаряддями і машинами
для внесення добрив і засобів захисту рослин.
Маршрутизація руху МТА потрібна на всій

площі ріллі країни, але найважливіша вона на
ґрунтах, особливо уразливих до ущільнення, —
на найцінніших чорноземних ґрунтах, а також
у перезволожених регіонах і на ґрунтах важко-
го гранулометричного складу.
Явним недоліком сучасних технологій виро-

щування сільськогосподарських культур є їхня
багатоопераційність. Наприклад, щоб вирости-
ти цукрові буряки, потрібно тільки навесні про-
вести кілька операцій — проборонувати, двічі–
тричі обробити культиватором, посіяти і при-
катати, ще потрібно внести добрива, засоби
фітозахисту, провести міжрядні розпушування
і майже всі ці операції виконуються окремо.
Усього їх 20–25. Внаслідок цього ґрунт втрачає
продуктивну вологу, погіршуються його фізичні
властивості, а землекористувач зазнає додат-
кових витрат. Складається враження, що з ци-
ми очевидними недоліками технологій вирощу-
вання культур (не тільки буряків, а й практично
всіх інших культур) усі змирилися і не докла-
дають реальних зусиль до їх усунення. Вихід
є — потрібно більше комбінованих машин, тим
паче, що досвід тут накопичений чималий, зок-
рема й в Україні.
Щодо можливостей зменшення глибини ос-

новного обробітку, то теоретично добре відо-
мо, що його глибина залежить від вимог куль-
тури, попередника, кліматичних умов, рельєфу,
засміченості поля, а також властивостей ґрун-
ту. У реальних виробничих умовах спосіб і гли-
бина обробітку зазвичай визначаються особли-
востями вирощуваної культури і є майже одна-
ковими на всіх ґрунтах, за винятком територій
з особливо несприятливими властивостями
(для схилів або за близького залягання ілюві-
ального горизонту, коли глибина обробітку
зменшується). Враховуючи об’єктивні власти-
вості ґрунтів, можна зменшити глибину основ-
ного обробітку. Обґрунтованим є скорочення
глибини основного обробітку, де ґрунтово-тех-
нологічні умови сприятливі. Це твердження мо-
же суперечити регіональним рекомендаціям,
що базуються на результатах досліджень
ефективності різної глибини обробітку під сіль-
ськогосподарські культури, проведених облас-
ними дослідними станціями [7]. Хоча ми не ста-
вимо під сумнів результати цих дослідів, але
зауважимо, що збільшення врожаю від поглиб-
лення оранки в більшості випадків невеликі,
часто нестабільні в часі, дуже залежать від
якості дотримання інших елементів технології
і, головне, дуже рідко враховують екологічну
ефективність, що з поглибленням і підвищен-
ням інтенсивності обробітку аж ніяк не зростає.
Тому вважаємо, що домінуючу в Україні тен-

денцію проведення основного глибокого обро-
бітку не менше ніж під половину культур 10-піль-
ної сівозміни навіть на найкращих чорноземах
типових не обґрунтовано ні економічно, ні тим
більше екологічно. Глибину обробітку потрібно
скорочувати скрізь, де для цього є сприятливі
умови. Виробничники часто посилаються на
брак фінансових ресурсів для впровадження
повноцінних мінімальних технологій, однак не
довго розмірковуючи йдуть на значні витрати
для здійснення глибокого обробітку. Імовірно,
тут виявляється не тільки невміння зробити
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точні економічні розрахунки, а й недалекогляд-
ність, наслідком якої стане розширення дегра-
дації ґрунтів і недоодержання продукції в май-
бутньому.
Розширення асортименту і функціональ-

них можливостей МТА. Останніми десятиліття-
ми завдяки, головним чином, приходу на ринок
України закордонних компаній асортимент МТА
для обробітку ґрунту значно розширився. Проте
ґрунтово-технологічні умови на орних землях
країни настільки строкаті, що використовувані
асортименти машин і, особливо, їхні функціо-
нальні можливості недостатні. Це призводить
до того, що обробіток ґрунтів проводять, як пра-
вило, без урахування їхніх міцнісних та реоло-
гічних показників. Позначимо лише деякі про-
блемні питання (з погляду ґрунтознавця-фізи-
ка, який тривалий час вивчав дію МТА на ґрунт):

· асортимент МТА потрібно поповнити прин-
ципово новою ґрунтообробною технікою, здат-
ною працювати «на замовлення», тобто вико-
нувати директиву, задану її користувачем. На-
приклад, необхідна щільність піднасіннєвого
шару — найважливіший параметр для успішно-
го старту культури (В.В. Медведєв та ін., 2004).
Так само важливо створювати потрібний струк-
турний склад і навіть співвідношення окремих
фракцій структурних агрегатів у насіннєвому
шарі. Ґрунтообробні машини повинні мати тех-
нічні можливості змінювати технологію обробіт-
ку залежно від складних умов, передусім воло-
гості й щільності. Це будуть машини нового
покоління, машини, які мають назву «розум-
них» (intelligence machines) і здобули поши-
рення, наприклад, у точному землеробстві, за
вміння змінювати норму внесення добрив за-
лежно від строкатості вмісту елементів жив-
лення в ґрунті або дозу гербіциду залежно від
стану посівів. Очевидно, після впровадження
таких машин стане реальним забезпечення оп-
тимальних умов для рослин з одночасним збе-
реженням ґрунту від деградації;

· доцільним було б створення комбінованих
машин, що поєднують діагностику стану оброб-
люваного шару ґрунту з його обробітком, тип
якого обирається відповідно до результатів діа-
гностики. Перші такі машини вже створено,
вони успішно пройшли випробовування [17, 22,
24]. Потрібні машини, обладнані твердоміром,
спектрофотометром, приладом для вимірюван-
ня нестачі азоту в рослинах, які навішують на
робочий орган, а також комп’ютером, що аку-
мулює, обробляє інформацію та видає її у виг-
ляді карти поля з демонстрацією просторової
строкатості основних параметрів родючості
ґрунту. Такі машини обладнані знаряддями,
здатними диференціювати агротехнологію, зок-
рема обробіток;

· не менш важливим є завдання забезпечи-
ти технікою впровадження нульової технології
обробітку, доцільність якої теоретично й прак-
тично доведено в багатьох країнах [11]. Нульо-

ву технологію нині у світі розглядають як аль-
тернативу класичній системі обробітку, засно-
ваній на глибокій оранці, яка призвела до по-
ширення фізичної деградації. Стрімке поши-
рення нульової технології на американському,
азіатському та інших континентах пояснюється
її безперечними економічними й набагато біль-
шими екологічними перевагами і потребує ува-
ги не тільки агротехнологів, а й інженерів-ме-
ханіків. Перспективи нульової технології в Ук-
раїні очевидні, її впровадження може бути
ефективним на мільйонах гектарів. Однак, не-
зважаючи на це, практичне просування її в на-
шій країні дуже повільне і є наслідком пасив-
ності українських підприємств сільськогоспо-
дарського машинобудування. Так, експеримен-
тальні сівалки для прямої сівби було створено
в Кіровограді понад 20 років тому, але у вироб-
ництві їх немає дотепер;

· ґрунтово-технологічні умови на орних зем-
лях України потребують розв’язання не лише
проблем мінімізації впливу техніки на ґрунт або
його коригування відповідно до міцнісних пара-
метрів, а й інтенсифікації впливу. Насамперед
це стосується південного сухого степу, де ба-
гато видів механічних операцій і, особливо, ос-
новний обробіток, проводяться за вологості
нижче фізичної спілості, тобто за високої міц-
ності ґрунтів, що призводить до додаткових
витрат і неякісного розпушування. Така ситуа-
ція виникає на ґрунтах поверхнево оглеєних,
щебенистих, а також у разі плантажної оранки
або глибокого меліоративного розпушування,
де потрібна потужна техніка, що характери-
зується слабким зношуванням. Звичайно, ін-
тенсифікація обробітку в цьому разі не повин-
на супроводжуватися підвищенням питомого
тиску (і маси МТА) на ґрунт та його розпиленням.
Перспективні способи діагностики орного

шару. Через строкатість ґрунтово-технологіч-
них умов на ріллі та потребу її врахування в
повсякденній практиці обробітку ґрунтів слід
оперативно контролювати їхній стан. Це питан-
ня є дуже актуальним саме для поліпшення
архаїчної практики обробітку ґрунту. Агроном
нині, як і багато десятиліть тому, не має змоги
(а точніше приладів) точно встановити навіть
стан фізичної спілості, не кажучи вже про во-
логість, щільність будови або структурний стан
перед обробітком. Як правило, вибір способу,
глибини й знаряддя обробітку агроном здійс-
нює з огляду на загальні регіональні рекомен-
дації і, головним чином, на власний досвід.
Тому виникає багато проблем щодо якості об-
роблюваного шару ґрунту, що призводить до
неможливості задовольнити потреби рослини в
умовах у кореневмісному шарі. Об’єктивна
складність полягає в тому, що потрібно вимі-
рювати малопопулярні і недостатньо дослі-
джені фізико-механічні і технологічні власти-
вості в масовому порядку й безпосередньо пе-
ред обробітком або одночасно з ним. Вирішити



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

44 Вісник аграрної науки жовтень 2012 р.

Екологізація в конструюванні та експлуатації
землеробських машинно-тракторних агрегатів

ці завдання можна завдяки активізації науково-
дослідних і виробничих робіт у таких напрямах:

· пошук інтегрального індикатора міцнісних
властивостей оброблюваного шару, яким може
бути твердість. У нашій книжці наведено об-
ґрунтування на користь використання про-
фільних 1-D (одновимірних), 2-D (двовимірних)
і 3-D (тривимірних) твердограм для характери-
стики просторових особливостей міцнісних вла-
стивостей і вибору відповідних способу та гли-
бини обробітку всього або лише частини поля
[12]. Прототипом створеного твердоміра може
бути комбінація з різних твердомірів, що випус-
каються в Нідерландах і США, а також розроб-
люваних у Словаччині, Швеції та в Україні;

· пошук засобів для вимірювання сумарних
внутрішньоґрунтових сил опору деформуваль-
ному зусиллю робочого органу ґрунтообробної
машини. Поєднане та експресне вимірювання
сил, що виникають і взаємодіють у процесі об-
робітку, дасть змогу створити нормативну базу
і використовувати її в системах управління, що
виключають у ґрунтах можливість пластичних
деформацій незворотного типу;

· формалізація зв’язків між сумарними си-
лами внутрішньоґрунтового опору і твердістю
з одночасним урахуванням вологості ґрунтів у
момент обробітку;

· пошук адекватних педотрансферних моде-
лей між міцнісною характеристикою ґрунту
(твердістю) і найпоширенішою масовою харак-
теристикою — щільністю будови. Надійна мо-
дель дає змогу використання дистанційного
(радіолокаційного або електромагнітного) кон-
тролю за міцнісними характеристиками за до-
помогою визначення щільності будови. Перс-
пективи використання цих дистанційних засобів
для вимірювання щільності ґрунтів уже досить
добре продемонстровані [6, 20, 25].
Отже, залежно від твердості в оброблюва-

ному шарі у вертикальному та горизонтально-
му напрямках, що визначається безпосередньо

перед проведенням обробітку, потрібно виби-
рати знаряддя, кількість їх проходів, глибину та
інші технологічні особливості механічного об-
робітку.
Автоматизований агроменеджмент ґрун-

тозахисних технологій обробітку ґрунтів.
Постановка завдання, пов’язаного з науково
обґрунтованим вирішенням питань раціональ-
ного вибору технологій обробітку ґрунтів в ав-
томатизованому режимі, не здається нам пе-
редчасною. Для того, щоб формалізувати зав-
дання і розпочати його виконання, принайм-
ні у дослідному варіанті, є вся потрібна інфор-
мація:

· ґрунтово-технологічна характеристика кож-
ного природно-сільськогосподарського району
[13], що характеризує ґрунт як об’єкт обробітку
і дає змогу уникнути можливих ризиків від його
неадекватних способів;

· результати стаціонарних дослідів з ви-
вчення ефективності способів і знарядь, що да-
ють змогу встановити найефективніші регіо-
нальні елементи і поєднання комбінованої тех-
нології обробітку;

· вимірювальна апаратура для діагностики
стану оброблюваного шару. Ще років 10 тому
вирішення цього питання здавалося надзви-
чайно складним, однак нині є широкий вибір
технічних і програмних засобів, ціни на які по-
ступово знижуються і стають доступними для
рентабельного підприємства й у будь-якому
разі не мають бути перепоною для організа-
ції наукових випробувань у базових господар-
ствах;

· нормативна база й педотрансферні мо-
делі — це база даних і набір можливих експерт-
них рішень з урахуванням еколого-економічних
наслідків, що допомагає землекорис-
тувачеві орієнтуватися у складній і часом су-
перечливій інформації про еколого-економічну
ефективність різних способів і знарядь обробіт-
ку ґрунту.

Вплив на ґрунт землеробського машинно-
тракторного агрегату потрібно привести у
відповідність з можливостями самого ґрунту
витримувати навантаження без утворення в
ньому незворотних змін.
У цьому полягає суть екологізації констру-

ювання та експлуатації МТА, яка гарантува-
тиме усунення фізичної (машинної) деградації
орних ґрунтів. Для цього потрібно дотриму-
ватися стандарту припустимого тиску МТА
на ґрунт, використовувати ґрунтообробні
знаряддя з навантаженням на ґрунт у процесі
його обробітку, яке не перевищує величини

Висновки

структурної зв’язності агрегату агрономічно
корисного розміру, за можливості зменшити
кількість і глибину обробітку ґрунту.
Запропоновано у науково-дослідних робо-

тах із ґрунтознавства і землеробської меха-
ніки ширше використовувати визначення
фізико-механічних властивостей ґрунту, оп-
рацьовувати відповідні новітні нормативи і
стандарти, у виробничій роботі — застосо-
вувати твердоміри сучасної конструкції і
твердограми для інтегральної оцінки
міцнісних властивостей ґрунту та вибору
способів його обробітку.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ
АГРЕГАТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО
МОДУЛЯ З МОБІЛЬНИМ
ЕНЕРГЕТИЧНИМ ЗАСОБОМ
Наведено теоретичні дослідження динамічних
по азни ів процес а ре ат вання техноло ічно о
мод ля з мобільним енер етичним засобом
під час альм вання техноло ічно о мод ля
в почат овом положенні.

Під час агрегатування технологічного моду-
ля (ТМ) і мобільного енергетичного засобу
(МЕЗ) з використанням пристрою для агрегату-
вання [5], який забезпечує встановлення ТМ на
раму МЕЗ, потрібно дослідити вплив основних
конструкційних параметрів ТМ на експлуата-
ційні параметри МЕЗ, зокрема його статичну
поздовжню стійкість під час гальмування ТМ в
початковому положенні.
Пік навантажень на осі МЕЗ під час агрега-

тування припадає саме на початкове положен-
ня [6], оскільки за гальмування відбувається
миттєва зупинка ТМ, який переміщається з пев-
ною швидкістю. Втрата статичної стійкості під
час агрегатування може призвести до небажа-
них наслідків (перевертання, пошкодження МЕЗ
та ТМ тощо).
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню процесу агрегатування ТМ на ра-
мі МЕЗ, особливо його динамічних показників,
приділялося мало уваги. Це можна пояснити
відсутністю таких систем для агрегатування на
рамі МЕЗ, які передбачають піднімання ТМ від
опорної поверхні на значну висоту (500 мм) з
подальшим перевертанням у поздовжньо-вер-
тикальній площині.
Вивченню динамічних показників процесу аг-

регатування начіпних сільськогосподарських
машин присвячено праці Г.Л. Кальбуса [3, 4].
Автор досліджував піднімання ТМ з робочого
в транспортне положення для МЕЗ класичної
конструкційно-компонувальної схеми із заднім
начіпним пристроєм. Для дослідження динаміч-
них показників процесу агрегатування ТМ на
рамі МЕЗ за допомогою пристрою для агрега-
тування [5] слід удосконалити теоретичні мате-
ріали [3, 4].
Мета досліджень — вивчити взаємозв’язки

параметрів ТМ та МЕЗ під час агрегатування.
Результати досліджень. Оскільки на МЕЗ

установлюють пневматичні шини, його маса пе-
ребуває на пружних елементах, начіпний ТМ
з’єднаний з МЕЗ також за допомогою пружно-
го елемента — гідроциліндра. Отже, за дії ди-
намічних сил МЕЗ з ТМ здійснюватимуть коли-
вання як багатомасова пружна система.
Для розв’язання задач про коливання бага-

томасової системи зробимо спрощення, які по-
лягають у заміні пружної передньої опори МЕЗ

(передніх пневматичних шин) на шарнір, вва-
жаючи в подальшому, що коливання МЕЗ
здійснюються навколо цього шарніра [3]. Таке
спрощення дає можливість уявити МЕЗ з при-
строєм для агрегатування та ТМ як пружну сис-
тему з 2-ма ступенями свободи (рис. 1).
Перший ступінь свободи — обертання рами

МЕЗ навколо нерухомого шарніра (ϕ1), другий —
обертання пристрою для агрегатування з ТМ
навколо нерухомого шарніра (ϕ2).
Для спрощення складання диференціальних

рівнянь було прийнято припущення, викладені
в праці [6]. Прийняті спрощення істотно не
вплинуть на точність фактичного розрахунку,

МЕХАНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Рис. 1. Схема для синтез двомасової ди-
намічної моделі МЕЗ (m1), ТМ та пристрою
для а ре ат вання (m2 )

Рис. 2. Зміна навантаження на задню вісь
самохідно о шасі під час альм вання ТМ:
1 — раничне ма симальне значення наван-
таження (24,8 Н) [1]
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де J1, J2 — наведений момент інерції мас m1
та m2, кг·м2; G1, G2

z
 — вага мас m1 та m2, Н; r1,

r2 — відстані від осі обертання до центра ваги
(ц.в.) мас m1 та m2, м; δ1, δ2 — початкові кути
розміщень мас m1 та m2, рад; с — відстань між
віссю обертання пристрою для агрегатування
та задньою опорою гідроциліндра, м; β2 — кут
між променем, на якому виміряна відстань с, та
віссю симетрії гідроциліндра, рад; ψ — кут між
променем, на якому виміряна відстань с, та го-
ризонталлю, рад; С1, С2 — лінійна жорсткість
шин та гідросистеми, Н/м; ν1, ν2 — лінійне демп-
фірування шин та гідросистеми, Н·с/м; r3 — від-
стань від осі обертання пристрою для агрега-
тування та кріпленням передньої опори гідро-
циліндра, м; β1 — кут між r3 та віссю симетрії
гідроциліндра, рад; L — база МЕЗ, м.
Отримавши значення прискорень ε1 маси m1

із системи диференціальних рівнянь (1), визна-
чаємо зміну навантажень на задню та передню
осі МЕЗ, використовуючи відомі залежності [7].
Обчислюємо лінійне прискорення:

а1= ε1⋅ r1,  (2)

де а1 — лінійне прискорення маси m1, м/с2;
ε1 — кутове прискорення маси m1, рад/с2.
Визначаємо силу:

Р1=m1⋅a1, (3)

де Р1 — сила, Н; силу, яка діє на задню вісь:

 
1 1

z
P r

Y
L

⋅
= . (4)

Визначаємо силу, яка діє на передню вісь:

Yn=G1+G2–Yz. (5)

Теоретичні дослідження математичної мо-
делі, вираженої системою диференціальних
рівнянь (1), проводили з використанням як МЕЗ
самохідного шасі типу Т-16МГ. Отримані ре-
зультати наведено на рис. 2–5.
За 0,1 с навантаження на задню вісь змі-

нюється з 23 кН до мінус 5 кН (рис. 2), що на
практиці супроводжується відривом задніх ко-
ліс від опорної поверхні. Навантаження на пе-
редню вісь сягає 33,6 кН (рис. 3), що може при-
звести до руйнуванням шин передніх коліс.
Таку зміну навантажень пояснюють великою
інерційністю системи (маса ТМ та пристрою
для агрегатування — G2z =10,2 кН). Макси-
мальне граничне значення навантаження на
передню вісь за стандартом ДСТУ 4140 [1] ста-
новить 35% від максимально допустимого на-
вантаження для напрямних коліс, а мінімаль-
не значення навантаження на передній міст
становить 20% від загальної маси МЕЗ [2]. На-
вантаження на передню вісь (рис. 3) має більші
значення від граничного на 4%, що є на рівні
похибки.
Відрив задніх коліс потрібно фіксувати, ви-

однак певною мірою полегшать теоретичні до-
слідження.
Система диференціальних рівнянь, які опи-

сують гальмування пристрою для агрегатуван-
ня з ТМ, що переміщується з рами МЕЗ, мати-
ме такий вигляд:
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Рис. 3. Зміна навантаження на передню вісь
самохідно о шасі під час альм вання ТМ:
1 — раничне ма симальне значення наван-
таження (15,8 Н) [1]; 2 — раничне мінімаль-
не значення навантаження (5,1 Н) [2]
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Теоретичні викладки дають змогу отрима-
ти значення основних конструкційних парамет-
рів ТМ для агрегатування на рамі МЕЗ. За роз-
рахунками для самохідного шасі типу Т-16МГ,

Висновки

основні конструкційні параметри ТМ (Т-16МГ
G2z =10,2 кН, r2=0,91 м) не перевантажують
шини передніх коліс і не порушують його ста-
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лювання максимальна вага ТМ (крива 2 рис. 5),
за якої під час гальмування в початковому по-
ложенні відриваються задні колеса самохідно-
го шасі від опорної поверхні, при незмінних ін-
ших параметрах становила 34,2 кН, максималь-
не значення r2 (крива 3 рис. 5) за незмінних
інших параметрів — 2,8 м; максимальна куто-
ва швидкість руху ω2=4рад/с (крива 4 рис. 5).
Отже, відриву задніх коліс самохідного шасі

від опорної поверхні за значень основних кон-
струкційних параметрів ТМ (обґрунтованих для
самохідного шасі Т-16МГ G2

z=10,2 кН, r2=0,91 м
[6]) не спостерігатиметься.

Рис. 5. Рез льтати моде-
лювання системи диферен-
ціальних рівнянь (1): 1 —
G2

z
=10,2 Н, r2=0,91 м,

ωωωωω2 =0,41 рад/с; 2 —
G2

z =34,2 Н, r2=0,91 м,
ωωωωω2 =0,41 рад/с; 3 —
G2

z =10,2 Н, r2=2,8 м,
ωωωωω2 =0,41 рад/с; 4 —
G2

z =10,2 Н, r2=0,91 м,
ωωωωω2 =4,1 рад/с; 5 — межа
перевертання 0,95 рад

користовуючи значення кута ϕ1 (рис. 4). Для са-
мохідного шасі Т-16МГ значення кута ϕ1 під час
відриву задніх коліс від опорної поверхні має
бути більшим за 0,095 рад (5°30′). У цьому разі
максимальне значення кута ϕ1 становить 0,02
рад. Це свідчить про те, що відриву коліс від
опорної поверхні не відбувається.
Система диференціальних рівнянь (1) дає

можливість змоделювати та знайти значення
параметрів маси m2, за яких спостерігатиметь-
ся відрив задніх коліс самохідного шасі від
опорної поверхні. Отримані результати моде-
лювання наведено на рис. 5. Унаслідок моде-
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За останні десятиріччя в Україні значно
зросла кількість автотранспорту, що став не-
безпечним джерелом антропогенного забруд-
нення. Безперервний потік автомашин створює
вздовж автомагістралей специфічну зону ак-
тивної дії на екосистеми різних токсичних ре-
човин, які містяться у викидах автотранспорту.
Серед полютантів, наявних у цих викидах,
особливе місце належить важким металам з
високими хімічною стабільністю, міграційною
здатністю і токсичністю [1, 3, 6].
Особливо небезпечним є забруднення важ-

кими металами ґрунтів сільськогосподарського
призначення, зокрема свинцем [2, 7, 8]. Так, за
даними, одержаними у Великобританії та США,
близько 90% свинцю, що міститься у повітрі,
накопичується за рахунок вихлопних газів ав-
тотранспорту і лише 10% надходить з інших
джерел [7]. З 1923 р. свинець додають до біль-
шості бензинів у вигляді тетраметилу або тет-
раетилу свинцю для підвищення октаново-
го числа в кількості 80 мг/л [4, 5]. Щороку на
земну поверхню з вихлопними газами авто-
транспорту потрапляє 260 тис. т свинцю, що
майже втричі перевищує надходження свинцю
в ґрунт унаслідок діяльності металургійних під-
приємств. Сполуки важких металів у вихлопних
газах автотранспорту містять хлорброміди
свинцю (24% від усієї маси мікрочастинок),
лужні метали (2,6), залізо (0,9%) [4, 7].
Мета досліджень — визначити вміст свин-

цю в ґрунті під виноградниками та в органах ви-
ноградних рослин.
Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проводили на виноградній плантації ДП
«ДГ «Таїровське». Сорт винограду — Сухоли-
манський білий, рік висаджування — 1983, схе-
ма садіння кущів — 3,5×1,5 м, формування —
двобічний горизонтальний кордон з висотою
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Установлено вміст свинцю ґр нті під
вино радними насадженнями та в рослинах
вино рад , що рост ть поблиз автошляхів.

штамбів 80–90 см. Ґрунт — чорнозем півден-
ний малогумусний важкосуглинковий на карбо-
натному лесі. Дослідна ділянка (100×100 м)
розміщена на відстані 15 м від полотна 2-х
доріг: Одеса — Іллічівськ та Чорноморка —
Іллічівськ. Ділянку поділили на зони розміром
25×25 м, з них було взято 4 зони, рівновідда-
лені від обох доріг і розміщені по діагоналі
ділянки. Дослідні зони умовно позначили: І (0–
25 м), ІІ (25–50), ІІІ (50–75), ІV (75–100 м). Відлік
зон здійснювали з першого ряду виноградника.
Контролем були ґрунт та рослини з контрольної
ділянки, розміщеної на значній відстані від ав-
тошляхів (≈ 500 м).
Для рослинних зразків відбирали однорічні

пагони, листки, суцвіття, грона. Ґрунтові зраз-
ки брали з шарів ґрунту 0–20; 20–40, 40–60 см.
Уміст свинцю в ґрунтових (ААБ з рН 4,8)

і рослинних (10% HCl) зразках визначали
на атомно-абсорбційному спектрофотометрі
С-115 М1.
Результати досліджень. Аналіз просторо-

вого розподілу свинцю у ґрунті дослідної ділян-
ки дав змогу розкрити основні тенденції щодо
його накопичення. Нами було виявлено зако-
номірність поступового зменшення вмісту свин-
цю в шарі ґрунту 0–60 см під час переходу від
І зони до ІV (табл. 1). Так, у І зоні вміст свин-
цю перевищував показники контролю в 4,9 ра-
за, ІІ — 2,4, ІІІ — лише в 1,5 раза. Уміст свин-
цю в ґрунті IV зони істотно не відрізнявся від
його вмісту в контрольному варіанті.
По шарах ґрунту свинець розподілявся так:

у верхньому (0–20 см) зафіксовано найбільший
уміст рухомої форми свинцю, а з глибиною (20–
40 і 40–60 см) його вміст зменшувався.
У верхньому шарі ґрунту (0–20 см) І зони

містилося у 6,9 раза більше свинцю порівняно
з контролем. У ІІ зоні його вміст у ґрунті був у
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3,2 раза більшим, ніж на контролі, ІІІ — лише
в 1,7 раза. У ІV зоні наявний уміст свинцю до-
стовірно не перевищував його вмісту на конт-
ролі. Отже, основна кількість свинцю, що над-
ходила в ґрунт з викидів автотранспорту, ста-
новила 91,9% й осідала в перших двох зонах.
На ІІІ зону припадало 7,5% важкого металу. До
IV зони свинець з викидів автотранспорту прак-
тично не надходив (0,6%).
Аналізуючи вміст свинцю в середньому шарі

(20–40 см), слід зазначити, що він також був до-
сить високим у І зоні і перевищував показник
контрольного варіанта в 4,3 раза, у ІІ і ІІІ зонах
перевищення було в 2 і 1,5 раза відповідно.
Таке перевищення вмісту свинцю може стати
реальною загрозою у разі поглинання цього
металу рослиною винограду, оскільки саме на
глибині 20–40 см перебуває близько 45% ак-
тивної частини кореневої системи винограду. У
ІV зоні достовірного перевищення вмісту свин-
цю в ґрунті порівняно з контролем не спостері-
галося. У перших трьох зонах у нижньому шарі
(40–60 см) ґрунту також містилося більше свин-
цю порівняно з контролем.
У І зоні вміст свинцю перевищував уміст цьо-

го елемента на контролі в 2,7 раза, ІІ і ІІІ зонах
перевищення було дещо меншим — у 1,7 і 1,4
раза відповідно. У ІV зоні нижнього шару ґрун-
ту, як і в двох попередніх шарах ґрунту цієї
зони, істотного перевищення не було.

За порівняння вмісту свинцю в шарі ґрун-
ту 0–20 см з його вмістом у шарах 20–40 та
40–60 см І зони стає очевидно, що верхній
шар ґрунту містив у 2 рази більше свинцю,
ніж середній, і майже в 4 рази більше, ніж ниж-
ній. У ІІ зоні вміст свинцю у верхньому шарі
ґрунту був у 2,1 раза більшим, ніж у середньо-
му, і майже в 3 рази більшим, ніж у нижньо-
му. Це свідчить про те, що основна кількість
свинцю, яка надходить з викидів автотранспор-
ту, все ж таки затримується у верхньому шарі
ґрунту.
Накопичення свинцю рослинами виногра-

ду в дослідних зонах повторювало розподіл
свинцю в ґрунті (табл. 2). Так, найбільший його
вміст було зафіксовано у вегетативних та гене-
ративних органах рослин І та ІІ зон. Уміст свин-
цю в пагонах рослин винограду І зони переви-
щував показники контролю в 1,6 раза, ІІ — 1,4,
у листках рослин І зони — 1,8, ІІ зони — 1,6
раза, генеративних органах рослин І зони —
1,5, ІІ зони — 1,3 раза. У ІІІ зоні вміст свинцю
в листках рослин був у 1,4 раза більшим, ніж
на контролі, в пагонах і генеративних орга-
нах — лише в 1,1 раза більшим. Уміст свинцю
в рослинах IV зони перебував на рівні контро-
лю. Отже, з переходом від І до ІV зони вміст
свинцю у вегетативних і генеративних органах
рослин зменшувався, досягнувши рівня конт-
рольного варіанта.

I 2,85 4,91 2,40 1,25

II 1,40 2,30 1,11 0,78

III 0,89 1,18 0,84 0,66

IV 0,62 0,75 0,60 0,50

Контроль 0,58 0,71 0,56 0,46

НІР05 0,17 0,35 0,05 0,05

1. Уміст р хомих форм свинцю в ґр нті під
вино радними насадженнями, м / с хої ре-
човини (середнє за 2004–2006 рр.)

0–60   0–20 20–40 40–60
Зона

Шар ґрунту, см

I 0,75 2,89 0,21

II 0,65 2,49 0,18

III 0,52 2,16 0,16

IV 0,48 1,79 0,14

Контроль 0,46 1,60 0,14

НІР05 0,06 0,20 0,02

2. Уміст свинцю в ор анах вино радної рос-
лини (середнє за 2004–2006 рр.), м / с хої
речовини

Зона
Органи виноградної рослини

Пагони Листки Суцвіття/грона

Проаналізувавши ґрунт дослідних зон (І, ІІ,
ІІІ, ІV) на вміст свинцю, можна стверджувати,
що основна його кількість — 91,9%, яка над-
ходила з викидів автотранспорту, осідала в
перших двох зонах, ІІІ зона отримала лише
7,5% його кількості. Уміст металу в ґрунті
ІV зони істотно не відрізнявся від контроль-

Висновки

ного варіанта (0,6%). Тобто ґрунт на відста-
ні до 100 м від джерела забруднення містить
підвищену порівняно з контролем кількість
свинцю. Проте за порівняння вмісту металів
у ґрунті та органах виноградної рослини до-
слідних зон з показниками ГДК перевищень не
виявлено.
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Запропоновано способи поліпшення методи и
ґр нтово о арто раф вання за впровадженням
еоінформаційних техноло ій. Наведено ал оритм
спільно о ви ористання даних дистанційно о
зонд вання, цифрових моделей рельєф та
архівних ґр нтових арт для створення
про нозних ґр нтових арт. По азано при лад
застос вання арт під час польово о ґр нтово о
обстеження.

Основи класичної методики ґрунтового кар-
тографування було закладено ще наприкінці
позаминулого століття В.В. Докучаєвим. Разом
зі становленням уявлення про ґрунт як про при-
родно-історичне тіло, формування якого зале-
жить від дії ряду природних факторів, роз-
почався розвиток теоретичних і практичних
підходів до оцінки впливу кожного з цих фак-
торів та способів його врахування.
Нині в Україні найдокладнішим нормативним

документом, що регламентує порядок складан-
ня ґрунтових карт, є «Общесоюзная инструкция
по почвенным обследованиям...» [7]. Слід за-
значити, що на момент складання ця інструк-
ція була зразковою. Навіть тепер, під час стрім-
кого розвитку нових технологій та методів одер-
жання й аналізу просторової інформації, ця
методика не втратила значущості і залишаєть-
ся базовою у ґрунтовій картографії.
Її головний недолік — відсутність чіткої, кіль-

кісно обґрунтованої процедури виділення меж
ґрунтових контурів, що призводить до суб’єкти-
візму під час складання ґрунтової карти та зни-
жує точність останньої. Нанесення ґрунтових
меж на карту рекомендується виконувати око-
мірно, дотримуючись природних змін рельєфу,
гідрографічної мережі, рослинності, тону аеро-
фотознімка та ін. [5, 7]. Зазначений недолік зу-
мовлений складністю ґрунтового покриву як
об’єкта дослідження, що можна пояснити об’єк-
тивними причинами: 1) ґрунтовий покрив —
континуальне утворення, яке, як правило, поз-
бавлене чітких природних меж; 2) ґрунт є «при-
хованим» об’єктом, повна діагностика якого
можлива лише за умов закладання ґрунтового
розрізу, що потребує багато часу та зусиль.
При цьому кількість розрізів завжди має бути
мінімізованою через порушення рослинного та
ґрунтового покриву, що також ускладнює інвен-
таризацію останнього; 3) більшу частину року

ґрунтовий покрив вкритий сільськогосподарсь-
кою рослинністю, що знижує можливість до-
слідження його структури дистанційними мето-
дами і методами фітоіндикації.
Удосконалення чинної методики можливе

передусім за широкого застосування геоінфор-
маційного аналізу рельєфу, дистанційного зонду-
вання, використання систем автоматизованого
картографування, геостатистики тощо. Прикла-
дів таких досліджень вже є достатньо як за кор-
доном, так і в Україні [3, 8, 9]. Проте враховую-
чи, що останнє локальне корегування ґрунто-
вих карт виконували 20 років тому, питання
найшвидшого оновлення методики та прове-
дення на його основі ІІ туру великомасштабно-
го туру обстеження ґрунтів залишається дуже
гострим і потребує подальших досліджень.
Основними джерелами просторової інфор-

мації, які можна використати для встановлен-
ня структури ґрунтового покриву та створення
карт ґрунтів, є аерокосмічні знімки і топогра-
фічні карти. Однак кожне з цих джерел має
певні специфічні обмеження застосування. Так,
найуживаніший вид даних дистанційного зонду-
вання (ДДЗ) — знімки у видимому діапазоні —
надають інформацію лише про зміну оптичних
властивостей поверхні ґрунту. Скажімо, для
Лівобережного Лісостепу зміну забарвлення
поля, позбавленого рослинності, на космічно-
му зображенні від темно-сірого до сірого мож-
на пояснити такими причинами: зменшенням
умісту гумусу внаслідок еродованості або при-
родної малогумусності (схилові ґрунти), зміною
материнських порід (виходи пісків), опідзоленіс-
тю, засоленістю тощо. Водночас матеріали кос-
мічної зйомки є некорисними для виділен-
ня ґрунтів, чиї морфологічні відміни можуть
бути визначені лише під час профільного дос-
лідження. Так, за фотознімками не можна роз-
діляти чорноземи типові та звичайні, діагнос-
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тувати підстеляння ґрунтів, визначати напів-
гідроморфні ґрунти та ін.
Головним ґрунтовосмисловим навантажен-

ням топографічних карт є зображення рельє-
фу, про значну роль якого у формуванні ґрун-
тового покриву неодноразово зазначали фа-
хівці в часи В.В. Докучаєва. Крутість схилів до-
помагає встановленню меж еродованих ґрунтів,
урахування експозиції дає змогу прогнозувати
ступінь ксероморфності, перевищення над ба-
зисом ерозії надає інформацію про можливий
рівень залягання підґрунтових вод та ін. Про-
те рельєф репрезентує статичну, ймовірну си-
туацію. Він не показує реальних, динамічних і
дуже складних процесів площинного змиву, пе-
реміщення та відкладання ґрунту, які розпоча-
лися одночасно із сільськогосподарською ді-
яльністю людини й тривають донині. За топо-
графічною картою складно визначити зміну ма-
теринських порід, зафіксувати просторові
наслідки процесів опідзолювання. До цих видів
інформації слід додати ще один — архівні ґрун-
тові карти, які попри застарілість та згадані не-
доліки мають неабияке інформаційне значен-
ня і дають змогу нівелювати велику кількість
недоліків ДДЗ і топокарт. Хоч якою б заста-
рілою була карта, навряд чи можна сумніватися
в її достовірності щодо переліку материнсь-
ких та підстильних порід, гранулометрично-
го складу ґрунтів та інших слабозмінних влас-
тивостей.
Навіть з наведеного стислого аналізу мож-

ливостей зазначених інформаційних джерел
зрозуміло, що вони взаємодоповнюють одне
одне, а їх інтегральний аналіз дає можливість
отримувати принципово нову планову основу
для великомасштабного картографування ґрун-
тів — прогнозну ґрунтову карту, якій властивий

ефект емерджентності з урахуванням принци-
пово різних ґрунтово-інформаційних аспектів
[5]. Наявність такої основи вже на підготовчо-
му етапі ґрунтового обстеження дасть змогу
значно зменшити часові та фінансові витрати
на подальших етапах досліджень, об’єктивізу-
вати процес створення картографічних матері-
алів і поліпшити їх точність та інформативність
(рис.1).
Мета статті — продемонструвати розширен-

ня сфери дії алгоритму завдяки уведенню в
нього опідзолених ґрунтів.
Методи досліджень. Дослідження проводи-

ли у 2009–2010 рр. на території Липкуватівсь-
кого аграрного коледжу в Нововодолазькому
районі Харківської області. На попередньому
етапі було зібрано такі картографічні матеріа-
ли: архівну ґрунтову карту 1960 р. (масштаб
1:10000), топографічну карту (масштаб 1:10000)
та аерокосмічні знімки з роздільною здатністю
не менше 10 м (сервіс GoogleEarth).
Далі всю зібрану інформацію обробляли в

ГІС TNTmips. Паперову ґрунтову карту скану-
вали, прив’язували до географічної системи
координат, векторизували та перетворювали
на електронну ґрунтову карту з відповідною
базою даних.
На основі топографічної карти будували

цифрову модель рельєфу (ЦМР) за таким ал-
горитмом: оцифровування паперових топогра-
фічних карт; географічна прив’язка сканованих
варіантів топокарт до системи географічних
координат; автоматизована векторизація ізо-
гіпсів рельєфу та створення атрибутивної бази
даних; інтерполяція одержаних ізолінійних зна-
чень абсолютних висот методом Profiling.
Дешифрування ДДЗ полягало у візуальному

та інструментальному аналізах знімків у
TNTmips. Зокрема, використовували кластер-
ний аналіз: ітеративний метод угруповання,
процедура К-середніх, міра відстані — евклідо-
ва. Змінними були значення яскравостей кос-
мічних зображень відкритого ґрунту. Результа-
том стала картосхема відбивної здатності ґрун-
тів полігону.
Польові дослідження здійснювали згідно з

наявними методиками. Було встановлено, що
ґрунтовий покрив досліджуваної території пред-
ставлений переважно чорноземами типовими
та опідзоленими важкосуглинковими різного
ступеня еродованості на лесовидних суглинках.
Для демонстрації картографування ґрунтів з

використанням новітніх технологій було обра-
но поле площею 20 га, яке на архівній ґрунтовій
карті характеризувалося одним ґрунтовим ви-
ділом — чорнозем слабореградований важ-
косуглинковий на лесових породах. У резуль-
таті польових досліджень на цьому полі було
закладено та описано 2 розрізи і 4 прикопки. Усі

Рис. 1. Космічні зображення дослідж вано-
о поля: а — ори інальне; б — після оброб-
и ластерним аналізом

Досліджуване поле

ба
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вони були прив’язані до системи географічних
координат за допомогою приладу GPS.
Результати досліджень. Аналіз ЦМР пока-

зав, що поле розташоване на плакорі, при цьо-
му середній ухил не перевищує 1,5°, експози-
ція — східна, північно-східна. Тобто згідно з
чинною методикою така невелика територія,
що характеризується простим рельєфом, одно-
рідними материнськими породами, відсутністю
впливу підґрунтових вод, під час обстеження
може характеризуватися лише прикопками.
Ймовірно, саме так вважали й укладачі архів-
ної ґрунтової карти, за якою на полі не позна-
чено жодного ґрунтового розрізу.
Згідно із запропонованим алгоритмом спіль-

ного використання різнопланових матеріалів [5]
було проведено геоінформаційний аналіз рель-
єфу, який довів, що досліджувана територія
характеризується значеннями коефіцієнта ксе-
роморфності (Кк)<1,1 і відповідно належить до
І зони модальних гідротермічних умов. Нага-
даємо, що Кк характеризує зміну гідротерміч-
них умов для конкретної ділянки рельєфу по-
рівняно з горизонтальною поверхнею [1, 2].
Отже, за кількісним аналізом рельєфу, його
ґрунтоутворювальний потенціал для досліджу-
ваного поля є майже незмінним.
Водночас візуальне дешифрування косміч-

ного знімка підтвердило, що поле є дуже стро-
катим за яскравістю відкритої поверхні ґрунту

(рис.1, а). Для вивчення просторової структу-
ри ґрунтового покриву за його відбивними влас-
тивостями було використано кластерний аналіз,
ефективність якого у вирішенні завдань дистан-
ційної ґрунтової картографії доведено числен-
ними прикладами. Унаслідок цього було одер-
жано картосхему відбивної здатності ґрунтів
полігону, на якій виділено 3 внутрішньооднорід-
них кластери-ареали (рис. 1, б). Зазначимо, що
відбивна здатність ґрунтів збільшується від 1-го
кластера до 3-го.
Інструментальне дешифрування довело, що

строкатість зображення має чітко виражену
просторову структуру. Це свідчить про зміни в
забарвленні самого ґрунту, а не про вплив яки-
хось технологічних операцій.
Подальший аналіз одержаних матеріалів

здійснювали згідно з наведеним на рис. 2 ал-
горитмом [5]. Суть інтегрального аналізу ДДЗ,
ЦМР і ґрунтової карти полягає у створенні пер-
шого варіанта прогнозної карти за допомогою
кластерного аналізу зазначених матеріалів: ви-
діляють усі можливі ареали, що виникають на
перетинах зон гідротермічних умов, кластерів
яскравості зображення та контрастних за ФГ
виділів. Ці території далі називатимемо «кон-
турами». Технологію такого аналізу детально
викладено в публікаціях [4, 5]. На рис. 2 наве-
дено лише першу частину розробленого алго-
ритму.

Рис. 2. Ал оритм дешифр вання рез льтатів інте рально о аналіз даних ДЗЗ та ЦМР [5]
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Досліджуване поле має спокійний рельєф
(І зона гідротермічних умов) і, за даними архів-
ної карти, однорідний ґрунтовий покрив (один
виділ — чорнозем слабореградований важко-
суглинковий на лесових породах). Відповідно,
прогнозна ґрунтова карта базуватиметься на
картосхемі відбивної здатності ґрунтів (рис. 1, б).
Контур № 1 на рис. 2, б відповідає І зоні гід-

ротермічних умов і 1-му кластеру яскравості.
Порівняння з ґрунтовою картою свідчить про те,
що він повністю потрапляє до одного ґрунтово-
го виділу. Отже, контур отримує номенклатур-
ну назву згідно з архівною ґрунтовою картою за
виділом, що займає більшу його частину —
чорнозем слабореградований важкосуглинко-
вий на лесових породах.
Контур № 2 відповідає n-й зоні гідротерміч-

них умов і n+1 кластера яскравості зображен-
ня (рис. 2). Після порівняння з архівною ґрун-
товою картою можна стверджувати, що контур
№ 2 також збігається лише з одним зазначе-
ним вище ґрунтом. Запропонований алгоритм
розроблено насамперед для умов Лісостепу і
Північного Степу, якщо на обстежуваній тери-
торії переважатимуть чорноземи типові та зви-
чайні. Дослідження на цьому полі підтвердили,
що необхідно змінити останню частину фрази
«80% площі контуру займають 1 або 2 карто-
графічних виділи, що характеризують опідзо-
лені ґрунти» на «… ґрунти, що мають більший
ступінь опідзолення».
Оскільки ця умова не виконується, контур

потребує додаткового аналізу та обстеження.
Саме такий висновок згідно з алгоритмом за-
пропоновано і для контуру № 3, який характе-
ризується І зоною гідротермічних умов і 3-м
кластером яскравості. Продовження розвитку
запропонованого алгоритму бачимо у ймовір-
ному підході до схожих ситуацій. Так, з ураху-
ванням того, що згідно з архівною ґрунтовою
картою опідзолені та реградовані ґрунти займа-
ють друге за поширенням місце на території

Проведені дослідження підтверджують по-
требу в оновленні ґрунтових карт із засто-
суванням геоінформаційних технологій. За
планову основу польових ґрунтових обсте-
жень доцільно взяти прогнозну ґрунтову кар-
ту, отриману на підготовчому етапі робіт у
результаті інтегрального аналізу ДДЗ, ЦМР

Висновки

та архівної ґрунтової карти. Результати дос-
ліджень показали ефективність застосуван-
ня таких картографічних матеріалів.
Методика побудови прогнозних карт алго-

ритмізована і може бути реалізована у ви-
гляді програмного модуля в рамках певної гео-
інформаційної системи.

1. Ачасов А.Б. К вопросу влияния рельефа
на гумусированность черноземов/Ачасов А.Б.//

Бібліографія

Почвоведение. — 2006. — № 9. — С. 931–938.
2. Ачасов А.Б. Деякі аспекти формалізації гідро-

землекористування Липкуватівського аграрно-
го коледжу і мають вирівняний рельєф цього
поля, найвірогіднішим припущенням щодо кон-
турів № 2, 3 буде їх належність до темно-сірих
опідзолених ґрунтів з можливим слабким вия-
вом змитості.
Польове обстеження, проведене з ураху-

ванням одержаної карти-основи, показало, що
контури представлені: № 1 (рис. 1, б) — чорно-
земами реградованими, № 2 — чорноземами
опідзоленими слабозмитими, № 3 — темно-
сірими опідзоленими слабозмитими ґрунтами.
Крім того, у північно-східній частині поля (кон-
тур № 2) було зафіксовано намиті ґрунти, які
займають невелику територію і не вирізняють-
ся за матеріалами космічної зйомки.
Таку складну структуру ґрунтового покриву

для невеликого поля можна пояснити 2-ма ос-
новними процесами — опідзолюванням ґрунтів
під впливом лісової рослинності, яка вочевидь
займала в різний час різну площу цієї території,
та давніми процесами ерозії, що вирували на
ній ще до проведення топографічної зйомки.
Можна припустити, що раніше рельєф місце-
вості був складнішим, з вираженою западиною
в північно-східній частині, яка пізніше була за-
мулена і вирівняна. Непрямими підтвердження-
ми цього є вияв продовження цієї западини у
вигляді яру в лісі, що оточує поле зі сходу і
півдня, та помітні наслідки сильної ерозії, ха-
рактерні для всієї території Липкуватівського аг-
рарного коледжу.
Остаточна ґрунтова карта обстежуваного

поля має такий самий просторовий розподіл
ґрунтових ареалів, як і на рис. 2, б. Порівнюю-
чи отриману карту з прогнозною, відзначимо
високу ефективність останньої — номенклату-
ра контуру № 1, який займає 51% площі поля,
не змінилася після польового обстеження. Мор-
фологічна діагностика ґрунтів контурів № 2
(26%) і № 3 (23%) також дуже близька до про-
гнозованої.
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БАКТЕРІОФАГИ
STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS:
ПОШИРЕННЯ ТА ДЕТЕКЦІЯ

Виділено видоспецифічні вір лентні ба теріофа и
Streptococcus thermophilus на підприємствах
молочної ал зі У раїни. Досліджено реа цію
літин ла тоба терій на фа и S. thermophilus та
створено специфічн моніторин ов систем для
їх дете ції.

Останніми роками у вітчизняній молочній
промисловості спостерігаються порушення ви-
робничого процесу, спричиненого ураженням
бактерій Streptococcus thermophilus фагами. Це
пов’язано насамперед з широким застосуван-
ням цього виду молочнокислих бактерій під час
виробництва практично усіх видів ферментова-
ної молочної продукції та сирів завдяки його
високій технологічності (висока молокозсідаль-
на активність, помірна енергія кислотоутворен-
ня, здатність до утворення природних загущу-
вачів) та біологічній активності (здатність до
деструкції холестерину, імуномоделювальна
активність, антагоністична активність щодо умов-
но-патогенної та патогенної мікробіоти тощо).
Одним із найважливіших етапів запобігання

фаголізису заквашувальної мікрофлори на ви-
робництві є оцінка фагової ситуації проведен-
ням моніторингу бактеріофагів [6]. Потрібно за-
уважити, що дослідження фагів S. thermophilus
в Україні практично не проводились, незважа-
ючи на високий ступінь ризику фагового ура-
ження у біотехнологічних процесах з перероб-
ки молочної та м’ясної сировини. Така ситуа-
ція пов’язана насамперед з недосконалістю
методів виявлення бактеріофагів, які застосо-
вуються нині на підприємствах, і використан-
ням лише мезофільних молочнокислих бак-
терій як тест-культур. Водночас визначення
фагів S. thermophilus передбачає застосуван-
ня специфічних моніторингових бактеріальних
тест-систем. Установлення заходів протидії чи
знешкодження інгібіторного впливу фагів не-
можливе без вивчення біологічного відгуку клі-
тин лактобактерій на цей чинник, дослідження
природних механізмів захисту бактеріальних
клітин, наукового обґрунтування систем детек-
ції та ідентифікації цього типу фагів.

Мета роботи — вивчення реакції клітин лак-
тобактерій на фаги S. thermophilus та створен-
ня моніторингової системи для їх детекції.
Матеріали та методи. Виділення фагових

ізолятів проводили з різних біологічних джерел
методом подвійного агару з 10 мМ СаСl2 згідно
з [1]. Чисті лінії фагів отримували послідовни-
ми пасажами фагів із морфологічно однотип-
них негативних колоній. Число проведених па-
сажів для усіх фагів становило не менше 6.
Титр фагів визначали за кількістю негативних
колоній у см3, виражали у БУО/см3. Стійкість
культур до фагів визначали нанесенням лізатів
на чашку Петрі з твердим поживним середови-
щем та досліджуваною культурою в логариф-
мічній фазі росту. У дослідах використовували
бактеріофаги титру 107 БУО/см3 об’ємом по
0,02 см3. Чутливими вважали ті штами, на га-
зонах яких у місцях нанесення фаголізату ви-
являли зони лізису. Обробку даних здійсню-
вали за загальновживаними статистичними ме-
тодиками [2].
Результати досліджень та їх обговорення.

Фаговий моніторинг. Першим етапом роботи
був пошук, виділення та вивчення біологічних
властивостей фагів, активних щодо S. thermo-
philus. Для цього проведено фаговий мо-
ніторинг продукції ряду молокопереробних і си-
роробних заводів України. Установлено, що на
підприємствах молочної промисловості зі збіль-
шенням асортименту продукції і кількості зас-
тосовуваних заквашувальних культур розши-
рився спектр фагів, які здатні згубно впливати
на молочнокислі бактерії різних таксономічних
груп. Зокрема, збільшилася кількість вад фер-
ментацій, зумовлених нагромадженням на ви-
робництві фагів S. thermophilus. Установлено,
що 24% від усіх проаналізованих варіантів (71
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зразок) містили фаги, активні щодо S. thermo-
philus. Визначено частоту виявлення цих фагів
із різних джерел (рис. 1).
Фаги S. thermophilus виявлено зі зразків

ферментованих молочних продуктів, сирів, об-
ладнання і найбільшу кількість — із заквашу-
вальних культур, що містили бактерії-хазяїни
виду S. thermophilus.
Аналіз ступеня забруднення фагами дослі-

джуваних зразків свідчить, що більшість із них
містили фаги у титрі від 102 до 104 БУО/см3

(рис. 2).
Це відповідає 2-му рівню забруднення —

середньому (згідно з [3]), коли вже можуть спо-
стерігатися деякі відхилення від нормального
перебігу технологічного процесу вироблення
того чи іншого продукту, але загалом вдаєть-
ся отримати цільовий продукт. Проте такий
рівень фагового забруднення є показником не-

задовільного стану виробництва, який у разі
ігнорування може призвести до значно більшого
накопичення фагів та виникнення серйозніших,
інколи незворотних загроз для вироблення пев-
ного ферментованого молочного продукту.
З об’єктів моніторингу цілеспрямовано вилу-

чено 12 фагових ізолятів, видоспецифічних до
S. thermophilus, поширених на виробництві. До-
сліджено морфологію зон лізису, ростові харак-
теристики та інфекційність фагів. Визначено
деякі властивості цих фагів (табл. 1).
Фаги розрізнялися за ефективністю репро-

дукції на гомологічних культурах та утворюва-
ли за цією ознакою 3 групи. Половина фагів
(50%) характеризувалися високою літичною
активністю, максимальний титр — (1–7)108

БУО/см3.
За даними табл. 1, усі виділені ізоляти ут-

ворювали подібні за морфологією негатив-
ні колонії — маленькі округлі стерильні зони
діаметром 1–2 мм, що узгоджується з дани-
ми літератури. Як правило, бляшки S. thermo-
philus є меншими в діаметрі, ніж у фагів лакто-
коків [7].
Отже, дослідження морфології негативних

колоній (як первинної ознаки фагів) дало змогу
зробити висновок, що ізоляти є гомогенними.
Селекція тест-культур для визначання

бактеріофагів S. thermophilus. Для тoго, щоб
встановити ефективні умови репродукції відіб-
раних фагів, потрібно насамперед визначити
коло гомологічних до них штамів S. thermo-
philus. Для визначення фагочутливості культур
у роботі використовували музейні (з колекції
ІПР) не виробничі штами S. thermophilus та ви-
ділені бактеріальні ізоляти з фаговмісних зраз-
ків заквашувальних культур — об’єктів фагово-
го моніторингу. За результатами досліджень
обраховували індекс фагочутливості культур,
що відповідав частці бактеріофагів, які лізують
цей штам.
Установлено, що взяті для досліду штами

S. thermophilus мали різний ступінь фагочутли-
вості. Так, найчутливішими до фагів були 5%
від загальної кількості проаналізованих культур
(табл. 2). Група IV характеризувалася найбіль-
шим значенням індексу фагочутливості — 18%.
З одного боку, використання у виробництві

штамів, які мають індекс фагочутливості понад
10%, є недоцільним. Ці штами здатні підтриму-
вати репродукцію великої кількості фагів і та-
ким чином можуть призводити до інфікування

Бактеріофаги Streptococcus
thermophilus: поширення та детекція

Рис. 1. Об’є ти онтамінації — джерела на-
опичення фа ів S. thermophilus: 1 — за ва-
ш вальні льт ри; 2 — сири тверді; 3 — об-
ладнання; 4 — исломолочні прод ти

Рис. 2. Рівні фа ово о забр днення об’є тів
моніторин : 1-й рівень — 1–101 БУО/см3; 2-й
рівень — 102–104 БУО/см3; 3-й рівень —
>105 БУО/см3

 I Змиви з обладнання;
заквашувальні культури 25 (4,0–5,5)106

II Заквашувальні культури;
кисломолочні  продукти 25 (1,4–8,3)107

III Те саме 50 (1,0–7,0)108

1. Основні властивості фа ів S. thermophilus

Рівний край, без ореолу,
d=1,0–2,0
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Бактеріофаги Streptococcus
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виробництва різними бактеріофагами [4]. З дру-
гого боку, це свідчить про перспективність цієї
групи бактерій щодо пошуку індикаторних куль-
тур для визначення фагів. Саме з цих бактерій
проводили селекцію індикаторних культур —
тест-штамів для визначення фагів. Спочатку
було досліджено популяційну структуру фаго-
чутливих штамів з групи IV та обраховано кое-
фіцієнт варіації для цієї ознаки (табл. 3).
Установлено, що культури є дуже гетероген-

ними за ознакою фагочутливості — коефіцієнт

 I – 45 –
 II 1 35 2,9
III 4 15 11,8
IV 7 5 17,6

2. С ринін штамів S. thermophilus за мар-
ером фа оч тливості

Індекс
фагочутливості,

%
Група

Фаги
вірулентні,

 шт.

Штами,
% від заг.

чутливістю та популяційною стабільністю
(kv<10%). Ці культури ідентифіковано з видом
S. thermophilus [5].
Отримані наукові дані щодо фагового моні-

торингу із застосуванням нових тест-культур
апробовано та впроваджено у промислових
умовах ДДП ІПР (Акт апробації та впроваджен-
ня від 31.10. 2011 р.). Штам S. thermophilus с/1
задепоновано у Національній колекції промис-
лових мікроорганізмів Інституту мікробіології і
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Створено колекцію вірулентних фагів, ви-
доспецифічних щодо S. thermophilus, дослідже-
но морфологію зон лізису, ростові характе-
ристики та інфекційність фагів.
Проведено спрямовану селекцію шта-

мів лактобактерій за маркером фагочутли-

Висновки

вості та відібрано 5 індикаторних культур —
тест-штамів для визначення фагів S. ther-
mophilus.
Установлено ефективність відібраних фа-

гочутливих культур для проведення фагово-
го моніторингу у промислових умовах.

варіації становив 45,5–78%. Серед виділених
ізолятів були як дуже фагочутливі, так і фа-
гостійкі культури.
З ізолятів групи № 1 та № 4 було відібрано

культури, на яких добре репродукувалися фаги
S. thermophilus — літична активність не менше
108 БУО/см3. Для них було застосовано метод
ступінчастого цілеспрямованого відбору та
впродовж 5-ти циклів селекції відібрано 5 ізо-
лятів, що характеризувалися найвищою фаго-
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107–108 6 5 3 8 1
105–106 4 5 6 3 4
103–104 5 3 8 9 5
101–102 10 5 4 5 12
     0 – 7 4 – 3
Коефіцієнт варіації, % 66,3 45,5 60,9 78,0 54,8

* Загальна кількість — 25 ізолятів кожної культури.

3. Поп ляційна стр т ра штамів — обє тів селе ції

Літична активність
гомологічного до культури

фага, БУО/см3 № 1 № 2 № 3 № 4 № 5

Кількість ізолятів у популяції*
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ІННОВАЦІЙНЕ СПРИЯННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ І ПРОДУКТІВ
ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

У статті по либлено теорети о-методоло ічні
та пра тичні засади інноваційно о сприяння
он рентоспроможності сіль осппрод ції
та прод тів харч вання. Висвітлено ряд
с ладових стабілізації і нарощ вання
продовольчих рес рсів та я ості
сіль осппрод ції і прод тів харч вання.
Роз рито а рохімічне і осподарсь е значення
рис для продовольчої безпе и У раїни та світ .

Серед пріоритетних завдань сільського гос-
подарства є відпрацювання таких механізмів і
підходів, які дали б змогу забезпечити населен-
ня нашої країни високоякісними, конкуренто-
спроможними вітчизняними продуктами харчу-
вання за доступними цінами, а також значно
поліпшити асортимент харчування і продукції
на експорт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання інноваційного сприяння конкуренто-
спроможності сільгосппродукції та продуктів
харчування в Україні і світі досліджувались віт-
чизняними і зарубіжними науковцями, зокрема
Й. Шумпетером, В. Сайком, В. Власовим, В. Бой-
ком, В. Месель-Веселяком, О. Гойчук, О. Шпи-
куляком, М. Кисілем, М. Кулаєць, М. Бабієнком,
О. Витвицькою, П. Музикою та ін.
Незважаючи на це, ряд аспектів цієї актуаль-

ної проблеми у нових економічних умовах за-
лишається недостатньо вивченим і потребує
більш глибоких досліджень.
Мета досліджень — довести нагальну не-

обхідність інноваційного забезпечення аграр-
ного сектору економіки для вирішення про-
довольчої незалежності. Розкрити біологічно-
господарську характеристику рису як однієї з
основних продовольчих культур у світі.
Результати досліджень. Важливою необ-

хідністю для життєдіяльності людського орга-
нізму є забезпечення його високоякісними про-

дуктами харчування, що й  зумовило актуаль-
ність досліджень з названої проблеми, здійс-
нюваних науковцями й освітянами не лише
ННЦ «Інститут аграрної економіки», НУБіП Ук-
раїни, а й ученими всього світу.
У проведених дослідженнях, в яких започат-

ковано розв’язання цієї надзвичайно важливої
проблеми, ще не все враховано з огляду на
нові умови господарювання в агропромислово-
му комплексі, й зокрема входження України в
ринкову сферу.
Відпрацювання цієї проблеми потребує за-

стосування комплексу заходів, спрямованих, з
одного боку, на забезпечення безперебійного
надходження на споживчий ринок зростаючої
кількості різноманітних продуктів харчування
високої якості, а з другого, — підвищення купі-
вельної спроможності населення країни.
Останнім часом через різке погіршення еко-

номічної та екологічної ситуації якість сільсько-
господарської продукції та продуктів харчуван-
ня за різними параметрами знижується. Так,
уміст білка і клейковини за останні роки у зерні
озимої та ярої пшениці значно зменшився, що
негативно позначилося на якості борошна і,
відповідно, хлібних продуктів. Безумовно, ос-
новними причинами зниження якості є недотри-
мання термінів виконання агротехнологічних
процесів, що призводить до погіршення фіто-
санітарного стану посівів, вкрай недостатнє
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внесення основних елементів живлення рос-
лин, що мали б вирощуватися за інтенсивни-
ми технологіями. Щодо цукрових буряків, то тут
причиною є низька якість насіннєвого матеріалу
та вкрай недостатнє внесення органічних і міне-
ральних добрив у правильному співвідношенні
NPK, а також застосування засобів захисту рос-
лин. Це повною мірою стосується і картоплі,
соняшнику, овочів та деяких інших культур.
Поряд зі зниженням технологічних характе-

ристик і харчової цінності спостерігається по-
гіршення екологічної безпеки сільгосппродукції
та продуктів харчування. Порушення технології
використання пестицидів навіть у невеликих
дозах, а також застосування застарілих техно-
логій призводить до того, що в ряді підприємств
різних форм власності у сільгосппродукції і про-
дуктах харчування виявлено вміст пестицидів
і важких металів. Рівень забрудненості про-
дуктів харчування, особливо тваринного похо-
дження, різко зростає, і передусім в екологіч-
но забруднених зонах. За останні роки з боку
держави значно підвищено вимоги до якості
рослинницької і тваринницької продукції.
Адже Україна веде підготовку до вступу в

ЄС. А тому перед ветеринарною біофармацев-
тичною промисловістю, науково-дослідними ін-
ститутами НААН стоїть надзвичайно важливе
завдання, а саме — виробництво засобів за-
хисту тварин і контроль за їхньою якістю при-
вести у відповідність з міжнародними вимога-
ми, що позитивно сприятиме виробництву ви-
сокоякісної тваринницької продукції. Варто
наголосити, що одним із важливих завдань є
забезпечення випуску високоефективних і кон-
курентоспроможних біопрепаратів проти зараз-
них хвороб тварин, які за якістю, асортиментом
та обсягом відповідають потребам ветеринар-
ної медицини і загалом потребам агропромис-
лового комплексу.
Великою мірою на якість продукції, особли-

во тваринницької, впливає карантинний бур’ян —
амброзія полинолиста. Рослини амброзії міс-
тять від 0,07 до 0,15% (щодо сухої маси) гірких
речовин і за поїдання її коровами молоко та
інші продукти набувають неприємного запаху й
смаку, втрачається їхня якість. На полях, за-
смічених амброзією, погіршується якість польо-
вих робіт, особливо під час оранки та збиран-
ня врожаю. Внаслідок надмірного висушуван-
ня й виснаження ґрунту амброзією врожайність
сільгоспкультур значно знижується, зокрема
соняшнику — на 25–30%, кукурудзи — на 30–
35%, а при великій забрудненості культурні
рослини взагалі гинуть. Амброзія завдає вели-
кої шкоди не тільки сільгоспкультурам, а й здо-
ров’ю людини.
На якість продуктів харчування тваринного

походження великою мірою впливають і комбі-
корми, які мають відповідати ветеринарно-сані-
тарним вимогам, задовольняти потребу тварин
у поживних та біологічно активних речовинах,
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бути конкурентоспроможними за економічними
й екологічними параметрами на споживчому
ринку. Використання комбікормів є найбільш
прогресивним та ефективним засобом годівлі
тварин не тільки в Україні, а й у світовій прак-
тиці ведення тваринництва. І не випадково у
90-х роках минулого століття практично в кож-
ному районі України високоефективно працю-
вали міжгосподарські комбікормові заводи [3].
Неабияку роль у якості продукції й безпеці

здоров’я населення відіграє стандартизація. А
тому необхідно впроваджувати систему управ-
ління якістю продукції, яка має ґрунтуватися на
міжнародній системі стандартизації.
Продовольча проблема залишається впро-

довж усієї історії людства вузловою у вирішенні
завдань розвитку економіки будь-якої держави.
Продуктивна діяльність кожної людини немож-
лива без високоякісного харчування, яке зале-
жить від кількості та якості спожитих продуктів
тваринного походження, одним з яких є м’ясо.
У багатьох країнах світу пріоритет належить

свинині (до 50%) і м’ясу птиці (до 30%). В Ук-
раїні, безумовно, — м’ясу великої рогатої худо-
би, на яку припадає до 50%, а в ряді областей
чи регіонів — ще більше. Проте слід зазначи-
ти, що поголів’я худоби зменшилося до критич-
ної межі. Так, якщо у 90-х роках минулого сто-
ліття поголів’я великої рогатої худоби станови-
ло 24,5 млн голів, свиней — понад 20, то нині
їх відповідно — 4,47 і 7,47 млн гол.
За таких обставин про високу якість харчу-

вання можна лише мріяти.
Якість продуктів харчування тваринного по-

ходження великою мірою залежить від пере-
робної промисловості. В умовах ринкової еко-
номіки вимоги до якості продукції стають деда-
лі жорсткішими. Це повною мірою стосується
якості молочної продукції, економічні проблеми
якої досліджуються як науковцями світу, так і
України.
Викликає велике занепокоєння насамперед

те, що за період незалежності виробництво
молока в нашій державі скоротилося майже на
50%. Причиною є різке скорочення дійного ста-
да. У 90-х роках минулого століття корів було
майже 10 млн гол., а зараз лише 2,6 млн. На
якість молока значно впливає вміст протеїну в
раціонах корів. За даними Інституту тваринниц-
тва, за 100%-ї норми протеїну в раціонах жир-
ність молока становить 4,26%, а за 80%-ї —
4,06%, вміст білка — відповідно 3,87 і 3,18%.
Вимоги до молока в різних країнах неодна-

кові й формуються з огляду на реальні можли-
вості виробництва. Найвищі вони у Голландії,
Данії, Швеції та деяких інших країнах.
Необхідно хоча б коротко сказати про дитя-

че харчування. За роки незалежності внаслідок
тривалої економічної кризи, яка не обійшла
харчової та переробної промисловості, обсяги
виробництва продукції харчової промисловості
значно зменшилися. Спад виробництва при
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зниженні платоспроможності населення призвів
до зменшення споживання майже всіх видів
харчової продукції. І це насамперед відбилося
на малозабезпечених сім’ях з дітьми.
Гостро постало питання дитячого харчування.

Підвищення не тільки кількісних, а й якісних
показників великою мірою залежить від віднов-
лення вітчизняного виробництва продуктів ди-
тячого харчування, доступніших за рівнем цін,
ніж імпортні аналоги, та збагачених необхідни-
ми харчовими добавками і мікроелементами.
Адже у 90-х роках минулого століття Украї-

на мала майже 20 підприємств із виготовлен-
ня високоякісних і цінних продуктів дитячого
харчування тваринного походження, а нині їх
майже не залишилося (Балта і Хорол). Продук-
ти дитячого харчування, передусім для дітей
зони, що постраждала від аварії на ЧАЕС, по-
винні мати радіопротекторні властивості. Од-
нією з головних умов виробництва продуктів
дитячого харчування є забезпечення дітей еко-
логічно чистими продуктами. Для цього необ-
хідно створити мережу вітчизняних підприємств,
які використовували б сировину з екологічно
чистих регіонів нашої країни.
Маркетингові дослідження свідчать, що нині

особливо сприятливі умови для впровадження
на ринок натуральних харчових добавок. Адже
у значної частини населення сформувалося

психологічне неприйняття — заперечення всьо-
го штучного, побоювання «хімії» і, навпаки, віра
в натуральні продукти і препарати. І це підтвер-
джується даними Всесвітньої організації охоро-
ни здоров’я (ВООЗ), яка стверджує, що на алер-
гію, пов’язану з надмірним вживанням синте-
тичних ліків, хворіє до 16% населення земної
кулі і насамперед діти. Налагодження власного
виробництва продуктів дитячого харчування з
біологічно активними добавками сприятиме по-
ліпшенню харчування дітей, зміцненню їх здо-
ров’я та підвищенню доступності цього харчу-
вання для сімей з дітьми і передусім малоза-
безпечених сімей.
Поряд з тваринницькою важливою є й риб-

на продукція. Від якості риби значно залежить
здоров’я людей. Споживання риби і рибних
продуктів нині становить лише 70–75% від фі-
зіологічних норм.
Велику загрозу якості продукції харчування

становлять дрібні переробні підприємства, які
часто виробляють її в антисанітарних умовах,
порушуючи вимоги державного стандарту, ви-
користовуючи неякісну сировину та пакувальні
матеріали. Такі підприємства створюють не-
абияку конкуренцію для великих вітчизняних
товаровиробників з огляду на ціни. Тут держав-
ний контроль має забезпечувати захист спожи-
вачів від неякісної продукції на основі моніто-
рингу ринку.
На високу якість і безпеку харчування знач-

но впливає культура рису. Це — одна з най-
більш цінних рослин, відомих людству уже по-
над 15 тис. років. Площі посіву рису за останні
100 років зросли втричі й нині становлять по-
над 150 млн га. За врожаєм рис значно пере-
вищує пшеницю, бо має вищу на 8–10 ц/га по-
тенційну врожайність порівняно з останньою,
що забезпечує збір майже 600 млн т.
За біологічною цінністю білка рис посідає

перше місце серед крупів. Рисові каші постійно
мають бути в раціоні дитячого та лікувального
харчування. Дуже корисним вважають коричне-
вий рис, адже він не втрачає своїх властивос-
тей, як білий рис під час шліфування.
Вирощування рису в Україні зумовлено не-

обхідністю задовольнити потреби населення в
цьому надзвичайно цінному дієтичному про-
дукті, а також ввести у сільськогосподарське
виробництво малопродуктивні засолені землі
Причорноморської низини в Херсонській та
Одеській областях та в АР Крим. У 1964–
1980 рр. було створено великий потенціал рисо-
сіяння, побудовано рисові інженерні системи на
площі майже 63 тис. га, зокрема в АР Крим —
30,8, Херсонській — 18 та Одеській 13,8 тис. га
областях. Вартість будівництва систем окупо-
вувалася за 4–5 років.
Потрібно віддати належне державі, що ця

галузь збережена і останніми роками набирає
обертів, що зумовлено зростаючою потребою
населення України в цій високоякісній дієтичній

1961–1965 50,4 20,7 4,1

1966–1970 50,1 130,8 26,1

1971–1975 48,0 181,8 37,8

1976–1980 36,8 141,1 38,3

1981–1985 47,2 163,7 34,7

1986–1990 54,0 179,8 33,3

1991–1995 44,1 101,4 23,0

1996–2000 39,7 88,5 22,2

2001 41,3 78,2 18,9

2002 46,1 87,0 18,9

2003 43,1 94,4 21,8

2004 37,7 80,4 21,3

2005 43,4 92,9 21,4

2006 46,0 99,5 21,6

2007 51,1 108,0 21,1

2008 50,9 10,1 19,8

2009 58,3 14,3 24,5

2010 50,5 14,9 29,3

2011 62,1 18,4 29,7

* Держкомстат України (2010 р.) та Міністерство
аграрної політики і продовольства (2011 р.).

Виробництво рис в У раїні за 1961–2011 рр.*

Площа,
тис. га

Рік
Урожайність,

ц/га
Валовий
збір, тис. т
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продукції. Вміст білка в зерні рису, за даними
наукових установ, коливається від 5 до 14% і
може сягати 18%. Білок рису порівняно з білка-
ми інших зернових культур за поживною цін-
ністю найбільш близький до тваринних білків
завдяки вмісту незамінних амінокислот і за-
гальній збалансованості.
У таблиці наведено дані з розвитку галузі

рисівництва в Україні за період, що охоплює 5
десятиліть.
Нині рисові системи України займають понад

30 тис. га, а це на 50% менше, ніж у 90-х роках
минулого століття, уперше за всі роки рисосі-
яння вирощено на кожному гектарі 62 ц рису.
Світовий ринок рису являє собою трохи від-

окремлений сегмент ринку зернових через спе-
цифіку його виробництва та споживання.
Для задоволення потреби людства у про-

довольстві виробництво рису до 2025 р. має
збільшитися на 70% [5].
Основними центрами світового рисівництва

є країни Східної Азії (Китай, Японія, Корея) —
45,4%, Південна Азія (Індія, Пакистан, Банг-
ладеш, Непал) — 23,5, Південно-Східна Азія
(В’єтнам, Лаос, Таїланд, Індонезія, Філіппіни,
Бірма) — 22,2% світового валового збору рису.
Серед лідерів, що становлять першу п’ятірку за
обсягами виробництва, виділяється Індонезія —
57,5–64,4 млн т щорічно, Бангладеш — 40–47,
В’єтнам — 35,8 млн т.
Значний обсяг рису (30–31,7 млн т) вирощує

Таїланд. У Японії виробництво рису останніми

роками становить 11,3–11,9 млн т, на Філіп-
пінах — 15,3–19,8, у США — 9,3–10,4, Пакис-
тані — 8,3–10,4, Бразилії — 11,5–12 млн т.
Обсяг світової торгівлі рисом, за результа-

тами оцінки Міністерства сільського господар-
ства США, перебуває на рівні 24 млн. т. Основ-
ними його експортерами є Таїланд, В’єтнам,
Пакистан, США, а імпортерами — країни Близь-
кого Сходу, Європи, Африки.
Разом із виробництвом щороку зростає спо-

живання рису. Так, у країнах Європи воно ста-
новить 2–6 кг із розрахунку на особу за рік, в
Латинській Америці — 50–80, Африці 40–70,
Азії — 80–150 кг. Світове споживання рису що-
року сягає понад 400 млн т, перехідні запаси
його становлять 118 млн т, або 20% від валово-
го збору. Попит на рис щороку зростає і, за про-
гнозом ФАО, до 2020 р. становитиме 781 млн т,
перевищуючи на 2–3% попит на пшеницю. Як
зазначають І.Д. Філіп’єв та О.М. Єфімов, очіку-
ване можливе виробництво рису — 750 млн т
до 2020 р., повністю не задовольнить прогно-
зованого попиту [8].
Зважаючи на визначальну роль рису в хар-

чуванні понад третини населення земної кулі,
можна його зарахувати до одного з основних
продуктів харчування.
Подальше дослідження слід спрямувати на

визначення основних експортерів та імпортерів
рису і з’ясування перспектив та можливостей
країни щодо розширення посівних площ під цю
культуру [2].

Інноваційне сприяння
конкурентоспроможності сільськогосподарської
продукції і продуктів харчування в Україні та світі
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Головним чинником економічного зростан-
ня будь-якої держави є науково-технічні інно-
вації та комерційне застосування продуктив-
них технологій, наукових знань, організа-
ційних ідей, які сприятимуть нарощуванню
обсягів виробництва, зокрема рису, розширен-

Висновки

ню асортименту продукції та підвищенню її
якості. Вважаємо, що інноваційна модель роз-
витку вітчизняного аграрного сектору в умо-
вах ринку сприятиме конкурентоспроможнос-
ті сільськогосподарської продукції і продуктів
харчування в Україні та світі.
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Найважливіший інструмент економічного ме-
ханізму регулювання агропромислового вироб-
ництва — відновлення еквівалентних відносин
між сільським господарством та промисловістю.
Стихійний ринок без регуляторів призвів до роз-
риву економічних зв’язків. Сільське господарство
перебуває у нерівному становищі через диспари-
тет цін на сільськогосподарську і промислову про-
дукцію. Отриманий в сільськогосподарській галузі
дохід перерозподіляється в інші сфери економіки.
В умовах ринку висока ефективність сільсько-

господарського виробництва можлива лише за
наявності економічно обґрунтованої системи цін
і ціноутворення, оскільки ціна встановлюється як
відповідно до ринкової рівноваги, так і до рівно-
ваги між виробничими витратами й економічни-
ми можливостями кожного товаровиробника.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Особливості формування цін і процеси ціноутво-
рення в аграрному секторі досліджують чимало
вітчизняних і зарубіжних науковців, серед яких
В.Г. Андрійчук, Ю.П. Воскобійник, О.І. Дацій,
М.Я. Дем’яненко, В.О. Єсіпов, М.В. Зубець,
М.Х. Корецький, B.А. Корінєв, П.М. Макаренко,
Л.Ю. Мельник, Ю.Ф. Мельник, Б.Й. Пасхавер,
В.В. Пінішко, П.Т. Саблук, В.Г. Ткаченко, М.М. Це-
бенко, Л.Г. Шморгун, О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпи-
чак та ін.
Водночас з огляду на постійну зміну середо-

вища функціонування аграрних підприємств не
всі аспекти ціноутворення всебічно досліджені.
Мета дослідження — вивчити вплив диспа-

ритету цін між промисловою і сільськогосподар-
ською продукцією на ефективність функціонуван-
ня сільськогосподарського виробництва та запро-
понувати способи його подолання.
Методи дослідження. Реалізація поставле-

них завдань дослідження ґрунтується на викорис-
танні системного підходу до вивчення соціально-
економічних явищ і процесів із застосуванням
загальнонаукових методів: діалектичного, логіч-
ного та методу порівняльного аналізу. Зокрема,
за допомогою діалектичного методу досліджено
й висвітлено процес формування й розвитку рин-
ку як форми функціонування економіки та сис-
теми товарно-грошових відносин із властивими
ринковій економіці законами товарного виробниц-

ЕКОНОМІКА

УДК 338.55:636/639
© 2012

І.М. Паска,
кандидат
економічних наук
Білоцерківський
національний аграрний
університет

ДИСПАРИТЕТ ЦІН НА ПРОМИСЛОВУ
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прод цією.

тва; логічний метод покладено в основу висвіт-
лення сутності організаційно-економічного меха-
нізму формування попиту і стимулювання збуту
на ринку продовольства; метод порівняльного
аналізу використано за визначення трансформа-
ційних процесів у їхньому взаємозв’язку та взає-
мозумовленості з формуванням попиту та пропо-
зиції на ринку матеріальних ресурсів і сільсько-
господарської продукції.
Результати дослідження. Диспаритет цін —

поняття для світового аграрного сектору не нове.
У країнах з розвиненою ринковою економікою
тенденції до випереджального зростання цін на
вхідні матеріальні ресурси також мають місце.
Однак висока ефективність виробництва сільсь-
когосподарської продукції, а також потужна дер-
жавна підтримка дають змогу нівелювати це не-
гативне явище.
Формування ринкових відносин в Україні су-

проводжувалося запровадженням системи віль-
ного ціноутворення, яке здійснювалося на фоні
падіння купівельної спроможності населення —
кінцевого споживача. Це не могло забезпечити
пропорційного зростання цін на сільськогоспо-
дарську та промислову продукцію (послуги), що
використовується за виробництва сільськогоспо-
дарської продукції.
Динаміка міжгалузевого паритету перебуває

під впливом випереджального зростання цін на
матеріальні та паливно-енергетичні ресурси, ви-
роблені на монополістичних ринках, порівняно з
кінцевою продукцією, що випускається на конку-
рентних ринках. Як показав аналіз, середньорічні
ціни на продукцію природних монополій завжди
були вищими за темпи інфляції. Це є основою
того, що саме зростання цін на продукцію при-
родних монополій стимулює інфляційні процеси
окремих продуктових ланцюжків та агропромис-
лового комплексу загалом у всіх наступних ста-
діях (рис. 1). Нестабільний характер сільсько-
господарських цін породжується тим, що вони в
короткостроковому періоді залежать від зміни
пропозиції та жорсткого попиту. Не всі ціни в рин-
ковій економіці є результатом взаємодії попиту і
пропозиції. У цій сфері часто виявляється вплив
політики монополії і держави.
Зазначені процеси відбуваються в умовах ско-
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рочення обсягів державної підтримки АПК, що
погіршує становище сільськогосподарських това-
ровиробників.
З наведених даних видно, що утворився і по-

глибився диспаритет цін, внаслідок якого вироб-
ництво майже всіх видів продукції стало низько-
рентабельним або навіть збитковим (рис. 2). Дис-
паритет цін став засобом вилучення з сільського
господарства всього додаткового та частини не-
обхідного продукту. Через систему цін з агрови-
робництва вилучаються ресурси, необхідні для
здійснення розширеного відтворення. Саме функ-
ціонування такого механізму є поясненням низь-
кої інвестиційної активності в аграрному секторі,
наявності соціальних проблем в сільській місце-
вості, а також обмеженості функціонування відно-
син між сільськогосподарськими товаровиробни-
ками і фінансово-кредитними установами.
Береться до уваги той факт, що погіршення

умов торгівлі для сільського господарства є за-
гальносвітовим довготривалим трендом, що є
результатом розвитку технологій та економічно-
го зростання. Проте погіршення умов торгівлі
далеко не завжди призводить до погіршення фі-
нансового стану в сільськогосподарських підпри-
ємствах. Підвищуючи свою продуктивність, під-
приємства можуть легко впоратися з негативни-
ми наслідками погіршення умов торгівлі. Слід
зазначити, що ефективність виробництва основ-
них сільськогосподарських культур в Україні знач-
но відстає від ефективності виробництва у краї-
нах Західної Європи (рис. 3).
Як показує світовий досвід, порушення ціно-

вого паритету є додатковим стимулом до підви-
щення ефективності виробництва сільськогоспо-
дарської продукції.
Серед представників так званого аграрного

лобі поширена думка, що підвищення цін на про-
дукцію сільського господарства допоможе розв’я-
зати проблему диспаритету цін. Уряди багатьох
країн використовували цю тактику і в результаті
виявили, що такі заходи є надзвичайно дорогими
та неефективними в довгостроковому періоді.
Підтримка цін дасть тимчасове полегшення ви-
робникам, проте з погіршенням у всьому світі

Диспаритет цін на промислову
та сільськогосподарську продукцію

умов торгівлі для сільського господарства держа-
ва потребуватиме дедалі більших фінансових
ресурсів для підтримки хоча б наявного парите-
ту цін. Державне регулювання та субсидування
цін також призводить до конфліктів з торговими
партнерами і такими організаціями, як СОТ. На-
багато ефективнішим рішенням була б концент-
рація зусиль на реформуванні та реструктури-
зації аграрного сектору, підвищенні рівня підго-
товки фахівців, проведенні досліджень і наданні
консультаційних послуг. Ці заходи допоможуть
підвищити продуктивність праці на сільськогоспо-
дарських підприємствах, що дасть їм можливість
протистояти зниженню паритету цін.
В умовах обмеженості бюджетних коштів на

підтримку виробництва сільськогосподарської про-
дукції державним органам необхідно захистити сіль-
ськогосподарського товаровиробника від моно-
польних дій суб’єктів господарювання 1- і 3-ї сфер
АПК, не застосовуючи методів адміністративно-
го втручання у формування цін на продукцію, а
вдосконалюючи систему збуту сільськогосподар-
ської продукції. Тобто розв’язувати проблеми
диспаритету цін потрібно через розвиток аграр-
ної інфраструктури до такого рівня, коли сільське
господарство стане рівноправним з іншими галу-
зями, а можливо, і домінантною галуззю АПК.
Нині збут — найслабша ланка в АПК. Основні

виробничі фонди заготівельних підприємств та
сільської торгівлі не перевищують 9% від їх за-
гальної кількості в АПК, а чисельність працівників
ще менша. Низька ефективність системи збуту в
аграрному секторі тягне за собою значні втрати
сільськогосподарської продукції під час заготівлі,
транспортування, переробки та зберігання, які
збільшуються через нерівномірність та сезонність
постачання сировиною. Капітальні вкладення у
сферу реалізації мізерні, хоча світовий досвід
показує, що систему збуту необхідно розвивати
випереджальними темпами порівняно з вироб-
ництвом продукції в таких напрямах: інтеграція
підприємств АПК з метою створення замкнутого
технологічно-збутового циклу «виробництво —
зберігання — переробка — збут», що дасть змо-
гу зменшити кількість посередників, здешевити
продукцію, знизити залежність від локальних мо-

Рис. 2. Рівень рентабельності виробництва
прод ції в основних ал зях сільсь о о ос-
подарства, %: – – рівень рентабельності за-
алом по сільсь ом осподарств , %; – – —
рівень рентабельності рослинництва, %;
–– — рівень рентабельності тваринництва, %

Рис. 1. С пний інде с витрат на виробниц-
тво сільсь о осподарсь ої прод ції та інде с
цін реалізації цієї прод ції – – — с пний
інде с витрат на виробництво сільсь о оспо-
дарсь ої прод ції; – – — інде с цін реалі-
зації сільсь о осподарсь ої прод ції
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нополій і в кінцевому підсумку забезпечити більш
справедливий розподіл доходів у ланцюзі; розви-
ток форм оптової торгівлі продовольством і сіль-
ськогосподарською сировиною, що певною мірою
знизить ціновий диктат локальних монополій і
розширить свободу вибору для аграрних під-
приємств; розвиток біржової торгівлі, зокрема
електронних бірж, віртуальних оптових ринків за-
собів виробництва і сільськогосподарської про-
дукції; вдосконалення методів та активне викори-
стання державних інтервенцій як важливого ме-
ханізму регулювання внутрішнього ринку.
Для товаровиробника важливо, щоб ціни ре-

алізації давали можливість отримувати прибуток
і вести розширене відтворення. З цією метою
необхідно застосовувати гарантовані ціни на сіль-
ськогосподарську продукцію, розраховані на ос-
нові цільових цін, і вводити заставні операції.
Потребують державного регулювання також про-
цеси ціноутворення самого продовольчого рин-
ку. Попит на сільськогосподарську продукцію і
продовольство, на відміну від інших споживчих
товарів, не пов’язаний безпосередньо з рівнем
цін і доходів населення, тобто має слабку елас-
тичність. Тому за допомогою лише ринкових ме-
ханізмів не можна зберегти рівноваги між попи-
том і пропозицією на окремі продукти, підтриму-
вати стабільність продовольчого забезпечення
населення.

Одним із заходів протидії невиправданому за-
вищенню роздрібних цін може стати встановлен-
ня граничного розміру посередницьких і торгових
націнок за видами кінцевої продукції щодо заку-
півельної ціни на продукти сільського господар-
ства або оптової ціни переробних підприємств.
Це дасть змогу скоротити кількість посередників,
забезпечити приблизно однакову вигідність ви-
робництва, переробки та реалізації продукції, сти-
мулювати збільшення обсягів продажів продо-
вольства роздрібній торгівлі.
У сільському господарстві необхідно застосо-

вувати вільні ціни, вони сприяють розвитку вироб-
ництва на основі стійкого фінансового станови-
ща сільських товаровиробників, які мають право
на свій розсуд реалізовувати продукцію за ціна-
ми, що визначаються рівнем витрат, а також спів-
відношенням попиту та пропозиції. Отже, для
розв’язання проблеми розвитку сільського госпо-
дарства потрібна дієва система цінового механіз-
му, заснована на поєднанні державного регулю-
вання та саморегулювання, стимулювання і про-
текціонізму товаровиробників.
Розвиток аграрного сектору в умовах обмеже-

ної державної підтримки можливий лише за від-
повідного регулювання державою правил на рин-
ку, які забезпечать баланс інтересів усіх учасників
створення і руху продукту та надійний захист віт-
чизняного товаровиробника від експансії імпорту.
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Диспаритет цін — передусім виклик для
сільськогосподарських товаровиробників що-
до пошуку резервів для підвищення ефектив-
ності виробничо-збутової діяльності. Вони не
мають постійно орієнтуватися на державу,
яка здійснить значні фінансові вливання у ви-
робництво, що базується на екстенсивних
способах виробництва.
Поширена система економічних взаємовід-

носин між суб’єктами агропродовольчого комп-
лексу не забезпечує розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва, оскільки у ланцюзі
між ним і споживачем перебувають переробні

Висновки

підприємства і торгівля, які через систему за-
нижених цін і високих торговельних надбавок
забирають частку виручки, набагато більшу,
ніж становить їхній вклад у виробництво та
реалізацію продукції. Необхідність забезпечен-
ня паритету цін на всіх етапах товароруху
сільськогосподарської продукції потребує по-
шуку найраціональнішої організаційної форми
всіх складових агропромислового комплексу
через створення узгоджувальних комісій, під-
вищення ролі професійних об’єднань та жорст-
кого адміністративного контролю державних
органів.

Диспаритет цін на промислову
та сільськогосподарську продукцію
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ОПТИМІЗАЦІЯ
КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ

Роз лян то особливості та за альнено способи
надання оптимізованих онсалтин ових посл .

Стрімкий розвиток інформаційних технологій
сприяє безперервній популяризації знань та
інформації в суспільстві. Для того, щоб інфор-
мація знайшла свого користувача, працюють
консультанти — фахівці, які надають консал-
тингові послуги через формування кваліфікова-
них рекомендацій.
Важлива роль у цьому належить економіко-

математичним методам, що дають змогу зна-
ходити оптимальні рекомендації для форму-
вання науково обгрунтованих консультаційних
послуг [2, 3].
Нині немає цілісної концепції щодо оптимі-

зації консалтингових процесів, що значною мі-
рою ускладнює розробку оптимальних реко-
мендацій. Проведені дослідження свідчать про
необхідність створення нових високоефектив-
них інтерактивних консалтингових систем для
оптимізації консалтингових послуг [4].
Мета роботи — виявлення особливостей та

узагальнення способів надання оптимізованих
консалтингових послуг.
Результати досліджень. Процес форму-

вання оптимізованих рекомендацій має свої
особливості. Вдале розв’язання консалтингово-
го завдання залежить від складності його ана-
літичного опису і, відповідно, побудови матема-
тичної моделі для дослідження проблеми.
Запропоновано основні вимоги для моделі

організації консультування:
1) вона має чітко відповідати поставленому

завданню;
2) модель має стати простою та зручною

для використання і водночас гранично чутли-
вою до досліджуваних змінних, при цьому не
мають враховуватися інші, другорядні для роз-
в’язуваного завдання фактори;

3) модель не повинна бути ускладненою
зайвими дрібницями, що може привести до її
непрацездатності.
Для побудови моделі застосовуються сучас-

на обчислювальна техніка та програмне забез-
печення, в основі якого лежить алгоритм на-
дання консалтингової послуги, вибудуваний за
такою схемою оптимізації рекомендацій:

· консультування розпочинається з форму-
лювання консультаційного завдання, в якому
має бути розкрита основна мета консультуван-

ня й стисло сформульовані основні умови (ме-
тоди) формування оптимізованих рекомендацій
для розв’язання завдання;

· наступний етап — змістовний опис і точ-
на постановка завдання. Тут необхідно чітко
визначити основний зміст (функціонування)
проблеми, що потребує консультування, вста-
новити межі її розв’язання, виявити основні
фактори, що впливають на консультаційні про-
цеси або проблему, і з’ясувати зв’язок між ни-
ми. Цей початковий етап консультування є най-
важливішим, оскільки розв’язання завдань
будь-якої проблеми залежить насамперед від
того, наскільки правильно зрозуміло те, що на-
справді ця проблема собою являє, й у чому її
складність.
На цьому етапі консультант повинен: чітко

розуміти мету й призначення розв’язання проб-
леми, що потребує консультування; з’ясувати
інформацію про параметри, що враховують
зовнішнє середовище й проблему; визначити
сукупність припущень, у рамках яких розв’я-
зується завдання.
Завдання може вважатися поставленим точ-

но, якщо використовувана інформація є повною
(достатньою для одержання результату) і не-
суперечливою. На цьому ж етапі здійснюється
вибір критерію оцінки ефективності рекомен-
дацій для розв’язання завдань проблеми.
Черговим етапом консультування є форма-

лізація завдання, що полягає в розробленні
моделі проблеми, яка потребує консультуван-
ня, та здійснюється аналітичне подання обра-
ного критерію ефективності.
Модель проблеми, що потребує консульту-

вання, одержана на етапі формалізації, повин-
на мати такі характеристики:

· незалежність результатів розв’язання зав-
дання згідно з виробленою моделлю від конк-
ретного фізичного тлумачення змісту елементів
цієї моделі, тобто від фізичної природи пробле-
ми, що описана виробленою моделлю;

· змістовність, тобто здатність моделі відби-
вати істотні характеристики реального проце-
су, що потребує консультування;

· дедуктивність, тобто можливість конструк-
тивного застосування моделі для одержання
результату з використанням засобів і методів
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консалтингових послуг

консалтингової предметної галузі, у термінах
якої формалізовано завдання (побудовано мо-
дель).
Розробляючи модель, необхідно: виявити

фактори, що чинять вплив на хід консульта-
ційного процесу або його результати; вибрати
ті з них, які піддаються формалізованому по-
данню (тобто можуть бути виражені кількісно);
об’єднати по можливості виявлені фактори за
загальними ознаками, скоротивши їх перелік;
встановити кількісні співвідношення між ними.
Розробка моделі проблеми, що потребує

консультування, — відповідальний етап опра-
цювання завдання. Річ у тім, що вимоги зміс-
товності й дедуктивності моделі суперечливі
по своїй суті. Справді, задовольняючи вимоги
змістовності, в моделі необхідно якомога точ-
ніше врахувати найбільшу кількість факторів
реального процесу. Однак при цьому модель
стає складнішою, що утруднює її дослідження
й одержання змістовних результатів. З друго-
го боку, бажання отримати результат прості-
шим способом призводить до необхідності
спрощення моделі, знижуючи таким чином її
змістовність. Майстерність консультанта поля-
гає саме в тому, щоб у розробці формальної
моделі проблеми, що потребує консультуван-
ня, домогтися розумного компромісу, за словами
Р. Беллмана, «між пасткою переспрощення й
болотом переускладнення», забезпечивши мож-
ливість одержання нетривіальних результатів,
не вихолощуючи суті реального процесу [1].
Не менш важливим є вибір критерію оцінки

ефективності сформованих рекомендацій для
розв’язання завдань проблеми, що потребує
консультування. Згідно з основним принципом
теорії дослідження операцій критерій виби-
рається відповідно до завдання, що має розв’-
язуватися консультантом. З огляду на це зро-
зуміло, що для правильного вибору критерію
оцінки ефективності сформованих рекомен-
дацій з метою розв’язання поставлених зав-
дань необхідно чітко уявляти призначення проб-
леми й характер виконуваних нею функцій.
Правильно обраний критерій має бути кіль-

кісним, критичним стосовно конкретних значень
основних параметрів зовнішнього середовища
й проблеми, що потребує консультування;
ефективним у статистичному плані (мати малу
дисперсію), мати відносно просте аналітичне
вираження.
Наступний етап консультування — дослі-

дження можливості розв’язання завдання —
складається з кількох підетапів: дослідження
принципової можливості розв’язання завдання;
вибір методу розв’язання; дослідження техніч-
ної можливості й доцільності розв’язання зав-
дання обраним методом.
Під час виконання досліджень необхідно з’я-

сувати, чи є серед засобів і методів консалтин-
гової сфери, на термінах якої побудована мо-
дель, такі, що за їх використання можливо одер-
жати результат. Якщо результат одержати
принципово неможливо, необхідно повернути-
ся до етапу формалізації завдання або навіть
до більш ранніх етапів консультування, оскіль-
ки в цьому разі модель не відповідає вимогам
дедуктивності. Вибір методу розв’язання про-
блеми має принципове значення для опрацю-
вання завдання й залежить передусім від того,
детермінованою або стохастичною є модель
проблеми, що потребує консультування.
Модель називають детермінованою, якщо

інформація про стан і характер проблеми на
певному інтервалі дає змогу повністю описати
характер проблеми, що потребує консультуван-
ня, поза цим інтервалом. Якщо ж це зробити
неможливо, наприклад через те, що деякі або
всі параметри проблеми є випадковими вели-
чинами, то модель є стохастичною.
Характер моделі (детермінованої або стоха-

стичної) визначається, з одного боку, змістом
завдання, що розв’язується, а з другого — не-
обхідною точністю розв’язання. Для цієї мети
використовується відповідний математичний
апарат.
Перелік основних математичних дисцип-

лін, що використовуються для розв’язання
різних консультаційних завдань, є досить міст-
ким. Якщо вхідна інформація, досліджувана під
час розв’язання завдання, напевне є неповною
і неточною, виникає сумнів у доцільності ви-
користання точних методів для розв’язання
завдання.
Дуже часто в умовах непевності вхідної ін-

формації одержання задовільних результатів
забезпечують приблизні методи розв’язання
завдання, перевага яких перед точними полягає
у значно більшій простоті реалізації. З огляду
на це виникає потреба ретельного вивчення
ефективності приблизних методів розв’язання
завдань, особливо завдань оптимального фор-
мування рекомендацій, що забезпечують близь-
ке до оптимального розв’язання завдань.
Після вибору методу розв’язання завдання

необхідно досліджувати його з погляду техніч-
ної здійсненності. Опрацювання цього питання
проводиться на підставі інформації про техніч-
ну оснащеність обчислювального процесу.
Якщо кількість операцій, необхідних для прове-
дення обчислювальної процедури, виявляєть-
ся настільки великою, що здійснити її наявни-
ми обчислювальними засобами за прийнятний
час неможливо, тоді потрібно повернутися до
одного із попередніх етапів опрацювання зав-
дання.
Далі розглядається питання про доцільність

розв’язання завдання. Розв’язання завдання
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недоцільне, якщо результат розв’язання заста-
ріває до моменту його одержання, і тоді його
використання не має сенсу.
Черговий етап — розробка алгоритму роз-

в’язання завдання. Алгоритм являє собою впо-
рядкований набір точних правил, що вказують,
які дії і в якому порядку необхідно виконати,
щоб у кінцевому підсумку отримати оптималь-
не рішення.
Наступний етап — реалізація розробленого

алгоритму. На цьому етапі розроблений алго-
ритм програмно реалізується на комп’ютері
(обчислювальній машині).
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Після виконання алгоритму здійснюють ана-
ліз оптимізованих результатів. На цьому етапі
найлегше розкриваються недоліки опрацьова-
ного завдання, що були допущені на всіх попе-
редніх етапах. Якщо отримані результати від-
повідають запропонованим вимогам, то можна
переходити до етапу використання результатів.
Якщо ж результати незадовільні, то варто по-
вернутися до одного з попередніх етапів роз-
в’язання завдання.
Завершальний етап — використання резуль-

татів розв’язання завдання — не потребує по-
яснень.

Розглянуті особливості надання оптимізо-
ваних консалтингових послуг свідчать про
складність процесу формування рекоменда-
цій, важливість застосування виважених дій,
зумовлених розробкою схеми оптимізації ре-
комендацій та її алгоритму. Викладений уза-
гальнювальний спосіб знаходження оптимі-

Висновки

зованого рішення (рекомендації) покладено в
основу розробки інтерактивних консалтин-
гових систем і може бути використано прак-
тично у розв’язанні великої кількості різно-
манітних завдань щодо формування реко-
мендацій з проблеми, яка потребує консуль-
тування.
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УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ
ТА ВИКОРИСТАННЯМ МІСЦЕВИХ
БЮДЖЕТІВ

Досліджено джерела форм вання місцевих
бюджетів У раїни. Здійснено аналіз та оцін
с ладових фінансово о потенціал місцево о
бюджет . Запропоновано напрями
вдос оналення механізм правління місцевим
бюджетом і йо о ви ористанням.

Нині у сфері управління формуванням та
використанням місцевих бюджетів назріла низ-
ка гострих проблем, серед яких — недостат-
ність дохідних джерел, велика залежність від
державного бюджету, неефективна система
розподілу загальнодержавних податків, відсут-
ність стимулів у місцевих органів влади в до-
датковому одержанні доходів та економному
витрачанні бюджетних коштів. Надмірна цент-
ралізація коштів на державному рівні не дає
можливості місцевим органам влади повною мі-
рою реалізувати покладені на них функції і ста-
вить у залежність від державного бюджету.
В умовах інтеграції України в європейське і

світове співтовариство та проведення мас-
штабних реформ бюджетна політика держави
має передусім бути спрямована на зміцнення
місцевих бюджетів, підвищення їхньої ролі в
загальнодержавному розвитку, надання біль-
шої самостійності місцевій владі та підвищен-
ня її зацікавленості в нарощуванні власних до-
ходів й ефективному витрачанні ресурсів [1].
Цьому сприятиме також досягнення прозорості
й відкритості в управлінні місцевими бюджета-
ми, що, у свою чергу, підвищить рівень довіри
громадян до влади і дасть змогу перейти від
критики та споживацької психології до активної
співпраці у розв’язанні проблем на найбільш
наближеному до споживача рівні.
Мета дослідження — обґрунтування управ-

ління бюджетним процесом на місцевому рівні,
здійснення аналізу його реального стану та
надання практичних рекомендацій щодо мож-
ливих способів удосконалення, а також розроб-
ка пропозицій, які дадуть змогу зорієнтувати
процес управління формуванням та викорис-
танням місцевого бюджету на головну мету —
соціально-економічний розвиток територіальної
одиниці.
Результати досліджень. У чинній правовій

базі закріплено значну кількість позитивних зру-
шень, спрямованих на регіональний і територі-
альний розвиток. Проте на шляху реформуван-
ня системи управління місцевими бюджетами
сьогодні є ще чимало проблем, серед яких —
незавершеність розпочатих бюджетної, подат-

кової та адміністративно-територіальної ре-
форм. У структурі місцевих бюджетів немає
чіткого розмежування повноважень між рівня-
ми влади, що ускладнює міжбюджетні відноси-
ни. Занадто висока централізованість бюджет-
ного процесу та невисокий рівень фінансової
незалежності не дають змоги органам місцево-
го самоврядування належно впливати на про-
цес формування та використання місцевих
бюджетів, виникає незацікавленість в отри-
манні додаткових доходів, укорінюється спожи-
вацька психологія, зростає кількість дотаційних
бюджетів [3].
Це дає підставу для висновків щодо необхід-

ності подальшої децентралізації бюджетного
процесу в оптимальних межах, оскільки між-
бюджетне регулювання є засобом подолання
диспропорцій у розвитку окремих регіонів і впро-
вадження бюджетного унітаризму та спряму-
вання на досягнення єдиних стандартів дер-
жавних послуг на всій території країни.
Дослідження джерел формування місцевих

бюджетів України показало недоцільність зас-
тосування заміни місцевих податків міжбюджет-
ними трансфертами. У доходах місцевих бюд-
жетів України за період з 2008 до 2011 р. по-
даткові надходження були домінантним видом
(80–84%). При цьому основним джерелом по-
даткових надходжень до місцевих бюджетів був
податок з доходів фізичних осіб, частка якого
визначена на рівні 62% [2].
Нині в Україні застосовуються механізми

надмірного вилучення доходів із місцевих бюд-
жетів з їх наступним частковим поверненням у
вигляді міжбюджетних трансфертів, що не
створює необхідної зацікавленості місцевих
органів влади в пошуку та мобілізації резервів
зростання доходів і раціонального використан-
ня коштів. Немає сенсу вишукувати додаткові
надходження та економити на видатках, якщо
це призведе до перерозподілу доходів спосо-
бом їх прямого вилучення. Для того, щоб змі-
нити акценти з вирівнювання регіонів на заці-
кавлення їх до генерації власних доходів,
необхідно переглянути склад доходів місцевих
бюджетів, оскільки сьогодні основні податки,
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що формують бюджет, концентруються у дер-
жавному бюджеті, а саме податкові надходжен-
ня є основним джерелом формування.
Частка місцевих податків і зборів у загаль-

них надходженнях не перевищує 2–10% (у краї-
нах з успішною економікою це основне джере-
ло наповнення місцевих бюджетів). Отже, така
ситуація не сприяє соціально-економічному роз-
виткові регіонів [7].
Пріоритетом в ухваленні управлінських рі-

шень місцевою владою щодо напрямів викорис-
тання відповідних бюджетів мають бути інтере-
си конкретної територіальної громади, задово-
лення яких має здійснюватися через надання
якісних державних послуг.
Коштами на видатки місцевих бюджетів, що

не враховуються за визначення міжбюджетних
трансфертів, є ті, що передбачені на соціаль-
но-економічний розвиток певних територій та
потребують істотних фінансових ресурсів (про-
грами розвитку житлово-комунального господар-
ства, дорожнього господарства, природоохо-
ронні заходи та ін.). Однак на їх виконання перед-
бачено перелік доходів, які становлять у структурі
місцевих бюджетів усього 10%. Цей чинник, а
також відтік власних доходів місцевих органів
самоврядування на фінансування делегованих
державою видатків призводить до істотного
недофінансування комунального господарства,
послаблення матеріальної бази підприємств
комунальної власності і, як наслідок, до по-
гіршення якості наданих населенню послуг [5].
Бюджетна політика держави спрямована пе-

реважно на задоволення поточних потреб, що
уповільнює місцевий розвиток. Деякі громади
взагалі не мають бюджетів розвитку. Дослі-
дження показало, що за останні п’ять років част-
ка капітальних видатків скоротилася вдвічі —
з 15,5 до 7,5%. Традиційно у складі видатків
місцевих бюджетів найбільшими є видатки на
оплату праці з нарахуваннями, що становлять
45,1%. Звичайно, соціальні пріоритети дають
змогу надати більш якісні державні послуги,
але дисбаланс між видатками розвитку та спо-
живання унеможливлює розв’язання органами
місцевого самоврядування нагальних проблем
соціально-економічного розвитку громад.
Для підвищення ефективності управління

особливу увагу слід приділити таким питанням,
як низький рівень вкладення інвестицій у роз-
виток міста, низька активність розвитку мало-
го бізнесу, недостатній розвиток житлово-кому-
нальної інфраструктури, складна демографіч-
на ситуація, низький рівень інвестицій.
Проведені дослідження дають підстави

стверджувати, що співвідношення у бюджетній
системі державного і місцевих бюджетів нера-
ціональне, а ступінь централізації бюджетних
ресурсів високий.

Управління формуванням
та використанням місцевих бюджетів

Наявні місцеві ресурси не використовують-
ся у повному обсязі, зокрема недостатнім є
рівень організації управління комунальним май-
ном територіальної громади [4].
Проаналізувавши видатки місцевого бюд-

жету на освіту та охорону здоров’я, було вияв-
лено їх щорічне стійке зростання. Однак, вра-
ховуючи обсяги, що спрямовуються на заро-
бітну плату (до 80%), про жодне поліпшення
якості державних послуг, наданих населенню,
не йдеться.
Є необхідність удосконалити наявні механіз-

ми управління через використання місцевих
бюджетів і нових підходів до використання ре-
сурсів.
Міра участі громадян у бюджетному процесі

є одним з найголовніших індикаторів розвитку
демократії в будь-якій державі. З одного боку,
громада має володіти інформацією щодо обся-
гу видатків на утримання апарату міської вла-
ди, а з другого — інформацією щодо позитив-
них зрушень у розвитку самої громади завдя-
ки ефективному управлінню, що забезпечує
цей апарат.
Обов’язковим є висвітлення стану бюджет-

ного процесу в місцевих засобах масової інфор-
мації, доцільне також використання сучасних
інформаційних технологій. Треба стимулювати
громаду до зміцнення власної фінансово-мате-
ріальної бази. Назріла необхідність унесення
змін до Статуту територіальної громади та зак-
ріплення права ініціювання громадських слу-
хань не лише за міським головою, а й за місь-
кою громадою. Теоретичні та практичні дослі-
дження джерел наповнення місцевих бюджетів
свідчать про необхідність реформування струк-
тури місцевих податків і зборів, а також частки
відрахувань від загальнодержавних податків,
що дасть змогу органам місцевого самовряду-
вання отримати можливість реалізації програм
соціально-економічного розвитку території. Не-
обхідне подальше удосконалення міжбюджет-
ного регулювання.
Досвід країн світу з розвиненою економікою

переконує в тому, що реальну фінансову авто-
номію органів місцевого самоврядування за-
безпечують місцеві податки та збори. Частка
власних доходів у бюджетах органів самовря-
дування має становити в середньому від 40 до
60%, тоді як в Україні вона не перевищує 5–10%.
Запропоновано механізм надходження до місь-
кого бюджету податку на нерухоме майно, що
забезпечить економічний та соціальний ефект.
Крім додаткового власного джерела надходжень
до міського бюджету, це ще й засіб проти спе-
куляцій на ринку нерухомості та забезпечення
незахищених верств населення доступним жит-
лом. Доцільним є введення до системи місце-
вого оподаткування екологічних податків. Отже,
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у перспективі місцеві податки та збори мають
стати надійним інструментом регулювання еконо-
мічного розвитку територій. Слід вжити запро-
поновані заходи щодо управління комунальним
майном, оскільки наявна в місті система в цій
галузі є недосконалою, внаслідок чого місцевий
бюджет втрачає значні суми доходів [6].
Нинішній механізм управління видатками

спрямований на фінансування утримання бюд-
жетних установ і не враховує конкретних ре-
зультатів від їхньої діяльності. Тому пропонує-
мо процес управління видатками та стратегіч-
не управління реалізовувати як єдине ціле. Ця
модель передбачає заміну планування видат-
ків, орієнтованих на обсяги попередніх років, на
планування видатків, орієнтованих на пріори-
тети конкретної громади, а також аналіз ефек-

тивності їх здійснення та попередньо отримані
реальні результати. Модель також має пози-
тивно вплинути на розвиток планування ви-
датків на середньострокову перспективу, що
дасть змогу отримувати значні економічні та
соціальні ефекти в майбутньому.
Для відкритості, інформаційної повноти та

прозорості діяльності органів місцевого само-
врядування необхідне впровадження єдиної
системи управління бюджетом. Це підвищить
ефективність управління видатками, дасть
можливість здійснювати посилений та прозорі-
ший моніторинг і контроль за виконанням бюд-
жету, усунути складності у спілкуванні з бюд-
жетних питань, а також раціоналізувати струк-
туру програм і розподілу обмежених ресурсів
міського бюджету.

Реформування структури місцевих подат-
ків та зборів дасть змогу органам місцевого
самоврядування отримати можливість реалі-
зації програм соціально-економічного розвит-
ку території. Пропонується застосування
таких місцевих податків і зборів, як податок
на благоустрій району та екологічний пода-
ток. Реформування системи управління фор-
муванням та використанням місцевих бюд-
жетів має ґрунтуватися лише на тих захо-

Висновки

дах, які заохотили б місцеві органи влади до
пропорційного виконання місцевих бюджетів.
Запорукою успіху місцевої бюджетної політи-
ки може бути лише прозоре й відкрите фор-
мування проектів бюджетів та одержання
підтримки й схвалення місцевим населенням.
Обов’язковим є висвітлення стану бюджетно-
го процесу в місцевих засобах масової інфор-
мації, доцільне також використання сучасних
інформаційних технологій.
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Проаналізовано вплив хвостосховищ раново о
виробництва Придніпровсь о о хімічно о завод
на забр днення сільсь о осподарсь ої прод ції
важ ими природними радіон лідами (210Pb,
210Ро, 226Ra, 232Th, 238U) на приле лих територіях
сільсь о осподарсь о о призначення.
Розраховано додат ове дозове навантаження
на населення, що меш ає в зоні вплив
хвостосховищ.

На виробничому об’єднанні «Придніпровсь-
кий хімічний завод», розташованому в Дніп-
родзержинську, упродовж 1949–1990 рр. здійс-
нювали переробку уранової руди. За роки ро-
боти було утворено 9 хвостосховищ загальною
площею 2,68 млн м2, у яких накопичено близь-
ко 42 млн т. радіоактивних відходів загальною
активністю 3,14·1015 Бк [1]. Хвостосховища роз-
міщено безпосередньо в межах м. Дніпродзер-
жинська та поблизу населених пунктів — Кар-
наухівки і Таромського.
Мета досліджень — визначити додаткове

дозове навантаження, спричинене хвостосхо-
вищами Придніпровського хімічного заводу
(ПХЗ), на населення прилеглих територій через
споживання сільськогосподарської продукції
місцевого виробництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проаналізовано найсучасніші роботи МАГАТЕ
[8, 9, 11] стосовно прогнозування надходжен-
ня радіонуклідів у сільськогосподарську продук-
цію і роботи на відповідну тематику вітчизня-
них та іноземних авторів.
Матеріали і методика досліджень. Об’єк-

том дослідження є вміст радіонуклідів у сіль-
ськогосподарських рослинах, вирощуваних на
прилеглих до заводу територіях. До місць про-
бовідбору належать сільськогосподарські поля
та присадибні ділянки, що перебувають у зоні
Лісостепу; ґрунти — чорноземи звичайні мало-
гумусні. Досліджувані зразки являли собою їс-

тівні частини рослин: картопля, буряк, огірки,
помідори, капуста, фрукти, продукти тваринно-
го походження — молоко, куряче м’ясо, яйця. Та-
кож відбирали проби води з криниць. За осно-
ву визначення величини річного надходження
важких природних радіонуклідів (ВПРН) до ор-
ганізму людини було використано раціон [3] та
рекомендовану МАГАТЕ методику розрахунку
[9]. Визначення вмісту радіонуклідів у зразках
здійснювали у власній лабораторії УкрНДІСГР
методом α-спектрометрії. Було проведено ста-
тистичну обробку даних.
Результати досліджень. Щоб дати оцінку

радіоекологічній безпеці хвостосховищ ПХЗ,
слід розглянути способи надходження радіо-
нуклідів із хвостосховищ до навколишнього се-
редовища.
Кореневе забруднення. Якщо взяти макси-

мальну щільність випадань 238U на самих хвос-
тосховищах, що становить 14 Бк/м2 за рік, то за
об’ємної маси чорнозему близько 1500 кг/м3

отримаємо щороку збільшення питомої актив-
ності у шарі ґрунту 20 см на рівні 0,05 Бк/кг на
рік. Це відповідає 0,3% від природного вмісту
238U у чорноземах Дніпропетровської області
(16 Бк/кг). Щільність випадань радіоактивного
аерозолю на поверхню ґрунту зменшується
обернено пропорційно відстані від джерела
розпилювання [4].
Хвостосховища ПХЗ не мають значного впли-

ву на збільшення природного вмісту ВПРН в
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Вплив хвостосховищ уранового виробництва
на забруднення сільськогосподарської продукції

орному шарі розташованих поблизу ґрунтів
сільськогосподарського призначення.
Аеральне забруднення. Щільність випадань

радіоактивного аерозолю на поверхню ґрунту
АП є обернено пропорційною відстані від лі-
нійного джерела і на віддалі 100–200 м від ньо-
го за швидкості вітру до 5 м/с зменшується
більше ніж на 2 порядки величини [4], досяга-
ючи фонового рівня. Застосувавши коефіцієн-
ти [7, 10], було отримано питому активність
238U та 226Ra сухої надземної маси рослин АП=
=0,075 Бк/кг. Отже, вплив хвостосховищ на
аеральне радіоактивне забруднення ВПРН їс-
тівних частин сільськогосподарських культур
нижчий від фонового рівня, тобто на відстані
понад 100–200 м від межі ПХЗ ним можна прак-
тично знехтувати.
Забруднення через зрошення. Результати

моніторингових робіт показали [1], що питома
активність води в р. Коноплянці щодо 238U у
середньому становить 0,23 Бк/л, 234U — 0,2;
уміст 226Ra та 210Pb у воді — 0,017 Бк/л. За
наявних рівнів вмісту ВПРН у поверхневих во-
дах не спостерігатиметься істотного збільшен-
ня радіоактивного забруднення продукції рос-
линництва за рахунок її зрошення цими вода-
ми порівняно з наявним фоновим кореневим
забрудненням [6].
Рівні забруднення продукції рослинницт-

ва. Активність досліджуваних проб сільськогос-
подарських рослин по кожному з радіонуклідів
не перевищувала 0,25 Бк/кг поблизу хвосто-
сховищ та 0,01–0,02 Бк/кг — на присадибних ді-
лянках.
Забруднення продукції тваринництва. За

найконсервативнішими оцінками, для раціонів,
що складаються з трав природних кормових

угідь за їх кореневого та аерального забруд-
нень природними радіонуклідами та вживан-
ня поверхневих вод р. Коноплянки тваринами,
питома активність 238U, 226Ra, 210Po і 210Pb у
молоці корів не перевищуватиме 0,008 Бк/л,
0,012, 0,08 і 0,07 Бк/л відповідно. Це узгоджу-
ється із середньосвітовими значеннями вмісту
ВПРН у молоці: 238U — 0,001 Бк/л, 226Ra —
0,005; 210Po — 0,04 і 210Pb — 0,06 Бк/л [5].
Дози опромінення. Під час розрахунку ефек-

тивної дози опромінення дітей та підлітків у ві-
ці до 17 років використовували дозові коефіці-
єнти, наведені Міжнародною комісією з радіа-
ційного захисту для різних вікових груп [2].
Критичною групою за перорального надхо-
дження 238U, 232Th, 210Po і 210Pb є діти віком 1–
2 роки, 226Ra — діти віком 12–17 років [8]. Річне
надходження ВПРН до організму людини через
органи травлення в регіонах з нормальним
радіаційним фоном зазвичай становить: 238U —
близько 5 Бк; 226Ra — 15; 210Po і 210Pb —
40 Бк [7]. Консервативні оцінки доз опромінен-
ня дорослого населення внаслідок забруднен-
ня ВПРН сільгосппродуктів у межах впливу хво-
стосховищ (<0,031 мЗв/рік) будуть нижчі вста-
новлених НРБУ–97 для підприємств з
переробки уранових руд дозових квот на опро-
мінення населення — 0,12 мЗв/рік. При цьому
загалом вони зумовлені природними фонови-
ми рівнями, а не безпосереднім впливом хвос-
тосховищ. Слід зазначити, що для критичної
групи населення — дітей у віці 1–2 роки — дози
від перорального надходження ВПРН можуть
істотно перевищувати внутрішні дози опромі-
нення дорослих (таблиця) за вищих дозових
коефіцієнтів [8] та споживання молока, яке
містить 210Po та 210Pb.

238U 1,8/0,6 2,2/0,3 0,6/1,5 0,5/0,2 5,1/2,7 0,2/0,3

232Th 0,1/0,02 0,1/0,01 0,02/0,04 0,1/0,1 0,3/0,2 0,1/0,07

226Ra 0,3/0,1 1,5/0,2 1,0/2,5 2,0/1,0 4,7/3,8 1,3/3,6

210Po 0,7/0,2 3,7/0,5 7,3/18 0,1/0,03 12/18 14,0/162

210Pb 0,7/0,2 7,3/1,0 5,6/14 0,7/0,3 14/15 9,9/55

Сума 25,5/221

Ма симальне річне надходження ВПРН до ор анізм людини (доросло о/однорічних дітей)
та відповідні ефе тивні дози вн трішньо о опромінення

Радіонуклід
Середньорічне надходження ВПРН, Бк Середньорічна

ефективна
доза, мкЗв/рікКоренеплоди УсьогоОвочіМолокоЗерно

Хвостосховища уранового виробництва
ПХЗ не мають істотного впливу на додатко-

Висновки

ве забруднення важкими природними радіонук-
лідами прилеглих сільськогосподарських угідь,
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Вплив хвостосховищ уранового виробництва
на забруднення сільськогосподарської продукції

сільськогосподарської продукції і формування
доз опромінення населення внаслідок забруд-

нення продуктів харчування, які вирощують
на цій місцевості.
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Висвітлено рез льтати вплив норм несених
мінеральних добрив та норм висів насіння
на врожайність зерна ячменю озимо о сорт
Вінтмальт в мовах південної частини Західно о
Лісостеп .

Ячмінь озимий стає дедалі популярнішим в
умовах південної частини Західного Лісостепу.
Він є однією з урожайних та цінних кормових
культур і в зерновому балансі країни має велике
значення. Порівняно з ячменем ярим ячмінь ози-
мий дозріває на 25–30 днів раніше. Другою важ-
ливою особливістю його вирощування є ефектив-
не використання продуктивної вологи, накопиче-
ної за осінньо-зимовий період від самого початку
відновлення весняної вегетації. Відповідно такі
посіви убезпечені від впливу весняних посух. Нині
дедалі більше уваги в західних країнах Європи
надають вирощуванню ячменю озимого, який
значно унеможливлює ризики і стабілізує дина-
міку надходжень сировини для пивоварної галузі
в літній період.
Аналіз досліджень і публікацій. Мінеральні

добрива та їх застосування належать до найпо-
тужніших факторів інтенсифікації технології виро-
щування [4]. Цьому питанню присвячено чи не
найбільше наукових досліджень в агрономії. За
вирощування ячменю на пивоварні потреби цей
фактор відіграє подвійну роль: сприяє підвищен-
ню врожайності посівів та досить істотно впливає
на якість вирощуваної продукції [1]. Нині особли-
вої актуальності набувають норми висіву насіння,
що мають глибоку наукову історію [3]. Ще в ХIV
ст. П. Кресцентій у латинському виданні поперед-
жав про завищення норми висіву насіння під час
вирощування зернових. Учені України в галузі
рослинництва зазначають, що вибір норми висі-
ву насіння попри уявну її простоту і вивченість є
складним питанням технології, до якого дово-
диться постійно повертатися.
Мета досліджень — вивчити вплив застосу-

вання мінеральних добрив та норм висіву насін-
ня на врожайність ячменю озимого пивоварного.

Методика досліджень. Ґрунти дослідних діля-
нок — чорноземи опідзолені. Досліди закладали
з використанням ячменю озимого 2-рядного сор-
ту Вінтмальт. Варіанти 2-факторного досліду:
фактор А — мінеральні добрива N0P0K0, N30P30K30,
N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120, фактор В —
норми висіву насіння 300, 350, 400, 450 шт./м2.
Фосфорно-калійні добрива вносили під основний
обробіток ґрунту, 50%  азотних — разом із фос-
форно-калійними, решту — у ранньовесняний пе-
ріод по поверхні посівів. Повторність дослі-
ду — 4-разова, облікова площа ділянки — 50 м2.
Облік урожаю здійснювали методом суцільного
обмолоту. Місце проведення польового досліду
— експериментальне поле ТОВ «Оболонь Агро»
Чемеровецького району Хмельницької області.
Для математичних обчислень використовували
рекомендації Б.А. Доспєхова [2].
Результати досліджень. Унаслідок проведе-

них досліджень установлено високу ефективність
застосування мінеральних добрив за впливом на
врожайність зерна. У середньому в досліді вона
становила 6,72 т/га. Істотні прирости врожайності
для кожного варіанта мінеральних добрив спос-
терігалися щороку. Оцінюючи фактор застосуван-
ня мінеральних добрив, слід зазначити, що кож-
не наступне збільшення норми внесення на
N30P30K30 сприяло підвищенню врожайності зер-
на. Статистичну оцінку дії мінеральних добрив за
методом головних ефектів наведено в табл. 1.
Кожний варіант виокремлюють у гомогенну гру-
пу. Це свідчить про те, що кожна норма добрив
є ефективною або істотно варіативною складо-
вою фактора. Кореляційний зв’язок між урожай-
ністю зерна та внесеними добривами сильний
ηy.xz=0,98. Форма зв’язку — криволінійна, опи-
сується квадратичним рівнянням регресії. Ця за-

N0P0K0 4,63 4,40 4,31 4,44 ***
N30P30K30 6,00 5,82 5,52 5,78 ***
N60P60K60 7,18 7,05 6,59 6,94 ***
N90P90K90 8,17 8,00 7,38 7,85 ***
N120P120K120 8,92 8,80 7,96 8,56 ***

1. Оцін а вплив норм несення мінеральних добрив на врожайність зерна ячменю озимо о
(середнє за 2010–2012 рр.; тест Д н ана)

Норма добрив,
кг/га д.р.

Урожайність, т/га Гомогенні групи

2010  2011  2012   Середнє   1  2 3 4        5
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лежність підтверджує висвітлену вище закономір-
ність ефективності мінеральних добрив за збіль-
шення їх норм унесення.
Результативний вплив норм висіву насіння

виявлено лише в контрольному варіанті без доб-
рив. Закономірно зростала продуктивність оди-
ниці площі посіву за умови збільшення норми ви-
сіву насіння на 100 нас./м2.
Скажімо, у 2010 р. врожайність зерна за нор-

ми висіву 300 нас./м2 становила 4,45 т/га, а за
норм висіву 400 нас./м2 цей показник був істотно
більшим — 4,74 т/га, НІР0,05 — 0,25 т/га. Таку
саму істотну різницю було виявлено між показ-
никами норм висіву 350 та 450 нас./м2 за врожай-
ності 4,49 та 4,84 т/га.
У 2011 р. істотною була різниця в урожайності

зерна ячменю озимого із застосуванням норм
висіву 300 і 350 нас./м2 — 4,04 та 4,34 т/га за
НІР0,05 — 0,28. Проте за такого рівня значущості
похибки за 3 роки досліджень це було винятком.
Поступове зростання врожайності зі збільшенням
норми висіву насіння за НІР0,05 — 0,28 виявлено
за порівняння показників 4,04 т/га — норма ви-
сіву 300 нас./м2 і 4,54 т/га — норма висіву 400
нас./м2. Різниця — 0,5 т/га. Також істотні розбіж-
ності в даних були за порівняння врожайності
4,34 т/га — норма висіву 350 нас./м2 та врожай-
ності 4,66 т/га — норма висіву 450 нас./м2. Роз-

Продуктивність ячменю озимого
залежно від удобрення та норм висіву насіння

біжність становила 0,32 т/га за НІР0,05 — 0,28.
Аналогічну закономірність зростання врожайності
зерна ячменю озимого виявлено і в 2012 р. За
встановленої НІР0,05 0,21 т/га істотні зміни спо-
стерігалися в отриманих даних за порівняння
4,05 т/га — норма висіву 300 нас./м2 та 4,41 т/га
— норма висіву 400 нас./м2. Розбіжність стано-
вила 0,36 т/га, що більше НІР0,05 — 0,21 т/га. Та-
кож істотними є розбіжності щодо даних 4,23 т/га —
норма висіву 350 нас./м2 і 4,55 т/га за норми ви-
сіву 450 т/га, різниця 0,32 т/га більше НІР0,05 —
0,21 т/га. Попри таку закономірність вона була ха-
рактерною лише тоді, коли добрива не вносили.
У всіх інших варіантах, де застосовували міне-
ральні добрива, норми висіву не сприяли підви-
щенню рівня врожайності зерна і не спричиняли
його зниження, про що свідчать результати ста-
тистичного аналізу (табл. 2).
Статистичний аналіз за методом головних

ефектів без даних контрольного варіанта об’єд-
нує норми висіву насіння в одну гомогенну гру-
пу. Це дає підставу стверджувати, що норми ви-
сіву насіння не змінювали рівня врожайності зер-
на на фоні мінерального живлення. Проте слід
зазначити, що за результатами проведених екс-
периментів виявлено значний вплив норм висіву
насіння на структуру врожайності за елемента-
ми продуктивності.

300 7,58 7,42 6,88 7,29 ***
350 7,61 7,44 6,86 7,30 ***
400 7,56 7,38 6,87 7,27 ***
450 7,54 7,44 6,84 7,27 ***

2. Оцін а вплив норм висів насіння на врожайність зерна ячменю озимо о із застос ван-
ням добрив (середнє за 2010–2012 рр.; тест Д н ана)

Норма висіву,
нас./м2

Гомогенні групиУрожайність, т/га

Установлено високий рівень урожайності
зерна ячменю озимого із застосуванням міне-
ральних добрив. У середньому в досліді на чор-
ноземах опідзолених урожайність на контролі
становила 4,44 т/га, у варіантах N30P30K30,
N60P60K60, N90P90K90, N120P120K120 — 5,78 т/га,
6,94, 7,85, і 8,56 т/га відповідно. Залежність уро-
жайності зерна ячменю озимого від впливу міне-
ральних добрив характеризується сильним ко-
реляційним зв’язком ηy.xz=0,98 за формою кри-
волінійним, який описується рівнянням регресії

Висновки

Y = 4,366952+0,017246 NPK–0,000016 NPK2.
Істотний вплив норм висіву насіння на підви-
щення врожайності зерна виявлено лише у ва-
ріанті без застосування мінеральних добрив. Зі
збільшенням висіву насіння на 100 шт./м2 за по-
рівняння показників варіантів 300 та 400 нас./м2

врожайність зростає в середньому на 0,38 т/га,
за порівняння показників варіантів 350 та
450 нас./м2 — 0,33 т/га. На фоні мінеральних
добрив впливу норм висіву насіння на врожай-
ність зерна не встановлено.
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ВІДТВОРЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
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Досліджено теоретичні та при ладні аспе ти
процес відтворення виробництва в особистих
селянсь их осподарствах. Розроблено способи
підвищення рез льтативності ф н ціон вання
особистих селянсь их осподарств.

Особисті селянські господарства (ОСГ) є
найпоширенішою формою господарювання у
вітчизняному сільському господарстві. Процес
відтворення виробництва в ОСГ є неперервним
і виступає важливою складовою частиною про-
цесу суспільного відтворення.
Проблеми розвитку ОСГ вивчали І.Ф. Бала-

нюк [1], В.К. Збарський [2], О.М. Онищенко [3],
І.В. Прокопа [4], І.В. Свиноус [5] та ін. Нині не-
достатньо вивченими залишаються регіональні
особливості розвитку ОСГ, особливості проце-
су відтворення в них виробництва.
Мета статті — розробити теоретичні та прак-

тичні аспекти відтворення виробництва в осо-
бистих селянських господарствах.
Результати досліджень. ОСГ за економіко-

правовим змістом є сформованим у результаті
приватизаційних процесів селянським госпо-
дарством, яке дає можливість на основі вико-
ристання власної праці та на власній землі пов-
ністю або частково забезпечувати себе продук-
тами харчування чи виробляти товарну
продукцію сільського господарства. За еконо-
мічним типом ОСГ поділяють на споживчі, спо-
живчо-товарні й товарні. У приміській зоні
переважає споживчо-товарний і товарний тип,
а у віддалених районах — споживчий. Зважа-
ючи на те, що ОСГ є основною формою госпо-
дарювання в сільському господарстві, процес
їх відтворення виступає одним з головних чин-
ників розвитку сільських територій та форму-
вання сучасного сільського способу життя.
Оцінка розвитку ОСГ з погляду економічних

інтересів сільських жителів забезпечила фор-
мування державної аграрної політики в цій сфе-
рі в 90-х роках минулого століття і привела до
значного нарощування їхнього економічного
потенціалу та збільшення обсягів виробництва
продукції. У майбутньому ОСГ не можуть зали-
шатися основною формою господарювання в
сільському господарстві, оскільки мають істот-
ний недолік: навіть за умови розширеного типу
відтворення в такому господарстві не виникає
умов для розширеного відтворення трудового
потенціалу, формування цілісності в розвитку
особи.
Сільське домогосподарство є однією з пер-

винних ланок процесу суспільного відтворення.
Відтворення сільського домогосподарства так
само передбачає етапи виробництва, розподі-
лу, обміну та споживання. Особливо це сто-
сується сільських домогосподарств, особисте
господарство яких має натуральний характер і
саме організовує відносно замкнутий процес
відтворення — від стадії виробництва до стадії
споживання.
Сільські домогосподарства мають власну

базу для першого етапу процесу відтворен-
ня — виробництва, яке за несприятливих зов-
нішніх соціально-економічних умов може за-
безпечити високий рівень автономності як ви-
робництва, так і споживання. Етапи процесу
відтворення сільських домогосподарств відоб-
ражено в таблиці.
Формування споживчого, споживчо-товарно-

го чи товарного типу ОСГ відбувається на пер-
ших двох етапах процесу відтворення. Взагалі,
сільська родина може віддати всі наявні в її
володінні сільськогосподарські угіддя в оренду,
тоді вона на етапі виробництва автоматично
перетворює своє господарство в товарне. Така
сама ситуація може виникнути на етапі розпо-
ділу, якщо вся вироблена продукція буде при-
значена для реалізації на ринку.
Упродовж 2000–2010 рр. відбулися значні

зміни в розвитку ОСГ у режимі всіх 4-х стадій
відносно замкнутого процесу їх відтворення.
Виробництво валової продукції в порівнянних
цінах 2005 р. скоротилося з 3592,4 до 3083,7
млн грн , тобто на 14,2%. При цьому скорочен-
ня відбулося практично лише за рахунок згор-
тання тваринництва. Питома частка ОСГ у за-
гальному обсязі виробництва в усіх категоріях
господарств знизилася з 90,8 до 73,7%. Вони
високими темпами втрачають своє значення в
забезпеченні продовольчої безпеки не тільки
сільських родин, а й регіону, країни загалом.
Виробнича структура ОСГ передусім визна-

чається його типом (споживче, споживчо-товар-
не, товарне господарство), сімейними та міс-
цевими традиціями у виробництві та спожи-
ванні продукції рослинництва й утриманні
сільськогосподарських тварин, місцерозташу-
ванням господарства та компактністю розмі-
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щення окремих земельних ділянок, наявністю
та облаштованістю громадських пасовищ, кон’юн-
ктурою агропродовольчого ринку, кліматични-
ми умовами конкретного року тощо. За дослі-
джуваний період відбувався процес значного
спрощення виробничої структури ОСГ, знижу-
вався рівень інтенсифікації виробництва. Ви-
робництво валової продукції на 1 га угідь за
2000–2010 рр. скоротилося вдвічі. Особливо
високими темпами скорочуються обсяги вироб-
ництва молока внаслідок зменшення чисель-
ності поголів’я корів.
Спостерігаються значні відмінності в показ-

никах розвитку ОСГ приміської зони та відда-
лених районів. Рівень стабільності виробницт-
ва у віддалених районах, в яких переважають
господарства споживчого типу, значно вищий
порівняно з приміськими. У результаті кореля-
ційно-регресійного аналізу відібраних показ-
ників розвитку ОСГ у розрізі адміністративних
районів Львівської області встановлено, що
основними чинниками, які впливають на обсяг
виробництва валової продукції з розрахунку на
одну особу є розмір використовуваної земель-
ної ділянки, а також рівень урбанізації району.
Аналіз розподілу продукції ОСГ показав, що

основна її частина споживається всередині гос-
подарств. Однак незважаючи на наявність осо-
бистого господарства, сільські жителі загалом
харчуються значно гірше порівняно з міськими.
Особливо гострою є нестача в раціонах селян
м’яса та м’ясопродуктів, риби та рибопродуктів,
фруктів, ягід і винограду. Відбувається процес
поступової трансформації основної функції
ОСГ у більш просту — зменшення навантажен-
ня на сімейний бюджет. Зростання грошових
доходів сільського населення дає змогу скоро-

Відтворення виробництва
в особистих селянських господарствах

чувати розміри ОСГ, а нерідко — взагалі позбу-
ватися їх. Відбувається зворотний процес пере-
творення багатьох ОСГ у підсобні господарства.
Значний вплив на процес відтворення в ОСГ

має цінове середовище, адже навіть господар-
ства споживчого типу завжди мають надлишки
виробленої продукції, які реалізуються на рин-
ку. Рівень цін на окремі види продукції ОСГ
мають вкрай нестабільний характер.
Особливо значними є коливання цін на мо-

локосировину, картоплю, більшість видів ово-
чів, фрукти і ягоди. Тому господарства спожив-
чо-товарного і товарного типу не можуть сфор-
мувати ефективної виробничої структури.
Поширеним явищем стало знищення виробле-
ного та зібраного врожаю сільськогосподарсь-
ких культур. З огляду на це значно зростає
роль держави й органів місцевого самовряду-
вання з регулювання кон’юнктури агропродо-
вольчого ринку.
У результаті прогнозування окремих показ-

ників, які характеризують процес відтворення в
ОСГ, установлено, що за збереження наявних
тенденцій до 2020 р. обсяг виробництва вало-
вої продукції в цих господарствах у Львівській
області скоротиться до 3 млрд грн, що поряд
зі значним зростанням цього показника в агро-
підприємствах не призведе до його загально-
го скорочення в усіх категоріях господарств.
Однак очікується значне скорочення чисель-
ності поголів’я корів та обсягів виробництва
молока. Загалом сільські домогосподарства з
великого постачальника молокосировини на
ринок перетворяться на потужного її покупця.
Цей процес відбуватиметься незалежно від
обсягів державної фінансової підтримки розвит-
ку скотарства в ОСГ, запровадженої в 2012 р.

І — виробництво Виробництво продукції рослинництва і тваринництва

Переробка і зберігання продукції

Будівництво і ремонт господарських приміщень, виробництво господарського
інвентарю

Народження і виховання дітей

ІІ — розподіл Розподіл виробленої продукції між членами домогосподарства для споживання,
реалізації, допомоги родичам, відновлення процесу виробництва

Розподіл наявних виробничих ресурсів між сферами ведення домогосподарства

ІІІ — обмін Обмін виробленими благами між працездатними та непрацездатними членами
домогосподарства

ІV — споживання Споживання вироблених у господарстві продуктів харчування

Користування наявними в домогосподарстві непродовольчими засобами
споживання

Використання власної робочої сили для ведення особистого селянського
господарства

Етапи процес відтворення сільсь их домо осподарств

Основні економічні дії членів домогосподарстваНазва етапу
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Відтворення виробництва
в особистих селянських господарствах

Уряду слід значно збільшити фінансові ресур-
си для відродження розвитку скотарства в аг-
ропідприємствах.
Розвиток сільськогосподарських обслугову-

ючих кооперативів є основою поліпшення про-
цесу відтворення в ОСГ, умов виробництва та
реалізації продукції. Доцільним є формування
переважно багатопрофільних обслуговуючих
кооперативів, оскільки в них забезпечувати-
меться значно ефективніше використання ре-
сурсів порівняно зі спеціалізованими коопера-
тивами. Розрахунки показали, що для органі-
зації одного багатопрофільного кооперативу з
молочарським, овочево-садівничим відділення-
ми та відділенням надання послуг з обробітку
землі і збирання врожаю необхідна велика су-
ма коштів — 1700 тис. грн. Навіть за умови
30%-ї оплати витрат з державного бюджету та
організації кооперативу на базі трьох сільських
рад (у середньому 5520 жителів і 1670 особис-
тих селянських господарств) сума вступного
внеску з розрахунку на одне господарство ста-

новитиме 700 грн, що може виявитися непо-
сильним для значної частини господарств. То-
му, з одного боку, слід збільшити частку ком-
пенсаційних витрат із державного бюджету в
процесі організації багатопрофільних сільсько-
господарських обслуговуючих кооперативів, а
з другого боку, узаконити їхній неприбутковий
характер, що забезпечить значно кращі еко-
номічні умови їх функціонування.
Неодмінною умовою забезпечення нормаль-

ного протікання процесу відтворення вироб-
ництва в ОСГ є комплексний розвиток сільських
територій. При цьому особлива увага має звер-
татися на розвиток виробничої та соціальної
інфраструктури села. Пріоритетним напрямом
розвитку сільських територій мають стати до-
корінні зміни в дорожньому господарстві, ос-
кільки мережа добротних сільських доріг дає
змогу подолати фрагментарність сільської по-
селенської мережі, поліпшити умови вироб-
ництва і реалізації продукції ОСГ та агропід-
приємств.

В основі високих темпів скорочення обсягів
виробництва в особистих селянських госпо-
дарствах лежить їхня нездатність забезпе-
чити кінцеву мету процесу відтворення —
формування цілісності в розвитку особи. Ви-
сокий рівень зайнятості сільського населен-
ня в особистих господарствах створює знач-

Висновки

ні перешкоди в досягненні цієї мети. Тому сіль-
ські жителі об’єктивно змушені шукати інші,
більш надійні джерела доходів. З огляду на це
державна аграрна політика має орієнтувати-
ся передусім на розвиток сільськогосподарсь-
ких підприємств.
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Актуальність дослідження. Залежно від
розміру усі підприємства як складові національ-
ної ринкової економіки поділяються на 3 групи:
великі, середні й малі. Кожна група має свої
специфічні інтереси, що визначають стратегію
економічної поведінки, ставлення до проведен-
ня державної політики, а також до проблем
соціально-економічного, політичного і націо-
нального характеру.
Аналіз останніх публікацій. Нові явища в

сільському господарстві, що відбиваються на
соціально-економічному розвитку села та се-
лянстві, досліджували чимало українських уче-
них, зокрема П.С. Березівський, З. Варналія,
Л. Вороніна, О. Гаврилюк, В. Геєць, В. Горьо-
вий, С. Дем’яненко, В. Зіновчук, П. Канінський,
М. Малік, В. Месель-Веселяк, В. Онищенко,
І. Прокопа та ін., а також зарубіжних — А. Мар-
шал, Т. Пітерс, П. Самуельсон, Л. Тоубі, Р. Во-
термен, Й. Шумпетер та ін.
Результати дослідження. Відповідно до

Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України з питань регулю-
вання підприємницької діяльності» від 18.09.2008
р. № 523–VI та Господарського кодексу Украї-
ни малими вважаються підприємства, у яких
середня чисельність працівників за звітний (фі-
нансовий) рік не перевищує 50 осіб, а обсяг
валового доходу від реалізації продукції за цей
період не перевищує 70 млн грн. У березні
2012 р. Верховна Рада України ухвалила За-
кон України «Про розвиток та державну під-
тримку малого і середнього підприємництва в
Україні», яким визначено нові критерії розподі-
лення суб’єктів господарювання на мікро- (чи-
сельність працюючих не перевищує 10 осіб) та
малі підприємництва.
Малі сільськогосподарські підприємства мак-

симально використовують економічний потен-
ціал регіонів, розвиваються у пріоритетних для
регіону видах економічної діяльності. Вони
швидко реагують на зміни кон’юнктури ринку.
Однак виробництво нових видів продукції зде-
більшого пов’язане з використанням сільсько-
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господарських угідь, а звідси — неспромож-
ність малих підприємств у короткі терміни від-
творити капітал, переводячи його з однієї сфе-
ри діяльності в іншу, проникаючи в нові ринкові
ніші. Наявність незалежних суб’єктів малого
підприємництва створює конкурентне середо-
вище, крім того, велика кількість малих під-
приємств забезпечує виникнення великих фі-
нансово потужних фірм. Тому малим підпри-
ємствам потрібен, з одного боку, гнучкий і
юридично спрощений порядок створення, ре-
організації та ліквідації, а з другого — сучасне,
науково обґрунтоване управління.
Мале підприємництво в Україні є істотним

елементом у соціальному перетворенні сус-
пільства, оскільки значною мірою сприяє ство-
ренню середнього класу, забезпечує політич-
ну стабільність і демократичний розвиток сус-
пільства. Частка малих і середніх підприємств
у валовому внутрішньому продукті нашої дер-
жави становить близько 10%, а в країнах з роз-
винутою ринковою економікою — в межах 50–
65%. У США роздрібна торгівля майже на 100%
здійснюється малим підприємництвом.
Малі підприємства сільських поселень за

своїми фінансовими і комерційними можливо-
стями істотно відрізняються від великих і навіть
середніх підприємств. Це зумовлює особли-
вості управління малим підприємництвом зага-
лом і в сільських поселеннях зокрема.
З огляду на функціональний підхід до ді-

яльності малих підприємств керівник тако-
го підприємства виконує кожну функцію са-
мостійно: фінансову (I), виробничу (V), кадро-
ву (II), матеріально-технічного постачання
(III), маркетингу і загального управління фір-
мою (IV).
Модель управління фермерським господар-

ством (за В.К. Збарським) складається з 2-х
блоків: макросередовище — економічні, пра-
вові, політичні, соціально-економічні, техно-
логічні, географічні умови діяльності; мікросе-
редовище — інституціональна система. Вона
характеризує фермерське підприємництво з
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його 5-ма основними функціями, 4 з яких (фі-
нанси, маркетинг, кадри і матеріально-техніч-
не постачання) передбачають відносини фер-
мера-менеджера із зовнішніми блоками. Ці ін-
ститути становлять безпосереднє середовище
діяльності фермерського господарства, або
мікрорівень. Виробнича функція з її ноу-хау
становить внутрішнє середовище бізнесу. Су-
купність ринків: фінансів (I); праці (II); сирови-
ни та машин (III); товарної продукції (IV) — ста-
новлять ринкове середовище фермерського
господарства, або його макрорівень.
У цих умовах фермеру як керівникові госпо-

дарства доводиться самому здійснювати всі 5
функцій управління фермерським господар-
ством.
Досвід і досягнення фахівців із менеджмен-

ту різних країн цікаві й корисні для вітчизняних
учених. Проте кожна держава має свій рівень
розвитку ринкових відносин, своє законодавче
поле та специфіку культури населення. Отже,

нашим підприємцям-менеджерам необхідні
розробки, які враховують специфіку становлен-
ня та розвитку малого бізнесу в Україні.
Останнім часом проблеми малого підприєм-

ництва дедалі більше привертають увагу до-
слідників України та близького зарубіжжя, зок-
рема Росії.
Дослідження управлінських аспектів малих

сільськогосподарських підприємств показало,
що в галузевій структурі діючих малих підпри-
ємств Черкащини у 2010 р. вони становили від
20 до майже 50% (таблиця).
Аналіз статистичних даних функціонуван-

ня малих підприємств Черкаської області свід-
чить про те, що близько 20% зареєстрованих
малих підприємств на селі не працює. Це є без-
перечним доказом того, що в кожному 5-му
малому підприємстві недостатньо розвинений
менеджмент, що негативно позначається на
розвитку їхньої господарсько-комерційної
діяльності.

Проблеми управління малими
підприємствами сільських поселень Черкащини

Кількість малих підприємств,
одиниць 114 110 110 115 2109 2215

Кількість зайнятих працівників,
осіб — усього 50 1021 1060 1090 18705 18481

Те саме у % від загальної
кількості 18,9 27,9 31,0 45,6 28,1 35,6

У т.ч. найманих працівників 911 954 991 1032 17888 17386

Те саме на одне підприємство,
осіб 8 9 9 9 8 8

Середньомісячна зарплата
найманих працівників, грн 486,5 1151,4 462,3 993,5 498,1 917,7

Обсяг реалізованої продукції
(робіт, послуг), млн грн 32,6 77,1 71,8 224,0 1312,7 2206,8

Те саме у % від загального
обсягу району 10,0 7,6 23,4 45,4 25,9 29,9

Обсяги реалізованої продукції
(робіт, послуг) на одного
зайнятого працівника, тис. грн 34,3 74,1 67,7 205,5 70,2 119,4

Операційні витрати на одиницю
реалізованої продукції, грн 105,6 108,7 100,9 102,7 103,33 109,54

Фінансові результати від
звичайної діяльності
до оподаткування, тис. грн 558,2 7359,8 76,4 5499,9 –2340,1 +31131,6

Чистий прибуток, тис. грн 391,0 7175,2 –83,0 5061,3 –2111,1 +22524,9

Рентабельність усієї діяльності, % 1,4 8,8 –3,2 2,2 –12,4 +11,3

* Дані: Діяльність малих підприємств. Статистичний збірник за 2009 рік. — Черкаси: Головне управління
Держкомстату України в Черкаській області, 2011. — 169 с.

Основні е ономічні по азни и розвит малих підприємств либинних районів Чер ащини,
2006–2010 рр.*

Показник

Район Область (без міст
обласного

підпорядкування)Шполянський Монастирищенський

2006 2010 2006 2010 2006 2010
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Проблеми управління малими
підприємствами сільських поселень Черкащини

Особливого значення в системі організації
ефективної діяльності у малому підприєм-
ництві набувають побудова та впроваджен-
ня власної стратегії, що має підкріплювати-
ся відповідними принципами:
орієнтація на економічні інтереси власни-

ка малого підприємства;

Висновки

багатоваріантність можливих напрямів
розвитку, яка зумовлена динамічністю зовніш-
нього середовища;
безперервність і комплексність розробки

стратегії; узгодженість стратегічних рішень
за окремими напрямами діяльності суб’єкта
господарювання, видами ресурсів, функціями.
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ПАМ’ЯТІ В.Ф. КОВАЛЕНКА
Аграрна наука зазнала вели-

кої втрати. 2 жовтня 2012 р. на
73-му році пішов з життя доктор
біологічних наук, професор,
академік НААН, заслужений
винахідник УРСР, лауреат Дер-
жавної премії України в галузі
науки і техніки В.Ф. Коваленко.
Віктор Федорович народився

1 січня 1940 р. у с. Власівка
Глобинського району Полтавсь-
кої області. Після закінчення
Андріївського зоотехнічного
технікуму трудову діяльність
присвятив науковому забезпе-
ченню галузі свинарства. У
1958 р. був направлений на ро-
боту в Інститут тваринництва
степових районів ім. М.Ф. Івано-
ва «Асканія-Нова», де під керів-
ництвом академіка Л.К. Гребеня
розпочав наукову діяльність.
Свої перші наукові роботи опуб-
лікував ще студентом у 1963 р.
під час навчання на зоотехніч-
ному факультеті Полтавського
с.-г. інституту. Після його закін-
чення був направлений на ро-
боту до Полтавського науково-
дослідного інституту свинарст-
ва, де працював у лабораторії
фізіології, яку очолював академік
ВАСГНІЛ О.В. Квасницький. Під
його керівництвом В.Ф. Кова-
ленко у 1969 р. захистив канди-
датську дисертацію на тему
«Вивчення складу ембріотрофу
у свиноматок», у 1988 р. — док-
торську на тему «Фізіологічні
аспекти підвищення відтворю-
вальної здатності свиноматок».
У цьому інституті він пройшов
шлях від молодшого наукового
співробітника до заступника ди-
ректора з наукової роботи. Ос-
танніми роками очолював від-
діл фізіології відтворення та
годівлі.
Творча діяльність В.Ф. Кова-

ленка була спрямована на
пізнання глибин фізіології тва-
рин, розробку новітніх біотехно-
логій та технологій виробницт-
ва і переробки продукції тва-
ринництва. Ним установлено
ряд важливих принципово но-
вих закономірностей відтворю-
вальної функції свиней, що
дало змогу істотно розширити і
поглибити теоретичні основи

фізіології їх розмноження. Фун-
даментальним циклом робіт
В.Ф. Коваленка вперше виявле-
но особливості вуглеводного,
білкового, ліпідного та міне-
рального обміну в матці свино-
маток у взаємозв’язку з метабо-
лічними процесами у плодів уп-
родовж їх розвитку; відкрито
невідому у світовій науці зако-
номірність, яка полягає в тому,
що в печінці матері і плодів глі-
коген зазнає розщеплення та
перетворення фосфоролітич-
ним, амілолітичним і пентозо-
фосфатним способом, а в ен-
дометрії і плодових оболонках
— лише гідролітичним і пенто-
зофосфатним. Ученим розроб-
лено 2 фундаментальні теорії:
локально-міжтканинної дифе-
ренціації фізіологічних процесів
у матці і про циклічну лабіль-
ність гомеостазу метаболічних
процесів у матці ссавців.
Знайшла широке застосу-

вання на виробництві розроб-
лена В.Ф. Коваленком техно-
логія заморожування сперми.
Вперше в Україні у 1972 р. ним
запроваджено штучне осіменін-
ня свиней в умовах потужних
індустріальних підприємств з
виробництва свинини, зокрема
на Калитянському свиноком-
плексі потужністю 108 тис. гол.
відгодівлі свиней за рік. За його
проектами побудовано спеціалі-
зовані станції штучного осіме-
ніння в ряді областей України.
Уперше у світовому свинарстві
він довів можливість та потре-

бу синхронізації опоросів і за-
пропонував ряд методів її за-
стосування у виробництві.
Матеріали його розробок

включені в понад 25 практичних
рекомендацій та методичних
посібників державного рівня. У
його активі понад 400 опубліко-
ваних робіт, монографій, книг,
брошур, 60 патентів та авторсь-
ких свідоцтв і 11 раціоналіза-
торських пропозицій. Під його
керівництвом розроблено 7
Державних стандартів України.
Широкою популярністю корис-
туються його праці, зокрема
«Свиноводство», «Відтворення
поголів’я у промисловому сви-
нарстві», «Підвищення репро-
дуктивної здатності свинома-
ток», «Довідник зооінженерних
термінів» та ін.
Академік НААН В.Ф. Кова-

ленко успішно поєднував нау-
кову, виробничу та педагогічну
діяльність. Він був професором
Полтавського Національного
педагогічного університету імені
В.Г. Короленка та очолював ка-
федру екології Полтавського
Національного технічного уні-
верситету імені Ю. Кондратюка.
Під його керівництвом підготов-
лено 17 кандидатів і 1 доктор
наук. Він був представником
України в Європейській асоці-
ації з відтворення домашніх
тварин, членом учених рад із
захисту дисертацій і редакцій-
них колегій міжвідомчого збір-
ника «Свинарство» та журналу
«Надежда Планеты».
Коваленко В.Ф. нагородже-

ний Почесною грамотою Пре-
зидії Верховної Ради та Кабіне-
ту Міністрів України.
Його досягнення широко ві-

домі серед науковців і практиків
тваринництва. Як великий енту-
зіаст своєї справи, він назавжди
залишиться одним із найкра-
щих фахівців із фізіології тва-
рин як в Україні, так і в усьому
світі.
Світла пам’ять про Віктора

Федоровича назавжди збере-
жеться в наших серцях.

Президія
Національної академії

 аграрних наук України
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АННОТАЦИИ

Безуглый Н.Д., Ежов В.М., Захаренко Г.С. 200-
летний Никитский ботанический сад — от славного
прошлого к динамическому будущему//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 10. — С. 5–11.
Дан анализ 200-летней деяльности Никитского
ботанического сада относительно обеспечения
сельского хозяйства страны новейшими достиже-
ниями отечественной и зарубежной науки в инт-
родукции, селекции, сохранении и увеличении
биоразнообразия декоративных, южных плодовых
и ароматических растений. С учетом современных
требований аграрного комплекса Украины опреде-
лены важнейшие направления деяльности этого
учреждения на перспективу.

Зарышняк А.С., Полевой В.М., Лукащук Л.Я.
Влияние калия на продуктивность свеклы сахар-
ной в условиях Западной Лесостепи//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 10. — С. 12–15.
По результатам 3-летних исследований установ-
лена эффективность внесения под свеклу сахар-
ную калия хлористого в возрастающих дозах на
темно-серых оподзоленных легкосуглинистых поч-
вах Западной Лесостепи. На фоне N120Р120 опти-
мальным было внесение калия в дозе 120 кг/га. По
сравнению с фоном урожайность увеличилась на
12,9%, сбор сахара с 1 га — 14,7%, окупаемость
1 кг К2О прибавкой урожая корнеплодов состави-
ла 45,5 кг.

Тарарико А.Г., Сиротенко А.В., Ильенко Т.В.,
Величко В.А. Космический мониторинг засушли-
вых явлений//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 10. — С. 16–19.
Рассмотрена эффективность использования мате-
риалов космической съемки низкого простран-
ственного разрешения для мониторинга засухи.
Приведены результаты применения данных спут-
ника NOAA с радиометром AVHRR при мониторин-
ге засухи 2012 г. в Украине.

Иващенко А.А., Михальская Л.Н., Швартау В.В.
Накопление элементов питания растениями сор-
няков и пшеницы озимой//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 10. — С. 20–23.
Методом ICP-спектроскопии установлены высокие
уровни поглощения ряда макро- и микроэлемен-
тов вредоносными видами сорняков, что необхо-
димо учитывать при внедрении комплексных сис-
тем питания и защиты посевов пшеницы озимой.

Петриченко В.Ф., Кулик М.Ф., Жуков В.П., Ско-
ромная О.И., Обертюх Ю.В., Гончар Л.А., Вигов-
ская И.А., Опанасенко И.П. Сравнительная оцен-
ка питательной ценности силоса из кукурузы и
сорго при использовании в молочном скотовод-
стве//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. —
С. 24–27.
Для заготовки силоса из кукурузы высокого про-
дуктивного действия скашивание растений необ-
ходимо проводить на высоте 3–4-го междоузлия,
а для заготовки силоса из сорго — на высоте 6–
7-го междоузлия, поэтому полосный посев сорго
с кукурузой проводить нецелесообразно.

Влизло В.В., Симонов М.Р., Петрух И.М. Со-
держание свободных аминокислот и активность
антиоксидантной системы в крови здоровых и
больных кетозом высокопродуктивных коров//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. —
С. 28–30.
У высокопродуктивных коров, больных кетозом,
усиливаются процессы пероксидации, проявляю-
щиеся повышением содержания в сыворотке кро-
ви гидроперекисей липидов, диеновых конъюгатов
и продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кис-
лотой. Активизация процессов пероксидации у
коров, больных кетозом, снижает активность су-
пероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы —
ключевых ферментов антиоксидантной защиты.
Усиление процессов пероксидного окисления ли-
пидов у больных животных вызывает изменения
содержания аминокислот в крови, в частности сни-
жение аргинина, гистидина, глицина, пролина, ци-
стеина, цитруллина и рост метионина, таурина, а
также увеличение активности γ-глутамилтранспеп-
тидазы в плазме крови.

Золотарев А.П., Елецкая Л.Н. Использование
подсолнечникового и соевого шротов в кормлении
дойных коров//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 10. — С. 31–33.
Приведены результаты исследований по изучению
эффективности использования разных шротов в
кормлении дойных коров. Установлено, что в срав-
нении с подсолнечниковым шротом введение в ра-
ционы соевого шрота повышает молочную продук-
тивность коров, улучшает качество молока, но по-
вышает себестоимость продукции.

Зубец М.В., Бащенко М.И., Полупан Ю.П. Пород-
ная структура и перспективы селекции молочно-
го скота//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10.
— С. 34–38.
По статистическим данным и материалам Госу-
дарственного племенного реестра проанализиро-
вана динамика поголовья и продуктивности молоч-
ного скота в Украине. Очерчены перспективы ге-
нетического улучшения основных молочных и
молочно-мясных пород и восстановления системы
селекции быков.

Медведев В.В. Экологизация в конструировании
и эксплуатации земледельческих машинно-трак-
торных агрегатов//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 10. — С. 39–45.
Предложены меры, способные устранить физичес-
кую (машинную) деградацию пахотных почв, а
именно: соблюдение стандарта допустимого дав-
ления машинно-тракторного агрегата на почву,
введение новейших стандартов на почвообраба-
тывающие орудия, воздействие которых на почву
не превысят структурной связности агрегата агро-
номически полезного размера, а также проведе-
ние обработки почвы с учетом ее физико-механи-
ческих свойств, уменьшение интенсивности и ко-
личества операций по обработке почв. Состояние
почв перед обработкой нужно контролировать с
помощью твердограмм.
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АННОТАЦИИ

Погорелый С.П. Исследования процесса агрега-
тирования технологического модуля с мобильным
энергетическим средством//Вісник аграрної нау-
ки. — 2012. — № 10. — С. 46–48.
Приведены теоретические исследования динами-
ческих показателей процесса агрегатирования тех-
нологического модуля с мобильным энергетичес-
ким средством во время торможения технологи-
ческого модуля в начальном положении.

Кузьменко Е.И., Кузьменко А.С. Накопление
свинца в почве виноградников и его транслокация
в органы виноградного растения//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 10. — С. 49–51.
Определено содержание свинца в почве под ви-
ноградными насаждениями и в растениях вино-
града, произрастающих вблизи автотрассы.

Булыгин С.Ю., Ачасов А.Б. Использование гео-
информационных технологий для почвенного кар-
тографирования//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 10. — С. 52–56.
Предложены пути усовершенствования методики
почвенного картографирования за счет использо-
вания геоинформационных технологий. Приведен
алгоритм совместного использования данных ди-
станционного зондирования, цифровых моделей
рельефа и архивных почвенных карт для созда-
ния прогнозных почвенных карт. Показан пример
использования прогнозных карт при полевом поч-
венном обследовании.

Науменко О.В., Кигель Н.Ф. Бактериофаги Strep-
tococcus thermophilus: распространение и детек-
ция//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. —
С. 57–59.
Выделены видоспецифические вирулентные бак-
териофаги Streptococcus thermophilus на предпри-
ятиях молочной отрасли Украины. Исследована
реакция клеток лактобактерий на фаги S. ther-
mophilus и разработана специфическая монито-
ринговая система для их детекции.

Кулаец М.М., Бабиенко Н.Ф., Витвицкая О.Д.,
Усаченко Л.М. Инновационная поддержка конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продук-
ции и продуктов питания в Украине и мире//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 10. — С. 60–63.
В статье углублены теоретико-методологические
и практические основы инновационной поддерж-
ки конкурентоспособности сельхозпродукции и
продуктов питания. Освещен ряд составляющих
стабилизации и наращивания продовольственных
ресурсов и качества сельхозпродукции и продук-
тов питания. Раскрыто агрохимическое и хозяй-
ственное значення риса для продовольственной
безопасности Украины и мира.

Паска И.Н. Диспаритет цен на промышленную и
сельскохозяйственную продукцию//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 10. — С. 64–66.
Проанализировано влияние диспаритета цен меж-
ду промышленной и сельскохозяйственной продук-
цией на эффективность функционирования агро-

производства. Предложены пути по преодолению
диспаритета цен между сельскохозяйственной и
промышленной продукцией.

Кальная-Дубинюк Т.П. Оптимизация консалтин-
говых услуг//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 10. — С. 67–69.
Рассмотрены особенности и обобщены пути пре-
доставления оптимизированных консалтинговых
услуг.

Наконечная Е.В. Управление формированием и
использованием местных бюджетов//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 10. — С. 70–72.
Исследованы источники формирования местных
бюджетов Украины. Проведены анализ и оценка
составляющих финансового потенциала местно-
го бюджета. Предложены направления совершен-
ствования механизма управления местным бюд-
жетом и его использованием.

Кириченко В.К. Влияние хвостохранилищ урано-
вого производства на загрязнение сельскохозяй-
ственной продукции//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 10. — С. 73–75.
Проанализировано влияние хвостохранилищ ура-
нового производства Приднепровского химическо-
го завода на загрязнение сельскохозяйственной
продукции тяжелыми природными радионуклида-
ми (210Pb, 210Ро, 226Ra, 232Th, 238U) на близлежа-
щих территориях сельскохозяйственного назначе-
ния. Рассчитаны добавочные дозовые нагрузки на
население, проживающее в зоне влияния хвосто-
хранилищ.

Климишена Р.И. Продуктивность ячменя озимо-
го в зависимости от удобрений и норм высева се-
мян//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. —
С. 76–77.
Освещены результаты воздействия норм вноси-
мых минеральных удобрений и норм высева се-
мян на урожайность зерна ячменя озимого сорта
Винтмальт в условиях южной части Западной Ле-
состепи.

Демедюк Л.В. Возобновление производства в лич-
ных крестьянских хозяйствах//Вісник аграрної нау-
ки. — 2012. — № 10. — С. 78–80.
Исследованы теоретические и прикладные аспек-
ты процесса возобновления производства в лич-
ных крестьянских хозяйствах. Разработаны пути
повышения результативности функционирования
личных крестьянских хозяйств.

Збарская А.В. Проблемы управления малыми
предприятиями в сельских поселениях Черкасщи-
ны//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 10. — С.
81–83
Раскрыты теоретико-методические подходы к со-
вершенствованию управления малыми предприя-
тиями в сельских поселениях. Установлено, что
особое внимание в малом предпринимательстве
концентрируется на процессе утверждения управ-
ленческих решений.
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Bezugly N., Yezhov V., Zaharenko G. 200-years old
Nikitsky botanic garden: from the nice past to the
dynamic future//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 10. — P. 5–11.
Analysis is made of 200 years activity of Nikitsky
botanic garden concerning security of agriculture of
the country by advanced achievements of domestic
and foreign science in plant introduction, selection,
conservation and augmentation of biodiversity of
decorative, South fruit and aromatic plants. In view
of modern demands of agrarian complex of Ukraine
the major directions of development of this
establishment on perspective are determined.

Zaryshniak A., Polevoy V., Lukashchuk L. Influence
of potassium on productivity of sugar beet in con-
ditions of Western Forest-Steppe//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 10. — P. 12–15.
By the results of 3-years probes efficiency is de-
termined of importation under sugar beet of chlo-
rinated potassium in incremental doses on dark grey
podzolized sandy loam soils of Western Forest-Step-
pe. On the background of N120Р120 importation of
potassium in a dose of 120 kg/hectare was optimum.
Productivity increased by 12,9%, sugar yield for 1
hectares — by 14,7 %, pay-back of 1 kg of К2О due
to increase of yield of roots — by 45,5 kg in com-
parison with the background.

Tarariko A., Sirotenko A., Ilyenko T., Velychko V.
Space monitoring of dryness phenomena//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 10. — P. 16–19.
The problem of efficient use of results of space fil-
ming of low resolution for monitoring drought is sur-
veyed. The results of NOAA AVHRR satellite data
application for drought monitoring in 2012 in Ukraine
are presented.

Ivashchenko A., Mykhalska L., Schwartau V. Accu-
mulation of nutrients by weeds and winter wheat
plants//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 20–23.
High levels of sorption of some macro- and micro-
elements by harmful varieties of weeds are deter-
mined using method of ICP-spectroscopy. That it is
necessary to consider at implementation of complex
systems of nutrition and crop protection of winter
wheat.

Petrichenko V., Kulik M., Zhukov V., Skoromna O.,
Obertiuh Yu., Gonchar L., Vigovskaya I., Opana-
senko I. Relative assessment of nutritive value of
silage from corn and sorghum at use in milk cattle
husbandry//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 24–27.
For a silage making from corn of high productivity it
is recommended to mow plants at the altitude of 3–
4 internodes, and for a silage making from sorghum —
at altitude of 6-7 internodes. Therefore strip sowing
of sorghum with corn is inexpedient.

Vlizlo V., Simonov M., Petruh I. Content of free
amino acids and activity of antioxidatic system in
blood of highly productive able-bodied and suffering

from ketosis cows//News of agrarian sciences. —
2012. — № 10. — P. 28–30.
At highly productive cows suffering from ketosis the
processes of peroxidation manifested by increase in
blood serum of hydroperoxides of lipids, diene con-
jugates and products reacting with thiobarbituric acid
gain in strength. Disease process in cows and ac-
tivation of peroxidation process in their organism
reduces the activity of crucial antioxidant enzymes:
superoxide dismutase and glutathione peroxidase.
Increased lipid peroxidation in sick animals causes
changes in amino acid content in their blood, in-
cluding decreased level of arginine, histidine, glycine,
proline, cysteine, citrulline, an increase of methionine,
taurine, and growth of plasma gamma-glutamyl trans-
peptidase activity.

Zolotarev A., Yeletskaya L. Use of sun-flower and
soybean oil-seed meals in feeding milking cows//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 31–33.
Results of researches in productivity of different oil-
seed meals in feeding milking cows are brought. It
is fixed that in comparison with sun-flower oil-seed
meal use in rations of soybean oil-seed meal in-
creases milk productivity of cows, improves quality
of milk, but increases product cost.

Zubets M., Bashchenko M., Polupan Yu. Pedigree
structure and perspectives of selection of dairy cattle
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 34–38.
On statistical data and materials of State pedigree
catalogue analysis is made of dynamics of livestock
and productivity of dairy cattle in Ukraine. Perspec-
tives of genetical improvement of main milk and dairy-
meat breeds and restoration of system of selection
of bulls are outlined.

Medvedev V. Ecologization in constructing and ex-
ploitation of agricultural machine-tractor aggregates
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 39–45.
The measures, capable to eliminate physical (engine)
degradation of soils are offered, namely: keeping of
the standard of allowable pressure of the machine-
tractor aggregate on soil, implementation of the new-
est standards on tillage implements, which effect on
soil will not exceed structural connectivity of the
aggregate of agromonically beneficial size, and also
holding of cultural operations in view of its physical-
mechanical properties, decrease of intensity and
amount of operations on machining soils. The state
of soils before machining needs to be monitored by
means of penetrographs.

Pogorely S. Study of process of bulding-block de-
sign of the technological module with mobile power
means//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 46–48.
Theoretical study of dynamic indexes of process of
bulding-block design of the technological module with
mobile power means during inhibition of the tech-
nological module in initial position are brought.
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Kuzmenko Ye., Kuzmenko A. Accumulation of lead
in soil of vineyards and its translocation in organs of
grape plant//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 49–51.
The lead load in soil under grape plantations and in the
plants of grape growing near to highway is determined.

Bulygin S., Achasov A. Development of procedure
of large-scale soil reconnaissance by use of geo-
informational techniques//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 10. — P. 52–56.
Ways of development of procedure of edaphic mapping
due to use of geoinformational techniques are offer-
ed. The algorithm of shared use of data of remote
sounding, digital models of land forms and archival
pedological maps for building prognostic pedological
maps is brought. The instance of use of prognostic
maps is shown at field soil reconnaissance.

Naumenko O., Kighel N. Bacteriophages of Strep-
tococcus thermophilus: spreading and detecting//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 57–59.
Species-specific lytic bacteriophages of Streptococ-
cus thermophilus at the factories of milk branch of
Ukraine are excreted. Response of lactobacteria cells
on phages of S. thermophilus is investigated and
monitoring detecting system is developed.

Kulayets M., Babiyenko N., Vitvitskaya O., Usa-
chenko L. Innovative support of competitive strength
of agricultural products and food stuffs in Ukraine and
the world//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 60–63.
Theoretical, methodological and practical fundamen-
tals of innovative support of competitive strength of
agricultural products and food stuffs are surveyed in
the article. Series of components of stabilization and
overgrowth of food resources and quality of agri-
cultural products and food stuffs are described. It is
opened agrochemical and economic meaning of rice
for food safety of Ukraine and the world.

Paska I. Disparity of the prices for industrial and
agricultural products//News of agrarian sciences. —
2012. — № 10. — P. 64–66.
Influence of disparity of  the prices between industrial
and agricultural products on efficiency of agriculture
is analyzed. Ways for overcoming this disparity are
offered.

Kalnaya-Dubiniuk T. Optimization of consulting ser-

vices//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 67–69.
Features are surveyed and ways of giving of the
optimized consulting services are generalized.

Nakonechnaya Ye. Control of formation and use of
local budgets//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 10. — P. 70–72.
Sources of formation of local budgets of Ukraine are
studied. Analysis and an assessment of components
of financial potential of the local budget is carried out.
Directions of improving control over the local budget
and its use are offered.

Kirichenko V. Influence of tailing dumps of uranic
production on contamination of agricultural products
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 73–75.
Influence of tailing dumps of uranic production of
Pridneprovsky chemicals plant on contamination of
agricultural products by serious natural radionuclides
(210Pb, 210Ро, 226Ra, 232Th, 238U) in neighboring ter-
rains of agricultural assignment is analyzed. Additio-
nal doze loads are calculated on the population living
in area of tailing dumps.

Klimishena R. Productivity of winter barley
depending on fertilizers and seeding rates of seeds/
/News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 76–77.
Results of effect of norms of artificial fertilizers
and seeding rates of seeds on productivity of grain
of winter barley of cultivar Vintmalt in conditions
of South part of the Western Forest-Steppe are
shown.

Demediuk L. Restoration of production in personal
peasant farms//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 10. — P. 78–80.
Theoretical and application aspects of process of
restoration of production in personal peasant farms
are studied. Ways of rising productivity of personal
peasant farms are developed.

Zbarska А. Problems of management of small
enterprises in rural settlements Cherkasshchiny//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 10. —
P. 81–83.
Methodical approaches to perfection of management
by small enterprises in rural settlements are opened.
It is established, that the special attention in small
business concentrates on process of the statement
of administrative decisions.
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