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Висвітлено рез льтати ба аторічних на ових
пош ів національно о ґр нтознавства в ал зі
а рофізи и ґр нтів, я і відображають різноманітні
аспе ти родючості ґр нтів У раїни. Дослідження
проведені з ви ористанням бази даних
властивостей ґр нтів У раїни, що має відповідне
про рамне забезпечення.

Сучасна фізика ґрунтів інтенсивно розви-
вається у традиційних напрямах, зокрема фізи-
ки твердої фази ґрунтів, гідрології насиченої та
ненасиченої зон, ґрунтової реології і механіки,
агрофізики з використанням фізично обґрунто-
ваних математичних методів аналізу й прогно-
зування природних ситуацій, екологічного ри-
зику з метою опрацювання оптимальних рішень
(Е.В. Шеин, 2012). Зокрема, серед нових мате-
матичних моделей, що використовуються у її
різноманітних прикладних і теоретичних дослі-
дженнях і навіть в освітньому процесі, вирізня-
ються статистичні методи для розрахунку пе-
дотрансферних функцій.
Фізика ґрунтів нині виходить на інший про-

сторовий рівень: ландшафти з особливостями
їхньої будови та переносу речовини й енергії,
а також глобальний рівень ґрунтознавства, зу-
мовлений його викликами у вигляді проблем
змін клімату, продовольчої безпеки, біорізнома-
ніття та водних ресурсів.
У зв’язку з цим серед фундаментальних і

прикладних проблем, які досліджують нині в
ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», виокремлю-
ються роботи, присвячені основним розділам
фізики ґрунтів — гранулометричному складу,
структурі, щільності будови, твердості, ґрунто-
во-гідрологічним константам і вологозабезпече-
ності основних культур, вирощуваних в Україні.

Дослідженнями охоплено практично всю ріллю
країни. Це стало можливим завдяки наявності
в інституті унікальної бази даних, де зібрано
дані про понад 2000 повних розрізів, кожний з
яких характеризується 340 показниками, зокре-
ма 112 полів описують властивості ґрунту [13].
Вона підтримується програмними засобами
для різної математичної обробки даних, моде-
лювання й картографування. Керував робота-
ми академік НААН В.В. Медведєв.
На основі зібраних та опрацьованих відомо-

стей визначено різні прикладні аспекти фізич-
них властивостей ґрунтів — оцінка їхньої якості,
визначення придатності ґрунтів для різноманіт-
ного і, особливо, точного й мінімального обро-
бітку, конструювання ґрунтообробних знарядь
та ін., де роль фізичних властивостей є ви-
рішальною. Цим питанням присвячені окремі
праці (понад 10 книг), що відображають фізичні
аспекти родючості ґрунтів України.
Роботи побудовано за однією схемою: зна-

чення властивості, характерні зональні й про-
вінційні параметри, карти властивостей у мас-
штабі 1:1500000, основні фактори, що вплива-
ють на диференціацію параметра в просторі,
зв’язок з іншими властивостями, роль у родю-
чості та врожайності сільськогосподарських
культур. Зокрема, гранулометричний склад [1]
узагальнено через наявні в Україні (і в базі да-
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них) відомості щодо гранулометричного скла-
ду ґрунтів і ґрунтоутворювальних порід, описа-
но різні аспекти використання цих даних, зок-
рема для інтерпретації, моделювання та про-
гнозування властивостей ґрунтів і міграційних
процесів, оцінки схильності ґрунтів до агрегації/
деагрегації, сорбції/десорбції, деформації, аб-
разії та інших явищ, розробки різних типів райо-
нування. Оцінено значення гранулометрично-
го складу в родючості ґрунтів. Розглянуто та-
кож особливості просторового розподілу різних
гранулометричних фракцій, порівняно грану-
лометричний склад ґрунтів і ґрунтоутворюваль-
них порід і визначено інтенсивність перетворен-
ня ґрунтів у процесі їхньої еволюції, описано
різні типи диференціації ґрунтів за грануломет-
ричним складом у зональному, фаціальному й
ландшафтному напрямах та в їхніх профілях.
Розраховано баланс тонкодисперсних елемен-
тів у ґрунтах і подано пропозицію щодо виок-
ремлення елювіально-ілювіального, метамор-
фічно перетвореного in situ і змішаного типів
диференціації профілю.
Представлено ряд педотрансферних функ-

цій (ПТФ), що встановлюють вид і щільність
зв’язку гранулометричного складу практично з
усіма властивостями ґрунтів, визначено рівень
надійності таких зв’язків. На підставі ПТФ опи-
сано найважливіші особливості ґрунтів, що виз-
начають їхню здатність до зв’язування та міг-
рації вологи й хімічних елементів.
З огляду на важливість гранулометричного

складу в родючості ґрунтів розглянуто його
роль у формуванні сприятливості території для
ведення економічно ефективної землеробської
діяльності. Обґрунтовано метод бонітування
ґрунтів, в основу якого покладено грануломет-
ричний склад.
Щільність будови ґрунту [2] представлена

інформацією про географію, профільний роз-
поділ, еталонні та модальні значення на цілині
й ріллі в зв’язку з обробітком, різними його спо-
собами й знаряддями та впливом ходових сис-
тем мобільних агрегатів. Викладено результати
багатофакторних дослідів із вивчення впливу
щільності на ефективність органічних і міне-
ральних добрив, ріст та формування кореневих
систем. Узагальнено дані щодо оптимальної
щільності ґрунту для польових культур і її ди-
ференціації в окремих частинах орного шару.
Описано вплив щільності на режими вологи,
повітря, температури й загалом на екологічний
стан ґрунтів.

 Структура ґрунту [3] розглядається як го-
ловний його компонент, від якого залежать
зміст основних режимів і родючість майже для
всіх ґрунтів, крім піщаних і супіщаних. Охарак-
теризовано структурний склад ґрунтів у природ-
них умовах і його зміни під впливом агротехно-

Фізичні основи
родючості ґрунтів

логій (обробіток, удобрення, меліоративні захо-
ди). Основний напрям трансформації структу-
ри в інтенсивно використовуваних ґрунтах —
деградація, що виявляється в утраті природної
форми агрегатів і погіршенні будови порового
простору. Обґрунтовано необхідність внесен-
ня спостережень за структурою в програму
моніторингу ґрунтів і впровадження структу-
роощадних технологій. Запропоновано оригі-
нальну концепцію та індикатори моніторингу
структурного стану ґрунтів. У роботі розгляну-
то методичні питання з вивчення структури
ґрунтів, оригінальну теорію її походження та
класифікацію.

 Наукова праця про твердість ґрунтів [4] на-
писана для популяризації цього показника і
його ширшого використання в ґрунтознавстві,
землеробстві та землеробській механіці. Роз-
глянуто фактори, що впливають на твердість,
значення показника для діагностики фізичного
стану, використання в проектуванні ґрунтооб-
робних знарядь, запропоновано класифікацію
ґрунтів за твердістю, оцінено методи та прила-
ди для її вимірювання. Наведено характерні
параметри твердості в ґрунтах різного генези-
су, складу й властивостей. Показано приклади
вибору способів і знарядь обробітку за показ-
никами твердості ґрунтів. Оцінено перспективи
використання твердості для вивчення просто-
рової неоднорідності ґрунтового покриву й за-
стосування в точному землеробстві.
У монографії про ґрунтову вологу [5] упер-

ше подано картографо-аналітичну характери-
стику гідрологічних констант (повна й наймен-
ша вологоємність, вологість розриву капілярно-
го зв’язку, вологість стійкого в’янення рослин та
ін.) в орних ґрунтах України. Описано типи вод-
ного режиму, баланс вологи й вплив режиму
зволоження на агрономічно важливі власти-
вості ґрунтів, що визначають також схильність
до деградації, бонітетну оцінку та інші критерії
якості. Проаналізовано інформацію про зволо-
женість орних ґрунтів на території країни (зок-
рема про вміст доступної вологи) під час виро-
щування пшениці озимої, ячменю та буряків
цукрових. Агрономічне значення вологозабез-
печеності оцінене за допомогою нової одиниці
вимірювання — вологодня (кількість днів із во-
логістю, вищою від вологості розриву капіляр-
ного зв’язку). Це поняття характеризує кількість
днів упродовж одного року, коли в кореневміс-
ному шарі ґрунту є запас легкодоступної рос-
линам вологи. Вологозабезпеченість оцінено
стосовно потреб культур у критичні фази роз-
витку — формування сходів і продуктивних ор-
ганів. Характерною рисою вологозабезпече-
ності культур в Україні є збільшення дефіциту
зволоження із заходу на схід і південний схід,
а також від початкових до наступних фаз веге-
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тації. Стверджується, що допущене останніми
роками зменшення площ зрошуваних земель в
Україні, зокрема в північному Степу й Лівобе-
режному Лісостепу, є помилковим. На основі
аналізу дано оцінку вологозабезпеченості ріллі
України й визначено провінції (у межах природ-
но-сільськогосподарського районування) з най-
більш і найменш сприятливими умовами зво-
ложення відповідно до потреб сільськогоспо-
дарських культур.
Не менш цікавими й різноманітними є при-

кладні аспекти використання фізичних власти-
востей. Їх розроблено у 2-х напрямах — техно-
логічному (районування нових ґрунтоохоронних
способів обробітку) і технічному (формулюван-
ня агровимог до нових ґрунтообробних зна-
рядь). Із цією метою було запропоновано но-
вий тип ґрунтово-технологічного районування
[6], за яким на основі індивідуальних карт (карт-
фактів) гранулометричного й структурного скла-
ду, вологості в момент обробітку, питомого опо-
ру та інших, переважно міцнісних параметрів,
оцінюють стан ріллі та її придатність для ве-
дення інтенсивних і скорочених способів обро-
бітку, а також карти-прогнози для визначення
схильності ґрунтів до переущільнення, розпи-
лення, абразії, утворення брил і кірки. Обґрун-
товано й географічно виокремлено частину ріл-
лі, що характеризується несприятливими ґрун-
тово-технологічними умовами, оранку якої
варто припинити. Сформульовано прикладні
аспекти нового районування, зокрема найваж-
ливіший з них — агрономічні вимоги до машин-
но-тракторних агрегатів і технологій, що виклю-
чають можливість фізичної деградації ґрунтів.
Висвітлено питання про використання району-
вання для нормування механізованих польових
робіт, контролю міцнісних і реологічних влас-
тивостей та загалом екологізації технічної по-
літики в землеробстві.
Окрема праця присвячена обґрунтуванню

агровимог до ґрунтообробних знарядь [7]. До-
ведено, що в процесі взаємодії ходової сис-
теми рушія і робочого органу ґрунтообробного
знаряддя з ґрунтом не має бути наявних зу-
силь, що перевищують сумарний опір ґрунту
зрушенню й розриву, та зусиль, що перевищу-
ють структурну зв’язність агрегату агрономічно
корисного розміру. У противному разі виникає
грубе зминання ґрунту, консолідація (різке
зменшення внутрішньоагрегатної пористості),
після чого відновлення характерних параметрів
ґрунту вповільнюється або стає неможливим.
Саме такий підхід до конструювання машин і
знарядь зможе запобігти фізичній (машинній)
деградації ґрунтів.
Надзвичайно актуальним напрямом ґрунто-

знавства нині є вивчення неоднорідності  ґрун-
тового покриву в межах окремої земельної ді-

лянки (поля сівозміни) й обґрунтування точно-
го землеробства [8–10]. У першій частині вис-
вітлено інформацію про неоднорідність ґрунто-
вого покриву як педометричну проблему, її при-
чини, критерії, методи вивчення й наведено
приклади вияву її щодо морфологічних, фізич-
них, хімічних та інших властивостей ґрунтів.
Описано способи опрацювання просторової ін-
формації за допомогою геостатистичних методів
і накопичений у світі досвід її використання для
планування точного внесення добрив та обро-
бітку. Великі можливості геостатистичних ме-
тодів інтерполяції досягаються за рахунок
більших вимог до якості просторово-скоордино-
ваного масиву даних (Е.В. Фаустова, В.М. Гон-
чаров, 2012). У праці представлено перелік не-
обхідного устаткування для контролю неодно-
рідності (за допомогою наземних і дистанційних
засобів), інформацію про виробників технічних
засобів і навіть орієнтовні ціни. У другій її час-
тині викладено результати вивчення просторо-
вої неоднорідності основних властивостей
кількох полів на Поліссі, у Лісостепу та Степу.
Розроблено методику виокремлення на полі аг-
ротехнологічних робочих ділянок для диферен-
ціації агрозаходів.
Певний інтерес становить обговорення фун-

даментальних теоретичних і прикладних ас-
пектів неоднорідності ґрунтового покриву, її
особливостей у різних природних зонах, транс-
формації в умовах антропогенного впливу, що
має значення для проведення моніторингу,
ґрунтових, агрохімічних та інших обстежень і
картографування ґрунтового покриву. У зв’яз-
ку з цим обговорено стратегічні, технологічні й
економічні питання впровадження точного зем-
леробства в Україні.
Науковий доробок, присвячений досвіду

впровадження нульової технології обробітку
ґрунтів у північних, центральних і південних
країнах Європи [11], за всіма факторами є для
України сьогодні на часі. Ґрунтозахисний (на-
самперед структурозбережувальний) ефект цієї
технології нині є очевидним. Описано тривалі
польові експерименти й результати порівняль-
них досліджень нульового, поверхневого і тра-
диційного плужного способів обробітку. У дея-
ких країнах (особливо Франції) такі досліди ви-
конують упродовж 20–30 років. Усебічно оці-
нено вплив нульового способу обробітку на
властивості ґрунтів, екологічні й соціально-еко-
номічні показники. Розкрито причини вповіль-
неного впровадження нової технології: невели-
кий розмір ферм, їхня неефективність у холод-
них і з підвищеною вологістю регіонах, значні
субсидії фермерам, які не стимулюють інно-
вації, відсутність ефекту на перших етапах
впровадження, значні витрати на техніку й за-
соби захисту рослин, стереотипи мислення та
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консерватизм. На основі аналізу сформульова-
но пропозиції стосовно дослідження й впрова-
дження нульового обробітку в Україні.
Серію наукових досліджень завершує праця,

присвячена агрономічно орієнтованому району-
ванню орних ґрунтів [12], заснованому на все-
бічному обліку їхніх властивостей, особливо
фізичних. Районування ґрунтується на значній
кількості даних, що дає змогу здійснити досить
докладну диференціацію ґрунтів за ступенем

Фізичні основи
родючості ґрунтів

Вперше на пострадянському просторі де-
талізовано основні розділи фізики ґрунтів і
розкрито значення властивостей ґрунтів у
генетичному, екологічному та агрономічному
(прикладному) аспектах.

Висновки

У просторовому плані дослідженнями охоп-
лено практично всю ріллю України з викорис-
танням унікальної бази даних властивостей
ґрунтів, яка налічує нині понад 2000 повних
розрізів.
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інтенсивності обробітку, придатності для виро-
щування окремих культур, різноманітними ха-
рактеристиками якості ґрунтів та інвестиційною
привабливістю. Саме такий підхід може бути
найперспективнішим у бонітуванні ґрунтів, ви-
значенні об’єктивної ціни земельної ділянки,
виборі адаптивних способів вирощування куль-
тур, які є економічно вигідними і не завдають
шкоди ґрунту. Це буде рішучим кроком до фор-
мування стійкого землеробства.



10 Вісник аграрної науки листопад 2012 р.

УДК 631.416.4:624.131.6
© 2012

Л.І. Кучер,
кандидат сільсько-
господарських наук
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

ЗМІНА КАЛІЙНОГО РЕЖИМУ
ЧОРНОЗЕМНИХ ҐРУНТІВ ЗАЛЕЖНО
ВІД ЇХ ОБРОБІТКУ ТА УДОБРЕННЯ

Вивчено і порівняно вміст основних форм алію
залежно від різних обробіт ів ґр нт та
добрення в чорноземах типовом
середньо м сном та звичайном
середньо м сном . Доведено, що мінімалізація
обробіт чорноземних ґр нтів сприяла
на опиченню всіх дослідж ваних форм алію та
поліпшенню переход йо о іонів ґр нтовий
розчин.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Систематичне глибоке розорювання ґрунтів
(передусім із перевертанням скиби) за безпе-
речних переваг у минулому в сучасних умовах
сільськогосподарського виробництва зумовлює
негативні зміни складу i багатьох важливих вла-
стивостей верхніх шарів ґрунтів, які перебува-
ють в обробітку. Кpiм того, з використанням на
цьому фоні низьких доз мінеральних добрив
посилюються незворотні зміни ґрунтів, знижу-
ється їхня родючість. Унаслідок цього антропо-
генний вплив на всю ґрунтову товщу настільки
зpостає, що його не можна порівняти з геоло-
гічними процесами різної інтенсивності (крім
аномальних стихійних), оскільки він перевищує
будь-який з них.
Розв’язання проблеми стабілізації i нарощу-

вання родючості потребує розроблення й удос-
коналення раціональних систем використан-
ня ґрунтів. Останні базуються на сучасних ме-
тодологічних принципах управління родючістю
i передбачають насамперед створення опти-
мальних параметрів ґрунтових властивостей та
режимів.
Забезпечення рослин калійним живленням

можна досягти через оптимізацію вологості
ґрунту, регулювання реакції ґрунтового розчи-
ну, вміст органічної речовини ґрунту [5, 6]. Ці
та інші чинники доступності калію рослинам
досягаються завдяки застосуванню раціональ-
ної агротехніки та оптимальної кількості орга-
но-мінеральних добрив. Одним з агротехнічних
заходів, спрямованих на мобілізацію потенцій-
ної родючості ґрунту, є обробіток ґрунту.
В Україні більшість досліджень із вивчення

впливу систем обробітку ґрунту на калійний ре-
жим чорноземів виконано на еродованих від-
мінах. Основну увагу приділено обмінній формі
ґрунтового калію як головному джерелу жив-
лення рослин цим елементом. Слід зазначити,
що обробіток ґрунту без обертання скиби спри-
яє збагаченню верхньої частини оброблювано-
го шару обмінним калієм, не змінюючи запасів
у кореневмісному шарі [3].

Мета досліджень — вивчення і порівнян-
ня вмісту основних форм калію залежно від
різних обробітків ґрунту в чорноземах типово-
му середньогумусному середньосуглинковому
та звичайному середньогумусному важкосуг-
линковому.
Методика досліджень. Для визначення ре-

гіональних особливостей зміни форм калію із
застосуванням різних технологій вирощування
змішані проби ґрунту відбирали в 2001–
2004 рр. на чорноземах типовому середньогу-
мусному середньосуглинковому в ПП «Агроеко-
логія» Шишацького району Полтавської області
та звичайному середньогумусному важкосуг-
линковому в АТЗТ «Агро-Союз» Синельниківсь-
кого району Дніпропетровської області.
Чорнозем типовий середньогумусний серед-

ньосуглинковий має глибокогумусований про-
філь (до 130 см), містить в орному шарі 4,2–
5,1% гумусу, за градацією Орлова-Гришиної,
середньогумусний, має сприятливий водний
режим, близьку до нейтральної реакцію ґрун-
тового розчину (рН 6,7–7,1). Дефіцит вологи в
критичні фази розвитку рослин іноді може при-
зводити до зниження врожайності сільськогос-
подарських культур на 10–20%. Забезпеченість
лужногідролізованими сполуками азоту за
Корнфілдом середня, рухомими фосфатами
(20 мг/100 г) та обмінним калієм (22,1 мг/100 г)за
Чиріковим — висока.
Вивчали такі обробітки ґрунту: глибокий

плоскорізний на 25–27 см, мінімальний на 10–
12 см та мінімальний на 4–5 см. На фоні обро-
бітку досліджували 2 варіанти удобрення: без
добрив (контроль); післядія 3 т/га соломи + N30
+ 50 т/га гною + 12 т/га сидерата + N10.
Чорнозем звичайний середньоглибокий се-

редньогумусний важкосуглинковий на лесі ха-
рактеризується такими показниками: уміст гу-
мусу з глибиною зменшується і становить у гу-
мусному горизонті 4,6%, верхньому перехідно-
му — 3,41%, реакція ґрунтового середовища в
шарі 10–20 см — нейтральна (рН водний — 6,8),
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сума ввібраних основ найвища у верхньому
горизонті — 30 мг⋅екв/100 г ґрунту, забезпече-
ність азотом за нітрифікаційною здатністю се-
редня (2,1 мг/100 г), фосфатами (12,2 мг/100 г)
та обмінним калієм за Чиріковим (12,1 мг/100 г)
підвищена.
В умовах досліду вивчали такі системи об-

робітку ґрунту: оранку, мінімальний обробіток
на 10–12 см та нульовий. На фоні обробітків
застосовували мінеральне удобрення N90P60K60.
У зразках ґрунту визначали водорозчинний

калій у водній витяжці [2], обмінний калій за ме-
тодом Маслової, ступінь рухомості обмінного
калію за методом ВІДА [1]; необмінний калій за
методом Пчолкіна [2]. Статистичний обробіток

Зміна калійного режиму чорноземних
ґрунтів залежно від їх обробітку та удобрення

даних виконували методом кореляційного та
дисперсійного аналізу на комп’ютері за допо-
могою програми «Agro stat».
Результати досліджень. Установлено, що

вміст усіх форм калію в чорноземі типовому
середньосуглинковому змінювався залежно від
обробітку ґрунту та удобрення (табл. 1).
Мінімалізація обробітку ґрунту сприяла на-

копиченню калію в шарі ґрунту 0–15 та 0–30 см.
Так, водорозчинну форму калію зафіксовано у
варіанті без добрив в шарі 0–15 см — 4,53 мг/кг
за глибокого плоскорізного обробітку; 5,63 мг/кг
— із застосуванням мінімального обробітку на
10–12 см. Мінімальний обробіток на 4–5 см у
цьому шарі сприяв накопиченню 6,14 мг/кг ґрун-

Контроль

Глибокий плоскорізний

на 25–27 см 0–15 4,53 94,2 625 4,63

15–30 4,11 92,6 650 4,25

0–30 4,32 93,4 637 4,44

Мінімальний обробіток

на 10–12 см 0–15 5,63 94,3 674 6,82

15–30 4,85 80,5 641 5,14

0–30 5,24 87,4 657 5,98

Мінімальний обробіток

на 4–5 см 0–15 6,14 96,2 654 6,63

15–30 5,96 89,8 635 4,91

0–30 6,05 93,0 644 5,77

Післядія 3 т/га соломи + N
30

 + 50 т/га гною + 12 т/га сидерата + N
10

Глибокий плоскорізний

на 25–27 см 0–15 7,32 136 946 9,75

15–30 4,24 116 921 7,31

0–30 5,78 126 933 8,53

Мінімальний обробіток

на 10–12 см 0–15 9,83 156 950 14,2

15–30 6,51 108 825 8,65

0–30 8,27 132 887 11,4

Мінімальний обробіток

на 4–5 см 0–15 10,5 158 982 11,3

15–30 7,26 110 921 8,42

0–30 8,88 134 951 9,86

НІР0,5  для обробітку 0–15 0,16 3,14 8,16 0,20

15–30 0,19 4,11 14,1 0,09

НІР0,5  для удобрення 0–15 0,13 2,56 6,66 0,16

15–30 0,15 3,36 11,6 0,07

1. По азни и алійно о режим чорнозем типово о середньо м сно о залежно від обробіт
ґр нт та добрення

Система
обробітку ґрунту

Ступінь
рухомості за
методом ВІДА,
мг/л розчинумг К2О/кг ґрунту

Шар
ґрунту, см

Необмінний
(за Пчолкіним)

Обмінний
(за Масловою)

Водорозчинний
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ту водорозчинного калію. З унесенням гною,
соломи та сидератів його вміст підвищився за
обробітку глибоким плоскорізом на 2,8 мг/кг у
шарі ґрунту 0–15 см. Із застосуванням міні-
мального обробітку на 10–12 см уміст водороз-
чинного калію підвищився на 3,88 мг/кг, за мі-
німального обробітку на 4–5 см — 4,36 мг/кг. У
шарі ґрунту 15–30 см він підвищився відповід-
но на 0,13; 4,66; 1,3 мг/кг ґрунту.
На контролі диференціація вмісту обмінного

калію за обробітку ґрунту глибоким плоскорізом
була майже однаковою — 94,2 та 92,6 мг/кг. У
варіанті з мінімальним обробітком (10–12 см)
у верхньому шарі ґрунту зафіксовано на
13,8 мг/кг обмінного калію більше, ніж у шарі
15–30 см. Ця різниця за мінімального обробіт-
ку ґрунту на 4–5 см становила 6,4 мг/кг ґрунту.
За внесення органічних добрив уміст цієї фор-
ми калію підвищився, особливо в шарі їх зароб-
лення, на 41,8; 61,7 та 61,8 мг/кг із застосуван-
ням глибокого плоскорізного, мінімального на
10–12 см та мінімального обробітків на 4–5 см
відповідно. Таке підвищення сприяло й нако-
пиченню необмінної форми калію, оскільки ці
форми перебувають у постійній рівновазі. Мож-
на припустити, що за гуміфікації органічних
добрив утворюються речовини, які сприяють
більш глибокому вивітрюванню глинистих міне-
ралів і вилуженню з них міжпакетного калію
гідрослюд.
Гуміфікація органічної маси (соломи) зумов-

лює підвищення ємності поглинання ґрунту, бо
новостворені гумусні речовини мають висо-
ку обмінну ємність [4]. Тому деяка частина ка-

лію переходить з необмінних форм в обмінні
і навпаки.
Ступінь рухомості за методом ВІДА мав най-

більше значення за застосування мінімально-
го обробітку ґрунту на 10–12 см в обох варіан-
тах — 6,8–14,2 мг/л розчину.
Чорнозем звичайний важкосуглинковий мав

вищі значення всіх форм калію (табл. 2). Уміст
водорозчинного калію, як і інших форм, зміню-
вався під впливом мінімалізації обробітку ґрун-
ту. Так, за традиційної оранки спостерігалося
збільшення всіх форм калію в шарі ґрунту 10–
20 см. Уміст водорозчинного калію коливався
за шарами: 12,5 мг/кг в шарі ґрунту 0–10 см;
15,3 мг/кг — 10–20 см; 9,12 мг/кг — 20–30 см.
Мінімальний обробіток на 10–12 см сприяв під-
вищенню його вмісту на 16 % у шарі ґрунту 0–
10 см, зменшенню — у шарі 10–20 см на 50%
та збільшенню у шарі 20–30 см на 22%. Нульо-
вий обробіток ґрунту підвищував його вміст на
20% у шарі 0–10 см, зменшував його на 15% у
шарі 10–20 см. За цього обробітку кількість во-
дорозчинного калію у шарі ґрунту 20–30 см
була майже такою самою, як у варіанті обробіт-
ку із застосовуванням оранки. Уміст обмінного
калію у варіанті з оранкою був розподілений за
шарами: у шарі 0–10 см — 129 мг/кг, 10–20 см
та 20–30 см — 147 мг/кг. Мінімальний обробі-
ток ґрунту підвищував уміст цієї форми калію
в шарі 0–10 см на 28%. У шарі 10–20 см його
вміст зменшувався на 12,2%, шарі 20–30 см —
збільшувався на 10,8%.
Нульовий обробіток підвищував уміст водо-

розчинного калію в шарі 0–10 см на 29,4%, у

Оранка 0–10 12,5 129 834 6,22

10–20 15,3 147 882 4,53

20–30 9,12 147 877 4,21

Мінімальний
обробіток на 10–12 см 0–10 14,5 165 912 9,00

10–20 10,1 131 857 5,10

20–30 9,34 163 859 4,82

Нульовий обробіток 0–10 15,2 167 1021 7,73

10–20 13,2 144 932 4,90

20–30 9,12 133 871 4,21

НІР0,5 0–10 0,48 3,65 10,6 0,11

10–20 0,19 4,16 9,36 0,17

20–30 0,10 5,77 8,39 0,04

2. По азни и алійно о режим чорнозем звичайно о середньо м сно о залежно від об-
робіт ґр нт та добрення N90P60K60

мг К2О/кг ґрунту

Необмінний
(за Пчолкіним)

Обмінний (за
Масловою)

ВодорозчиннийСистема
обробітку

Ступінь рухомості
за методом ВІДА,
мг/л розчину

Шар
ґрунту, см
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Мінімалізація обробітку ґрунту сприяла на-
копиченню водорозчинного, обмінного і не-
обмінного калію та підвищенню ступеня його

Висновки

рухомості, поліпшуючи умови переходу його
іонів у ґрунтовий розчин, що покращує калій-
не живлення сільськогосподарських культур.
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шарах ґрунту 10–20 см та 20–30 см — зменшу-
вав його на 2 та 10,5% відповідно.
Необмінної форми калію за Пчолкіним най-

більше було зафіксовано за застосування ну-
льового обробітку — 1021 мг/кг ґрунту в шарі
0–10 см, що на 22,4 % більше, ніж після оран-
ки в цьому шарі ґрунту. Мінімальний обробіток
порівняно з оранкою сприяв накопиченню цієї
форми калію на 9,3% більше у верхньому шарі
ґрунту.
Ступінь рухомості обмінного калію в чорно-

земі звичайному був вищим у верхньому шарі

ґрунту в усіх варіантах обробітку ґрунту. Оран-
ка у цьому шарі ґрунту мала показник фактора
«інтенсивності» — 6,22 мг/л розчину, мінімаль-
ний обробіток — 9 мг/л, нульовий — 7,73 мг/л.
Нижні шари в усіх варіантах обробітку мали
майже однаковий показник ступеня рухомості.
Із застосуванням оранки врожайність пше-

ниці озимої становила 43,8 ц/га, у варіанті з
нульовим обробітком — 39,6 ц/га. Найвищу
врожайність отримали за мінімального обробіт-
ку ґрунту — 46,2 ц/га, що на 2,4 ц/га більше, ніж
за оранки.



14 Вісник аграрної науки листопад 2012 р.

Для різних ґрунтово-кліматичних умов нині
особливої актуальності набуває забезпечення
стабільності землеробства на основі визначен-
ня найефективніших способів обробітку ґрунту
в короткоротаційних сівозмінах за використан-
ня органічної речовини побічної продукції по-
льових культур як добрива.
Мета досліджень — визначити стан родю-

чості ґрунтів за тривалих способів основного
обробітку сірого лісового ґрунту в короткоро-
таційній зерновій сівозміні з використанням по-
бічної продукції культур як органічного добри-
ва. З’ясувати залежність урожайності культур і
продуктивності сівозміни від умов погоди за
тривалих способів основного обробітку ґрунту.
Методика досліджень. Дослідження з ви-

вчення ефективності способів обробітку сірого
лісового ґрунту проводили у стаціонарному до-
сліді, закладеному в 1969 р. і розміщеному в
північній частині Лісостепу (дослідне господар-
ство «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства
НААН»).
На вимоги часу здійснили ряд реконструкцій

досліду, пов’язаних зі зміною сівозмін та удоб-
рення. Сталими залишилися такі варіанти: різ-
ноглибинна оранка (12–30 см), плоскорізний об-
робіток (12–30), різноглибинний диференційова-
ний обробіток (10–45) та дискування (10–12 см).
Дослідження проводили у 5-пільній сівозміні у
2005–2011 рр. (горох — пшениця озима — ку-
курудза на зерно — соя — ячмінь ярий), І ро-
тація якої за цей період відбулася на 3-х полях
досліду. Мінеральні добрива вносили з розра-
хунку N68P55K62 кг/га сівозмінної площі. Як ор-
ганічне добриво використовували побічну про-
дукцію культур сівозміни. Надходження в ґрунт
побічної продукції і масу коренів розраховува-
ли за рівнянням Ф.І. Левіна [1]. Уміст елементів
живлення в рослинах і ґрунті визначали за за-
гальноприйнятими методиками. Дослід прово-
дили на фоні диференційованого захисту по-
сівів від бур’янів, хвороб і шкідників.
Ґрунт стаціонарного досліду — сірий лісовий

крупнопилувато-легкосуглинковий. На момент
закладання досліду він мав низький запас гу-
мусу — 1,28–1,3% і кислу реакцію ґрунтового
розчину рНKCl — 5,1–5,2. Ґрунт характеризував-
ся середнім та низьким рівнями забезпеченості
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способів основно о обробіт в 5-пільній
зерновій сівозміні за ви ористання побічної
прод ції я ор анічно о добрива на родючість
сіро о лісово о ґр нт , рожайність льт р та
прод тивність сівозміни.

фосфором — 7,1–7,9 і калієм — 7–8,3 мг/100 г.
Результати досліджень. У зоні Лісостепу

близько 25% рельєфу ґрунту становлять мік-
розниження. Способи і глибина обробітку ві-
діграють значну роль у складанні шару ґрунту,
який обробляють.
За оранки внаслідок піднімання та обертан-

ня скиби відбувається вирівнювання поверхні
ґрунту та формується більша його однорід-
ність. За безполицевих обробітків практично
копіюється рельєф поля, тому його мікрокомп-
лексність виявляється більше, ніж за полице-
вого обробітку. При цьому за полицевого обро-
бітку утворився орний шар, який характери-
зується однорідним складанням зі щільністю,
близькою до оптимальної — 1,45–1,49 г/см3. За
тривалих обробітків без обертання скиби ґрунт
диференціювався на верхній пухкий (0–10 см)
шар та ущільнений до 1,51–1,57 г/см3 нижній
шар (табл. 1).
За даними А.О. Роде, за ущільнення ґрунту

до 1,5 г/см3 різко зменшується швидкість погли-
нання вологи ґрунтовою товщею [2]. Досліджен-
ня засвідчили, що за такої щільності шару 10–
30 см при безполицевих обробітках у серед-
ньому за роки досліджень за осінньо-зимовий
період у метровому шарі накопичувалося на
15–20% вологи менше, ніж за оранки. Крім того,
ущільнення нижньої частини орного шару зу-
мовлює застій води в мікрозниженнях під час
відлиг, за весняного танення снігу і після злив
улітку. Ці явища також пов’язані з утратою про-
дуктивності посівів.
За ротацію сівозміни в ґрунт надійшло сухої

органічної речовини під час оранки, плоско-
різного і диференційованого обробітків та дис-
кування відповідно 9,9; 9,1; 9,9; 9 т/га. Уміст
елементів живлення в органічній масі за варі-
антів обробітку становив: азоту — 108; 104;104;
99 кг/га; фосфору — у межах 31–32 кг/га; ка-
лію — 79; 75; 73; 69 кг/га.
Розміщення в процесі обробітків органічної

маси і добрив визначало рівень родючості ок-
ремих частин шару ґрунту 0–40 см. За безпо-
лицевих обробітків ґрунт диференціювали на
збагачений гумусом та елементами живлення
пухкий верхній шар 0–10 см та значно нижчий
за родючістю шар 10–40 см. Запаси гумусу в
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шарі ґрунту 10–40 см за оранки були вищими,
ніж за плоскорізного і диференційованого об-
робітків на 19,9; 4,7%, за дискування — на
19,8%. Загалом запаси гумусу в шарі ґрунту 0–
40 см за оранки були вищими на 7–10%.
Упродовж вегетації культур у середньому за

ротацію сівозміни в шарі 0–40 см запаси лег-
когідролізованого азоту за рахунок шару 10–
40 см були вищими за оранки, ніж за безполи-
цевих обробітків, на 32–33кг, або 13%.
Уміст фосфору і калію за всіх способів об-

робітку в шарі ґрунту 0–20 см відповідав висо-
кому рівню, а за безполицевих обробітків в ша-
рі 0–10 см — дуже високому рівню забезпечен-
ня. У шарі ґрунту 20–40 см їх кількість була
вищою за оранки. Значне підвищення умісту
рухомих сполук фосфору і калію на фоні зба-
гачення ґрунту свіжою органічною масою мож-
на пояснити утворенням у процесі її мінералі-
зації вуглекислоти, яка сприяє розчиненню спо-
лук фосфору і калію та підвищує їх доступність
для рослин [3].
Використання побічної продукції як добрива

позитивно вплинуло на поліпшення фізико-хі-
мічних властивостей ґрунту. За ротацію сіво-
зміни в органічній формі в ґрунт надійшло каль-
цію і магнію в перерахунку на СаСО3 у межах
88–98 кг/га, що забезпечило підтримку рНKCl на

Родючість сірого лісового
ґрунту в 5-пільній зерновій сівозміні

рівні, близькому до оптимального для рослин —
6,0–6,3 (див. табл. 1).
Урожайність культур є критерієм оцінки

впливу агротехнічних факторів на родючість
ґрунту і фітосанітарний стан посіву. У 2005–
2011 рр. досліджень складалися різні погодні
умови, але загалом вони були характерними
для зони Північного Лісостепу. Урожайність
культур у період досліджень за різних способів
обробітку більше залежала від мінливості по-
годи під час вегетації культур (табл. 2).
За результатами досліджень, на полі горо-

ху у 2005 р. склалися сприятливі погодні умо-
ви не лише для культурних рослин, а й для
появи другої хвилі бур’янів. При цьому в по-
сівах гороху за безполицевих обробітків їх кіль-
кість була на 30–35% більшою, ніж за оранки,
що спричинило зниження врожайності насіння
гороху за дискування порівняно з оранкою на
0,63 т/га (16%), за плоскорізного обробітку —
на 0,58 т/га (15%).
У 2006 р. за ущільненого через безполицеві

обробітки шару ґрунту 10–40 см, який відіграє
роль водотривів, надмірна кількість опадів
спровокувала під час цвітіння вилягання посіву
гороху. За безполицевих обробітків втрати на-
сіння гороху щодо контрольного варіанта ста-
новили 0,43; 0,33 т/га (14; 11%) відповідно. У

Оранка, 12–30 0–10 1,40 1,41 20,2 80,0 20,2 14,3 5,9

10–20 1,45 1,25 17,9 73,4 22,6 12,8 5,9

20–30 1,49 0,98 14,0 61,6 15,0 7,6 5,9

30–40 – 0,70 10,0 36,0 9,1 5,8 5,7

0–40 – – 62,1 251 16,7 10,1 5,9

Плоскорізний, 12–30 0–10 1,35 1,51 21,6 81,8 26,1 23,1 6,0

10–20 1,50 1,18 16,9 62,8 18,3 10,3 5,8

20–30 1,54 0,75 10,7 43,3 9,5 4,8 5,9

30–40 – 0,59 8,4 31,1 9,2 5,1 5,9

0–40 – – 57,6 219 15,7 11,9 5,9

Диференційований, 12–45 0–10 1,37 1,43 20,4 81,5 20,9 19,0 6,0

10–20 1,47 1,22 17,4 66,6 21,4 9,8 5,9

20–30 1,51 0,85 12,2 49,9 13,2 6,2 5,8

30–40 – 0,60 8,6 46,9 8,9 6,1 5,9

0–40 – – 58,9 245 16,1 10,2 5,9

Дискування, 10–12 0–10 1,35 1,50 22,3 86,6 26,8 25,4 6,3

10–20 1,54 1,04 14,3 60,0 18,8 10,2 6,1

20–30 1,57 0,78 11,2 40,1 11,9 4,8 5,8

30–40 – 0,53 7,6 30,9 9,1 4,3 5,4

0–40 – – 55,9 218 17,1 11,3 5,9

1. Родючість сіро о лісово о ґр нт за тривало о обробіт в 5-пільній зерновій сівозміні за
ви ористання побічної прод ції я добрива

мг/100 г ґрунту
(за Кірсановим)

Обробіток
та глибина ґрунту, см

Уміст гумусу,

% т/га
Nл.г кг/га рНKCl

Шар
ґрунту, см

Щільність,
г/см3

K2OP2O5
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2005–2007 рр. за оранки врожайність була на
8,9% вищою, ніж за плоскорізного обробітку та
дискування.
Урожайність пшениці озимої за різних спо-

собів обробітку більшою мірою визначалася
погодними умовами осіннього періоду її веге-
тації. У 2005 р. склалися екстремальні погодні
умови: упродовж вересня і до середини жовт-
ня погода була сухою за підвищеного темпера-
турного режиму. За безполицевих обробітків
наявність мульчі на поверхні ґрунту забезпечи-
ла отримання дружніших сходів, ніж за оранки,
однак вони з’явилися лише після дощів на-
прикінці жовтня. На час входу в зиму стан по-
сівів був найслабшим у варіантах оранки.
В умовах вегетаційного періоду пшениці у

2005–2006 рр. отримали врожайність зерна за
безполицевих обробітків на 0,5, 0,6 т/га, або на
16, 17% вищу, ніж за оранки. У період вегетації
пшениці у 2006–2007 рр. погодні умови були
сприятливими для формування врожаю, і за
всіх способів обробітку він мав практично од-
наковий рівень. У 2007 р. в осінній період по-

годні умови були сприятливими для отриман-
ня сходів та формування врожаю. За всіх спо-
собів обробітку пшениця увійшла в зиму в доб-
рому стані. Однак у 2008 р. під час літньої ве-
гетації через високу кількість опадів і застій
води в мікрозниженнях за безполицевих об-
робітків відбулося зрідження посіву пшениці
озимої, виявилися візуальні ознаки магнієвого
голодування. Урожайність на таких ділянках
формувалася за рахунок стебел 2-го порядку.
Значно вищою, ніж за оранки, була і забур’я-
неність посівів. Це призвело до зниження вро-
жайності зерна пшениці порівняно з оранкою за
плоскорізного обробітку на 13%, за дискуван-
ня — 24%. Отже, у 2006–2008 рр. урожайність
зерна пшениці озимої за різних способів обро-
бітку була одного рівня.
Для кукурудзи важливим є забезпечення во-

логою за достатньої кількості ефективних тем-
ператур упродовж усього періоду формування
врожаю. При цьому вона позитивно реагувала
на пухку будову ґрунту та негативно на погір-
шення повітряного режиму в умовах його пере-

Горох 2005 3,85 3,27 3,86 3,22 0,30

2006 3,08 2,65 2,68 2,75 0,32

2007 4,17 3,98 3,96 4,19 0,32

Середнє 3,70 3,30 3,50 3,39 0,22

Пшениця озима 2006 3,62 4,22 3,98 4,12 0,32

2007 5,74 5,48 5,60 5,69 0,26

2008 4,58 3,99 4,89 3,47 0,20

Середнє 4,65 4,56 4,82 4,43 0,19

Кукурудза на зерно 2007 8,52 7,76 7,63 6,35 0,29

2008 7,46 7,14 7,86 6,88 0,23

2009 5,17 5,14 5,51 5,58 0,2

Середнє 7,05 6,68 7,0 6,27 0,24

Соя 2008 1,59 1,68 1,70 1,62 0,29

2009 1,49 1,53 1,57 1,31 0,23
2010 1,70 1,65 1,69 1,59 0,20

Середнє 1,59 1,62 1,65 1,51 0,20

Ячмінь ярий 2009 4,60 4,57 5,16 4,53 0,21

2010 3,36 2,89 3,28 2,72 0,29

2011 3,61 3,03 3,26 2,99 0,23

Середнє 3,86 3,50 3,90 3,41 0,20

Продуктивність сівозміни,
т. з.од. 22,2 21,3 22,4 20,3 –

Збір протеїну, т 4,68 4,51 4,79 4,38 –

2. Урожайність та прод тивність 5-пільної сівозміни за ви ористання побічної прод ції я
добрива

Обробіток ґрунту та глибина,  см

Урожайність, т/га

дискування,
10–12

диференційований,
12–45

плоскорізний,
12–30

оранка,
12–30 НІР0,5

Культура
сівозміни

Рік



17Вісник аграрної наукилистопад 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Родючість сірого лісового
ґрунту в 5-пільній зерновій сівозміні

У зоні Північного Лісостепу в результаті
тривалого порівняльного вивчення способів
обробітку сірого лісового ґрунту з викорис-
танням побічної продукції культур зернової
сівозміни як органічного добрива на фоні міне-
ральних добрив N68P55K62 визначено особли-
вості формування показників його родючості.
За різноглибинного полицевого обробітку сфор-
мувався орний шар з рівноважною щільністю,
близькою до оптимальної — 1,45–1,49 г/см3.
За глибокого загортання добрив разом з

органічною масою поліпшувалися показники
родючості в шарі ґрунту 10–40 см і спостері-
галося підвищення родючості в шарі 0–40 см

Висновки

за рахунок загального гумусу. За тривалих
безполицевих обробітків, особливо за диску-
вання, шар ґрунту 0–40 см диференціювався
на пухкий, збагачений гумусом та елемента-
ми живлення, шар 0–10 см і нижній, ущільне-
ний до 1,57 г/см3, з меншим, ніж за оранки,
умістом гумусу та елементів живлення шар
10–40 см. За оранки більш глибокий родючий
орний шар ґрунту забезпечив меншу залеж-
ність урожайності культур від несприятли-
вих умов погоди. Продуктивність сівозміни за
оранки і диференційованого обробітку була на
10% вищою, ніж за плоскорізного обробітку, і
на 14% — ніж за обробітку дисками.
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ков в посевах полевых культур и их определение
по урожаю основной продукции/Ф.И. Левин//Агро-
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зволоження, і особливо в першій половині ве-
гетаційного періоду. 2007 і 2008 рр. для куку-
рудзи характеризувалися сприятливими погод-
ними умовами за всіх способів основного об-
робітку, було отримано високу врожайність.
Однак у 2007 р. за плоскорізного обробітку і
дискування врожайність зерна кукурудзи змен-
шилася порівняно з оранкою відповідно на 0,76
та 2,17 т/га, 2008 р. — на 0,32–0,58 т/га. При-
чина цього — перезволоження ґрунту в мікро-
зниженнях на початку вегетації культури, де
рослини кукурудзи відставали в рості та мали
світло-зелене забарвлення.
У 2009 р. за посушливої погоди в усіх варі-

антах досліду врожайність зерна кукурудзи бу-
ла істотно нижчою, ніж у попередні роки. Слід
відзначити, що за обробітку дисками у 2009 р.
врожайність зменшилася менш істотно. Уро-
жайність зерна за дискування, чизельного роз-
пушування та диференційованого обробіт-
ку в сівозміні була на 0,41 т/га, або на 8% ви-
щою, ніж за оранки. Отже, за 2007–2009 рр.
оранка і диференційований обробіток забезпе-
чили вищу врожайність зерна кукурудзи, ніж
безполицеві обробітки, на 5 та 11%.
Соя впродовж усього періоду вегетації по-

требувала високого рівня забезпечення воло-
гою. За стабільного рівня зволоження у 2008 р.
урожайність за оранки і безполицевих обро-
бітків отримано одного рівня. За посушливої
погоди на початку вегетації сої у 2009 і 2010 рр.
та більших запасів вологи в метровому шарі

ґрунту на період сівби і більш пухкої будови
шару 0–30 см за оранки отримано вищу вро-
жайність на 17,6 та 6,5%, ніж за тривалого об-
робітку дисками. Порівняно з більш глибоким
плоскорізним обробітком перевага оранки була
менш істотною.
Для ячменю ярого погодні умови 2009 р.

були сприятливими. Урожайність зерна ячме-
ню практично одного рівня за оранки і безпо-
лицевих обробітків — 4,63–4,53 т/га. За посуш-
ливої погоди у весняний період 2010 та 2011 рр.
за всіх способів обробітку відбулося істотне
зниження врожайності. У 2010 р. у варіанті з
плоскорізним обробітком порівняно з оранкою
врожайність зерна була на 14% нижчою, за
дискування — на 19%. Аналогічну залежність
урожайності зерна ячменю ярого від способів
обробітку спостерігали і в 2011 р. Значне зни-
ження врожайності ранньої ярої культури за
безполицевих обробітків за умов посушливої
погоди у весняний період можна пояснити ниж-
чими, ніж за оранки, запасами вологи в ґрунті
та більш напруженим поживним режимом з ог-
ляду на пересихання найродючішого верхнього
шару ґрунту.
Продуктивність сівозміни за оранки і комбі-

нованого обробітку, при яких диференціація
за родючістю ґрунту в шарі 0–40 см є меншою,
ніж за безполицевих обробітків, була одного
рівня — 23,2; 22,4 т, за плоскорізного обробіт-
ку — нижчою на 10%, за тривалого дискуван-
ня — на 14%.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ
ЧИСЕЛЬНОСТІ ВИШНЕВОЇ МУХИ
RHAGOLETIS CERASI L.
У ЧЕРЕШНЕВОМУ АГРОЦЕНОЗІ

На основі аналіз по одних мов та облі ів
чисельності іма о вишневої м хи (Rhagoletis
cerasi L.), виловлених лейовими паст ами,
поб довано імітаційн модель динамі и
чисельності, за я ою можна про ноз вати
щільність поп ляції за воло ої та с хої по оди,
визначати доцільність і терміни захисних заходів.

Інтегрований захист рослин від комплексу
шкідників залежить від даних, що характеризу-
ють видовий склад, поширення та розвиток
шкодочинних організмів; розвиток і стан самих
насаджень; екологічні умови, що визначають
взаємозв’язки шкодочинних і корисних орга-
нізмів; профілактичні й захисні заходи, їх ефек-
тивність тощо. Лише оперативна, достовірна
інформація про фітосанітарний стан всієї площі
саду й кожного з його кварталів дасть змогу з
мінімальною часткою ризику перейти від тра-
диційних суцільних обробок до вибіркових, тоб-
то застосовувати пестициди тільки там, де ви-
никла реальна небезпека врожаю.
Роль математичного моделювання і прогно-

зування життєвих процесів домінуючих шкодо-
чинних організмів найближчими роками істот-
но зросте. Ринкові відносини спонукають ві-
дійти від стандартних фенологічних термінів
здійснення захисних заходів плодових і ягідних
культур. На практиці в спеціалізованих садів-
ничих господарствах уже переходять до моде-
лювання розвитку шкідників і хвороб залежно
від абіотичних та біотичних чинників.
Аналіз останніх досліджень. Нині актуаль-

ним є розроблення моделей і комп’ютерних
програм, які достовірно спроможні прогнозува-
ти розвиток шкідників сільськогосподарських
культур і сигналізувати про потребу в застосу-
ванні пестицидів [1, 2]. Так, скажімо, однією з

комп’ютерних моделей є програма Bugoff G,
розроблена в США й застосована в Німеччині
[8], в Англії широко використовують програмний
комплекс PEST–MAN [9].
У садах Швейцарії та Італії для прогнозуван-

ня оптимальних термінів захисних заходів проти
грушевої медяниці використовують фенологіч-
ну модель, засновану на таблицях життєздат-
ності шкідника [10]. В умовах Грузії для про-
гнозування чисельності листокрутки та вдоско-
налення методів захисту винограду від неї
розроблено структурну модель системи «Дина-
міка популяції Lobesia botrana в екосистемі», за
якою встановлено, що кліматичні фактори без-
посередньо та опосередковано діють на сезон-
ну динаміку виду мішені [7].
Вивчення фенологічних закономірностей

шкідників дає змогу встановити, що терміни їх
появи та розвиток тісно пов’язані зі станом нав-
колишнього середовища насамперед умовами
температури та вологості. Метеорологічні умо-
ви є основою у моделюванні розвитку шкодо-
чинної фауни. На основі багаторічних спосте-
режень розроблено імітаційні моделі розвитку
Myzus cеrasi F., що заселяє черешню [3],
Grapholitha funebrana Tt. [4] і Hoplocampa
minuta Christ. [5], які шкодять сливі. Створення
таких програм потребує наявності значного об-
сягу даних про розвиток шкідників в окремому
регіоні за тривалий період. Для економічно об-
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ґрунтованого захисту багаторічних насаджень
від фітофагів особливе значення має прогно-
зування рівня поширення шкодочинних орга-
нізмів у певний період вегетації рослин. Попу-
ляція фітофага може бути нечисленною, іноді —
масово розмножуватися, завдаючи значних
збитків сільському господарству. Ці коливання
чисельності відбуваються періодично й мають
певні закономірності. Аналізуючи інформацію
про динаміку чисельності і поширення, можна
розробити моделі довгострокового прогнозу
розвитку й розмноження шкідників для обґрун-
тування планованого й своєчасного процесу за-
хисту рослин у плодових насадженнях.
Мета досліджень — визначити погодні чин-

ники, їх величини та вплив на чисельність іма-
го в період сезонної динаміки льоту вишневої
мухи.
Методика досліджень. Метеорологічні спо-

стереження здійснювали на метеопункті с. Но-
восілки Інституту садівництва НААН. Динаміку
льоту імаго вишневої мухи у 2006–2010 рр. вив-
чали з використанням регулярних обліків за
допомогою жовтих клейових пасток «Eco lep»
(виробництво Польща), установлених на по-
стійних контрольних рослинах [6]. Статистич-
ний аналіз даних спостережень за сезонною
динамікою льоту імаго вишневої мухи і масивів
метеорологічної інформації, накопиченої в ба-
зах даних, дав змогу визначити середні ариф-
метичні, довірчі інтервали, коефіцієнти парної
і множинної кореляції, рівняння регресії. Бага-
тофакторну статистичну модель впливу погод-
них чинників на чисельність імаго вишневої
мухи в динаміці одержали у вигляді експонен-
ціальних регресійних рівнянь.
Обробку отриманих даних здійснювали на

ПЕОМ ІВМ РС стандартними методами за до-
помогою програм Microsoft Excel та Statistica
для Windows.
Результати досліджень. Визначено, що за

чисельності вишневої мухи 16,5±2,7 імаго/облік
та більше ушкодження плодів зростає і може
досягти 100%.
Проведено обліки показників погоди: темпе-

ратури повітря (максимальна, середньодобова

Імітаційна модель динаміки чисельності вишневої
мухи Rhagoletis cerasi L. у черешневому агроценозі

та мінімальна) і ґрунту, опадів, мінімальної та
середньої вологості повітря. За неоднакових
погодних умов, що визначали різні строки по-
чатку та закінчення льоту, чисельність іма-
го виду мішені за період досліджень, виникла
потреба у введенні нових понять, які характе-
ризують стан атмосфери — суха та волога по-
года.
З’ясовано, що особливості типу погоди ви-

значаються середніми показниками і їх макси-
мальними та мінімальними величинами (табл. 1).
Суху погоду визначають погодні чинники в та-
ких межах: середньодобова температура по-
вітря — 21,7±1,4°С, опади — 1,1±0,6 мм, тем-
пература ґрунту — 29,6±1,6°С. Для вологої по-
годи ці параметри змінюються: середньодобо-
ва температура повітря — 18,5±1,9°С, опади —
2,8±1,1 мм, температура ґрунту — 25,6±2,5°С.
Залежно від рівня цих показників інтенсив-

ність льоту вишневої мухи має свої особли-
вості. Масовий літ імаго за сухої погоди спо-
стерігали в 1-й половині, за вологої погоди —
2-й половині червня.
За основу прогностичної моделі динаміки

льоту вишневої мухи залежно від синоптичних
умов стану атмосфери взято визначальні по-
казники, які найповніше відображають цей про-
цес і є критеріями оцінки інтенсивності її льо-
ту: середньодобова температура повітря, опа-
ди і температура ґрунту. Одержані рівняння
являють собою експоненціальні функції, що
дають можливість прогнозувати щільність по-
пуляції вишневої мухи за сухої (1) та вологої
погоди (2):

Lс = е(–3,6653–0,3922*tс+0,8277*d+0,4282*tg)

(R=0,9199); (1)

Lв = е(0,9155+0,3730*tс–0,2045*d–0,1998*tg
 
)

(R=0,8897), (2)

де Lс — чисельність імаго за сухої погоди, екз./
пастку/облік; Lв — чисельність імаго за вологої
погоди, екз./пастку/облік; tc — середньодобова
температура повітря, °С; d — опади, мм; tg —
температура ґрунту, °С.
Рівняння вирізняються високою точністю

Середньодобова температура
повітря, оС 16,9 26,5 21,7±1,4 13,2 23,0 18,5±1,9

Температура ґрунту, оС 23,8 33,6 29,6±1,6 17,8 33,1 25,6±2,5

Опади, мм 0,1 3,5 1,1±0,6 0,1 12,1 2,8±1,1

Середня вологість, % 42,3 77,7 61,5±3,1 55 85 71,8±2,6

Мінімальна вологість, % 27 65 42,8±3,0 37 70 53,0±2,8

1. Хара теристи а по одних по азни ів, що визначають літ вишневої м хи в черешневих
а роценозах для різних типів по оди

Погодний показник
Суха погода Волога погода

мінімальна максимальна середнє мінімальна максимальна середнє
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опису експериментальних даних, коефіцієнти
детермінації значущі і становлять відповідно
84,6 та 79,2%.
Визначено частки головних погодних чин-

ників, що дають змогу прогнозувати початок і
динаміку льоту вишневої мухи за різних типів
погоди. Незалежно від типу погоди частка опа-
дів варіює в межах 28–34%, температури ґрун-
ту — 29–30% і середньодобової температури
повітря — 6–8%. На літ імаго вишневої мухи
впливає комплекс факторів — температура
ґрунту та кількість опадів. За вологої погоди їх
частка впливу сягає до 20%, за сухої погоди —
зростає до 26%. Установлено, що за вологої
погоди на інтенсивність льоту імаго впливають
середньодобова температура повітря і темпе-
ратура ґрунту, частка впливу становить 5%.
Вплив інших факторів не перевищує 4–10%
(рис. 1).
На рис. 2 показано, що залежно від типів

погоди дія абіотичних чинників на інтенсивність
льоту імаго різниться за характером впливу і
величиною їх дії. Середньодобова температу-
ра повітря є одним із головних факторів. Вона
визначає темпи розвитку передімагінальної
стадії, початок відродження імаго та його чи-
сельність у період сезонної динаміки.
За підвищення температури повітря через

суху погоду відбувається зниження інтенсив-
ності льоту імаго, а через вологу — підвищен-
ня. Спостереження за піками льоту показали,
що за сухої погоди з опадами в квітні, травні
та на початку червня, які не перевищують
1,1±0,6 мм, і на фоні зростання середньодобо-
вих температур повітря максимум льоту імаго
відбувається наприкінці травня — на початку
червня (рис. 2). За вологої погоди зі збільшен-
ням опадів (не менше 2,8±1,1 мм) у період з
травня до 1-ї половини червня чисельність
імаго вишневої мухи знижується через прохо-
лодну погоду, за якої недостатньо прогрівають-
ся повітря і ґрунт (рис. 2). Підвищення темпе-
ратури повітря впливає на збільшення чисель-
ності імаго, яка в 2-й половині червня та на

Рис. 1. Част и вплив визначальних абіотич-
них чинни ів на літ іма о вишневої м хи за
різних типів по оди: 1 — середньодобова
температ ра повітря; 2 — опади; 3 — тем-
перат ра ґр нт ; 4 — взаємодія температ -
ри ґр нт та опадів; 5 — взаємодія серед-
ньодобової температ ри повітря і темпера-
т ри ґр нт ; 6 — інші фа тори

Рис. 2. Вплив визначальних абіотичних чин-
ни ів на літ іма о вишневої м хи за с хої по-
оди: 1 — 0 мм (29оС); 2 — 0 мм (25оС);
3 — 1,1 мм (29оС); воло ої по оди: 1 —
0 мм (26оС); 2 — 0 мм (18оС); 3 — 2,8 мм
(26оС)
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У Північному Лісостепу України вишнева
муха є одним з основних шкідників черешні, за
чисельності 16 екз./облік і більше ушкоджен-
ня плодів урожаю досягає 100%.
Для прогнозування льоту імаго шкідника

серед показників погоди визначальними є се-
редньодобова температура повітря, опади

Висновки

та температура ґрунту.  Наведені моделі да-
ють змогу прогнозувати початок льоту та
чисельність імаго в динаміці.
Моделювання щільності популяції виш-

невої мухи передбачає завчасне визначення
доцільності і термінів здійснення захисних
заходів.
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початку липня досягає більше 45 екз./облік.
Залежно від типів погоди взаємодія кількості
опадів із середньодобовою температурою по-
вітря і температурою ґрунту істотно визначає
періоди зниження чи підвищення щільності по-
пуляції та динаміку льоту вишневої мухи.
За сухої погоди збільшення опадів з 0 мм (2)

до 1,1 мм (3) сприяє інтенсивному льоту імаго
на фоні середніх значень середньодобових
температур повітря (рис. 2). З підвищенням
температури ґрунту з 25°С (1) до 29°С (2) істот-
но збільшується чисельність імаго. Збільшен-
ня опадів на фоні підвищення температури
ґрунту також сприяє зростанню кількості імаго.
Інші особливості льоту імаго вишневої мухи

спостерігаються за вологої погоди (рис. 2).
Збільшення опадів з 0 мм (2) до 2,8 мм (3) на
фоні підвищення середньодобових температур
повітря до 18°С і більше сприяє зменшенню

чисельності імаго. Підвищення температури
ґрунту з 18°С (1) до 26°С (2) на фоні низьких
середньодобових температур повітря не спри-
яє інтенсивному льоту імаго. Підвищення тем-
ператури ґрунту та кількості опадів інгібує
розвиток лялечок, що знижує кількість імаго
вишневої мухи. Підвищення середньодобових
температур повітря і ґрунту сприяє збільшен-
ню щільності популяції.
Погода зазначених типів буває нечасто, з

імовірністю 0,30–0,46. У період вегетації стан
атмосфери змінюється і виявляється комбіну-
вання (поєднання) типів погоди. Скажімо, на
початку вегетаційного періоду синоптична си-
туація розвивається за типом сухої погоди, а в
період наливу та достигання плодів за типом
вологої погоди. Критеріями визначення типу
погоди та її змін є комплекс погодних показ-
ників, наведений у табл. 1.
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Важливі теоретичні положення продуктив-
ності рослин хлібних культур було започатко-
вано Ф.М. Куперман, яка звернула увагу на те,
що II і III етапи органогенезу — це етапи ре-
продукції, коли формуються розміри колоса яч-
меню, жита та пшениці. Затримка розвитку на
цих етапах призводить до збільшення кількості
сегментів колоса, колосків і квіток. На II і III ета-
пах органогенезу біологічна функція меристе-
ми апекса забезпечує вичленування вегетатив-
них метамерів префлоральної зони рослин або
стебла. Відбувається зародження функціональ-
них структур — міжвузлів, вузлів, листків та
гілкування, що пов’язано з реалізацією першо-
го елементу в структурі врожаю [2].
Фактично тривалості II та III періодів органо-

генезу відповідає тривалість фази кущіння. Як
тільки конус наростання головного пагона пе-
реходить у стан генеративного розвитку, про-
цес кущіння ячменю закінчується. Усі бокові
пагони автоматично переходять до генератив-
ної фази й завершують процес утворення ве-
гетативних структур [3]. Фаза кущіння пов’яза-
на з реалізацією потенціалу продуктивності за
кількістю пагонів, як щодо рослин, так і еле-
ментів структури врожаю як кількості продук-
тивних стебел одиниці площі посіву. У цей са-
мий період відбувається закладання основ про-
дуктивності за кількістю зерен у колосі. Крім
цього, І.І. Туманов ще у 1946 р. звернув увагу
на те, що розміри зернівки і її маса детерміну-
ються в період диференціації колоса, тобто
фактично на II і III етапах органогенезу, або у
фазі кущіння [1].
Нині в Західній Європі посилився інтерес до

пояснення біологічних основ формування висо-
ких урожаїв, оскільки розуміння та використан-
ня біологічних закономірностей розвитку рос-
лин і посівів зернових колосових надасть мож-
ливість без вагомих додаткових затрат з
найбільшою ефективністю використовувати
технологічні фактори інтенсифікації, спрямо-
вані на підвищення урожайності зерна.
Фаза кущіння, як і II та III етапи органогене-
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омпле с прод тивної здатності
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застос вання техноло ічних фа торів.

зу, — це важливий період біологічного розвит-
ку, коли закладаються параметри складових
компонентів структури майбутнього врожаю та
досліджується вплив технологічних факторів на
тривалість зазначеного періоду.
Мета досліджень — виявити закономірності

взаємозв’язку реалізації біологічного потенціа-
лу елементів урожайності ячменю ярого з три-
валістю періоду кущіння, який відповідає три-
валості II та III етапів органогенезу залежно від
впливу технологічних чинників, залучених до
експерименту.
Методика досліджень. Для виконання дос-

ліджень задіяні технологічні фактори: мінераль-
ні добрива за норм унесення N0P0K0, N30P45K45,
N60P90K90 та норми висіву насіння — 250, 300,
350, 400 шт. нас./м2. У період росту і розвитку
рослин проведено фенологічні спостереження
за ячменем ярим сорту Скарлет, визначено
тривалість кущіння ячменю на основі фази роз-
витку 3-х листків, що відповідає II етапу орга-
ногенезу, та фази виходу в трубку рослин, що
свідчить про завершення кущіння та аналогіч-
но III етапу органогенезу.
Результати досліджень. Унаслідок дії тех-

нологічних факторів, залучених до експеримен-
ту, установлено зміни тривалості періоду кущін-
ня за кількістю днів, що свідчить про ефек-
тивність факторів (табл. 1).
Закономірність впливу полягає в поступово-

му скороченні тривалості періоду кущіння зі
збільшенням норми висіву насіння на всіх фо-
нах мінерального живлення. Установлено зво-
ротний кореляційний зв’язок між тривалістю
періоду кущіння та нормами висіву насіння на
всіх фонах мінерального живлення. Наслідки
такого впливу стосуються складових біологіч-
ного потенціалу продуктивності рослин усіх
елементів структури врожаю.
На всіх фонах мінерального живлення змен-

шувалася кількість бічних пагонів за умови ско-
рочення тривалості кущіння під впливом норм
висіву насіння. Коефіцієнт кореляції взаємо-
зв’язку r=0,72. У варіанті без застосування мі-
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Взаємозв’язок елементів продуктивності
ячменю з початковими етапами розвитку

N0P0K0 20 19 19 17

N30P45K45 18 17 16 15

N60P90K90 17 16 15 14

1. Тривалість фази щіння залежно від впли-
в норм несення мінеральних добрив та
норм висів насіння, днів

Норма висіву, нас./м2

250 300 350 400

Норма
добрив,
кг/га д.р.

N0P0K0 27,3 52,0 27,1 47,0 26,3 42,0 25,7 38,0

N30P45K45 26,6 65,9 26,2 59,2 25,5 51,3 25,1 46,8

N60P90K90 26,3 80,0 25,6 70,4 24,7 61,5 24,3 55,4

Прим і т к а . 1 — кількість зерен у колосі; 2 — кількість зерен на рослині.

2. Кіль ість зерен олосі та на рослині залежно від вплив норм несення мінеральних
добрив та норм висів насіння, шт.

Норма
добрив,
кг/га д.р.

Норма висіву, нас./м2

250 300 350 400

1 2 1 2 1 21 2

ньому на 2,5 шт. Отримані результати підтвер-
джують положення про те, що затримка росту
та розвитку рослин на II і III етапах органоге-
незу сприяє посиленню реалізації 2-го елемен-
ту врожайності [3, 6].
Із 3-м елементом у структурі врожайності —

масою зернівки, пов’язаний не лише рівень
урожайності, а й якість вирощеного врожаю.
Експериментальні сучасні дослідження дово-
дять, що формування цього елементу врожай-
ності залежить від розмірів зернівки [6]. Цей
фактор ще називають ємністю накопичення

неральних добрив за норми висіву 250 нас./м2

кількість бічних продуктивних пагонів становила
178 шт./м2, за висіву 400 нас./м2 — 159 шт./м2.
За внесення N30P45K45 спостерігається анало-
гічна закономірність. На фоні N60P90K90 за ви-
сіву 300 нас./м2 стебел кущіння було 453 шт.,
350 нас./м2 — 440 шт., 400 нас./м2 — 430 шт.
Щодо кількості зерен у колосі (Кзк) встанов-

лено закономірність, за якою спостерігаєть-
ся зниження продуктивності колоса на всіх фо-
нах живлення зі збільшенням норми висіву на-
сіння та зменшенням тривалості фази кущіння
(табл. 2). Коефіцієнт кореляції становить r=0,95.
Форма зв’язку описується рівнянням регресії
щодо кількості зерен у колосі — Кзк=17,83047+
0,47652 Тфк (тривалість фази кущіння). Макси-
мальні та мінімальні відхилення теоретичних
даних від емпіричних — менше 1%. Зі збіль-
шенням тривалості кущіння на 5 днів озерне-
ність колоса ячменю збільшується в серед-

асимілятів. Результати досліджень свідчать
про те, що поступове зменшення маси зернів-
ки ячменю пов’язане зі збільшенням норм ви-
сіву насіння та скороченням тривалості проце-
су кущіння рослин (табл. 3).
Існує взаємозв’язок між масою зернівки та

тривалістю періоду кущіння або аналогічно три-
валістю II та III етапів органогенезу разом узя-
тих. Коефіцієнт кореляції становить r=0,96. Для
пояснення такого взаємозв’язку наукових даних
біологічних досліджень у літературних джере-
лах не виявлено. Проте прогнозування величи-
ни маси зернівки колоса (Мзк) є науково обґрун-
тованим, що підтверджується встановленим
рівнянням регресії Мзк=40,69210+0,42460 Тфк.
Застосування мінеральних добрив призво-

дить до скорочення періоду кущіння за всіх
норм висіву насіння. Це свідчить про те, що
процеси метаболізму під впливом мінеральних
добрив пришвидшують генеративний стан роз-
витку конуса наростання. При цьому кількість
продуктивних пагонів збільшується, що підтвер-
джує інтенсифікацію кущіння. Унаслідок такої
дії забезпечується посилення частки компонен-
та в структурі врожайності — кількості продук-
тивних стебел на одиниці площі посіву за ра-
хунок підвищення кущистості рослин.
За наведеними даними, збільшення норм

унесення мінеральних добрив не забезпечува-
ло кращої озерненості колоса. Проте якщо роз-
глядати продуктивність рослини за кількістю
зерен, спостерігається позитивний вплив за-

N0P0K0 49,5 48,7 48,3 47,6

N30P45K45 48,6 47,8 47,6 47,2

N60P90K90 48,1 47,4 47,2 46,5

3. Маса зернів и олоса ячменю залежно від
вплив норм несення мінеральних добрив та
норм висів насіння, м

Норма висіву, нас./м2

250 300 350 400

Норма
добрив,
кг/га д.р.
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значеного фактора (табл. 2). Мінеральні доб-
рива забезпечують зростання кількості зерен у
рослин за рахунок збільшення кількості продук-
тивних пагонів кущіння. Це свідчить про те, що
кількість стрижневих морфоструктур колоса, які
закладаються на II етапі органогенезу і є осно-
вою формування генеративних органів у ціло-
му на рослині, збільшується. Підтвердженням
цього є дані кількості зерен на 1-й рослині за-
лежно від впливу застосованих мінеральних
добрив. Коефіцієнт кореляції взаємозв’язку ста-
новить r=0,85. Можна стверджувати, що зако-
номірність, за якою більш тривалому періоду II
і III етапів органогенезу відповідає краща озер-
неність, залишається незаперечною. Залеж-
ність кількості зерен у колосі від тривалості

фази кущіння, яка зумовлювалася впливом
унесених добрив, описується рівнянням ре-
гресії Кзк=17,83047+0,47652 Тфк.
Аналіз взаємозв’язку підтверджує, що зі

зменшенням тривалості кущіння за умови
збільшення норм унесення мінеральних добрив
знижується маса зернівки. Коефіцієнт кореляції
взаємозв’язку маси зернівки ячменю з трива-
лістю фази кущіння становить r=0,96. Форма
зв’язку характеризується рівнянням регресії
Мзк = 40,69210 + 0,42460 Тфк, за яким можна
прогнозувати значення маси зернівки ячменю.
Розрахунки показують, що зменшення трива-
лості періоду кущіння на 2 дні під впливом уне-
сених добрив спричинить зменшення маси зер-
нівки ячменю ярого на 1 мг.

Дослідженнями встановлено, що зі змен-
шенням тривалості фази кущіння під впливом
застосованих мінеральних добрив у рослин яч-
меню спостерігалося посилене формування
кількості пагонів кущіння. При цьому знижува-
лася реалізація потенціалу за кількістю зерен
у колосі та масою зернівки. Сила взаємозв’яз-
ку характеризувалася коефіцієнтами коре-
ляції r=0,85 та r=0,96 відповідно. Установле-

Висновки

но взаємозв’язок реалізації потенціалу еле-
ментів продуктивності рослин ячменю з три-
валістю фенофази кущіння, яка за споріднен-
істю росту та розвитку відповідає трива-
лості II та III етапів органогенезу під впливом
норм висіву насіння. Коефіцієнти кореляції
взаємозв’язку — кількість пагонів кущіння
r=0,72, кількість зерен у колосі r=0,95, маса
зернівки колоса r=0,96.
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СУЧАСНИЙ СТАН СЕГМЕНТА
СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИБНИХ
ГОСПОДАРСТВ У
РИБОГОСПОДАРСЬКІЙ ГАЛУЗІ

Роз рито с ть спеціальних товарних рибних
осподарств і причини, я і сприяли їхньом
стрім ом розвит в У раїні. Досліджено їхні
основні осподарсь і по азни и і встановлено
значення для рибної ал зі. По азано перева и
цьо о вид діяльності перед традиційним
риболовець им промислом на водосховищах
Дніпра.

Україна за кількістю малих прісноводних во-
дойм нерибогосподарського призначення на
одиницю площі займає перше місце у Європі
[7]. Нині в країні значно підвищився інтерес до
рибогосподарського використання таких водних
об’єктів. Їхня переважна кількість є спадщиною
колишнього СРСР, коли бурхливий розвиток
народного господарства потребував забезпе-
чення в іригації, водопостачанні, охолодженні
різноманітного устаткування тощо. Головним
недоліком цих водойм є те, що більшість із них
не спускні і не придатні для розведення та ви-
рощування риби за інтенсивною, напівінтенсив-
ною і пасовищною технологією, які можуть за-
безпечити більшу рибопродуктивність [6]. До
того ж чинне законодавство України фактично
непрямо забороняє ведення зазначених техно-
логій рибництва у спеціально непристосованих
водоймах [2]. Фактично, спеціальні товарні риб-
ні господарства або організація традиційного
промислу — єдиний спосіб господарювання на
цих водоймах.
Унаслідок сучасних змін у сільськогосподар-

ській галузі переважна кількість досліджуваних
водойм втратила своє пряме призначення і
здебільшого їхнє використання пов’язане зі
здійсненням любительського і браконьєрсько-
го лову риби, що суперечить чинному законо-
давству України. До того ж неконтрольоване
вилучення водних живих ресурсів небезпечне
для екосистеми й іхтіофауни водойм, що також
свідчить про актуальність і своєчасність прове-
дених робіт.
Мета роботи — встановити законні способи

і перспективи використання наявного фонду
малих водойм для потреб рибного господарства.
Об’єкт і методи досліджень. Об’єктом дос-

ліджень були малі прісноводні водойми не ри-
богосподарського призначення. Для досліджен-
ня було використано результати госпрозра-
хункових тематик відділу вивчення біоресурсів
водосховищ Інституту рибного господарства
НААН за 2000–2011 рр., виконаних за загаль-
новизнаними гідрологічними, гідрохімічними,
гідробіологічними, іхтіологічними та біостатис-
тичними методиками, адаптованими до умов
малих і середніх водосховищ [3–5], статистичні
матеріали Держрибагентства, Головних дер-
жавних управлінь рибоохорони щодо кількості,
поширення й основних господарських показ-
ників спеціальних товарних рибних господарств
(СТРГ).
Результати та їх обговорення. Україна має

досить великий промисловий вилов на водо-
сховищах дніпровського каскаду. Водночас ос-
таннім часом бурхливо розвивається освоєн-
ня малих водойм. Ведення СТРГ передбачає
вирощування найпоширеніших об’єктів пріс-
новодної аквакультури за екстенсивною техно-
логією та невиснажливу промислову експлуа-
тацію наявного запасу аборигенних видів. От-
же, цей вид діяльності має ознаки рибальства і
рибництва.
Безпосередній порядок створення та функ-

ціонування господарств в режимі СТРГ регла-
ментується інструкцією [2]. Згідно із зазначеним
документом базовими положеннями під час
створення СТРГ є вирощування риби виключ-
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но на природній кормовій базі та заборона ски-
дання води для облову. Вилов товарної риби
здійснюється у звичайному промисловому ре-
жимі, тобто фактично цей вид господарювання —
рибальство з проведенням заходів із рибоохо-
рони, зариблення, забезпечення природного
відтворення водних біоресурсів, підтримання
санітарного стану водойми і запобігання задусі.
Приблизно за такою самою схемою (зариблен-
ня та вилов) нині експлуатуються і великі внут-
рішні рибогосподарські водойми, зокрема дніп-
ровські водосховища. Відмінність СТРГ поля-
гає в тому, що в цих господарствах на частку
вселенців, за нашими даними, припадає у се-
редньому не менше 80% загального улову (на
дніпровських водосховищах цей показник не
перевищує 10–15%). Це сприяє зменшенню
антропогенного тиску на аборигенну іхтіофау-
ну способом перенесення основної господарсь-
кої діяльності користувача (промислового, лю-
бительського і спортивного рибальства) на ін-
тродуцентів. До того ж, позитивним у СТРГ
також є те, що зариблення та вилов здійсню-
ються одним користувачем, а сам режим цьо-
го господарства діє упродовж 10 років. Це дає
змогу довгострокового планування господарсь-
кої діяльності і наявності конкретної фізичної
або юридичної особи, відповідальної за стан
окремої водойми.
Отже, ефективному освоєнню підприємства-

ми різних форм власності і приватними під-
приємцями, вважаємо, сприяють такі чинники:

невеликі акваторії, які дають змогу достатньо
ефективно здійснювати рибоохоронні заходи;
відносна доступність посадкового матеріалу;
можливість організації промислового, люби-
тельського і спортивного рибальства; наявність
попиту на прісноводну рибу; довготермінове
планування господарської діяльності; склад-
ність організації традиційного промислу.
Зазначене вище сприяло стрімкому розвит-

ку подібного роду господарювання на водоймах
(рис. 1).
За останні 5 років загальна кількість СТРГ в

Україні має статистично достовірну стійку тен-
денцію до зростання, що є свідченням сприят-
ливих умов для розвитку цього роду господар-
ської діяльності. Для об’єктивнішого аналізу
масштабності цієї господарської діяльності до-
цільніше використати не саму кількість гос-
подарств, а загальну площу їхньої водної по-
верхні. Виявлено динаміку збільшення площ
СТРГ (рис. 2).
Показники рис. 2 свідчать, що загальній пло-

щі СТРГ також властива тенденція до збіль-
шення, але не така стрімка, як у кількості. Це
може бути свідченням того, що останнім часом
активізувалося використання водойм, невели-
ких за площею (менше 100 га), утримання і кон-
троль над якими здійснювати набагато легше,
ніж на більших водних об’єктах.
Для встановлення значення СТРГ для риб-

ної галузі України проаналізовано динаміку їх
вилову за досліджуваний період. Як і попе-
реднім показникам, їй також була властива тен-
денція до збільшення (рис. 3).

Рис. 1. Кіль ість СТРГ в У раїні (2007–
2011 рр.)
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Рис. 2. Площа СТРГ в У раїні (2007–
2011 рр.)
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Рис. 3. Вилов риби та інших водних живих
рес рсів СТРГ (2007–2011 рр.)
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Рис. 4. Рибопрод тивність СТРГ (2007–
2011 рр.)
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Реалії сучасної економіки та особливості
законодавства України сприяли розвитку спе-
ціальних товарних рибних господарств у на-
шій державі, про що свідчить стрімке збіль-
шення їхньої кількості, площі, вилову і рибо-
продуктивності. Створення СТРГ сприяє
поліпшенню екологічного і санітарного ста-
ну водойм, оскільки є чіткий перелік меліора-
тивних, санітарних та інших заходів і конк-
ретна фізична або юридична особа, відпові-
дальна за стан окремої водойми упродовж

Висновки

10-ти років. Ведення СТРГ сприяє зменшенню
антропогенного тиску на аборигенну іхтіо-
фауну завдяки переорієнтації рибалок на ви-
лучення інтродукованих видів.
Частка вилову СТРГ становить 5% від за-

гального промислового вилову України. Вра-
ховуючи той факт, що 40% господарств мо-
лодше 3-х років і ще не вийшли на максимальні
показники, то можна припустити значну ймо-
вірність збільшення значення досліджуваних
господарств у майбутньому.
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позиції — середньорічна за 2007–2011 рр. —
36,7±4,1 кг/га. Це майже у 1,5 раза більше, ніж
фактичний показник за аналогічний період для
водосховищ дніпровського каскаду (20,9 ±
7,9 кг/га), але набагато менше, ніж плановий
для екстенсивної технології [1].
Для встановлення сегмента СТРГ у рибогос-

подарській галузі України проаналізовано їхню
частку в загальному промисловому вилові краї-
ни. На рис. 5 наведено офіційні статистичні
дані щодо вилову риби користувачами усіх форм
власності у різних рибогосподарських водоймах
України.
СТРГ займають близько 5% від загально-

го промислового вилову нашої країни і їхня част-
ка наближається до водосховищ дніпровсько-
го каскаду та пониззя Дніпра. Беручи до уваги,
що близько 40% СТРГ молодше 3-х років і вони
ще не вийшли на максимальну планову рибо-
продуктивність, можна спрогнозувати високу
ймовірність збільшення їхніх виловів у най-
ближчі 2–3 роки, що може компенсувати ймо-
вірне зниження виловів на дніпровському кас-
каді.

Рис. 5. За альний промисловий вилов вод-
них живих рес рсів рибо осподарсь их
об’є тах У раїни, тис. т

Для визначення ефективності використання
наявних природних ресурсів проаналізовано
рибопродуктивність досліджуваних господарств
(рис. 4).
З рис. 4 видно, що за зазначеним показни-

ком СТРГ України знаходяться на дуже низькій

СТРГ

Чорне море

Азовське
море

Дніпровські
водосховища
та пониззя
Дніпра

Ставові
господарства
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ УМОВ
ПОСТАНОВКИ РЕАКЦІЇ НЕПРЯМОЇ
ГЕМАГЛЮТИНАЦІЇ ВІРУСУ
РИНОПНЕВМОНІЇ КОНЕЙ

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив різних чинни ів на один з етапів
при от вання еритроцитарно о діа ности м
за ринопневмонії оней. Установлено, що
ви ористання різних доз танін за танізації
еритроцитів істотно впливає на вияв спонтанної
ема лютинації, рівень адсорбції біл а
поверхнею еритроцита та ч тливість реа ції.

Герпесвірусна інфекція поширена серед лю-
дей і тварин. До родини герпесвірусів належать
віруси, які вражають центральну нервову сис-
тему і спричиняють важкі захворювання голов-
ного та спинного мозку (енцефаліт, мієліт, ен-
цефаломієліт), органів зору (кератит, кера-
токон’юнктивіт), слизових оболонок ротової
порожнини (стоматит) та шкірного покриву (ек-
зема, везикулярний дерматит).
Однією з цих хвороб є ринопневмонія коней.

Основні клінічні ознаки вияву: аборти, респіра-
торні ураження, кератокон’юнктивіти та мієло-
енцефалопатії [7–9]. Нині основними метода-
ми ідентифікації антигенів та антитіл для ді-
агностики ринопневмонії коней є такі: метод
біологічної нейтралізації (РН) на первинних і
перещеплюваних культурах клітин різного по-
ходження, імунофлуоресценції (РІФ), зв’язуван-
ня комплементу (РЗК), дифузної преципітації
(РДП), імуноферментного аналізу (ІФА), полі-
меразної ланцюгової реакції (ПЛР). Однак ці
методи є складними у виконанні і потребують
за використання культури клітин великої кіль-
кості реагентів та значних витрат часу на їх
проведення.
Спосіб, який не має цих недоліків, — реак-

ція непрямої гемаглютинації (РНГА). Багато
дослідників вважають, що вона високочутлива,
проста у виконанні та специфічна за проведен-
ня діагностичних досліджень [1, 3, 4]. Однак
слід зазначити, що за використання цього ме-
тоду діагностики немає єдиної стандартної ме-
тодики постановки. Так, танізація еритроцитів
проводиться за різної концентрації таніну в
еритроцитів, концентрації антигену і танізо-
ваних еритроцитів під час їх сенсибілізації та
інших методичних відмінностей, які безпосе-
редньо впливають на результати реакції та її
специфічність. Визначення оптимальної кон-
центрації таніну під час танізації еритроцитів
має велике значення, оскільки надлишок його
призводить до неспецифічної аглютинації ери-
троцитів, а недостатня кількість не забезпечує

максимальної адсорбційної здатності білка по-
верхнею еритроцита.
Вивчено один з етапів підготовки до прове-

дення РНГА — обробку еритроцитів таніном
(танізація), а саме: вплив цього процесу кон-
центрації таніну на фіксовані еритроцити, ад-
сорбцію таніну на фіксовані еритроцити залеж-
но від їх концентрації та умов інкубації, адсорб-
цію білка еритроцитами й періоду зберігання
танізованих еритроцитів залежно від концент-
рації таніну, а також рівень титру антитіл у
РНГА до вірусу ринопневмонії коней (ВРК).
Мета досліджень — вивчити вплив різних

чинників на етапі танізації еритроцитів під час
приготування еритроцитарного діагностикуму
та встановити оптимальні умови постановки
РНГА.
Методика досліджень. Роботу проводили з

вірусним матеріалом, отриманим способом
культивації ВРК вакцинного штаму СВ-69 на
субкультурі клітин курячого ембріона. Інфекцій-
ну активність вірусу визначали його титрацією
на культурі клітин. Метод отримання гіперімун-
них сироваток до ВРК описано нами в попе-
редній роботі [5]. Для постановки методу РНГА
використано загальноприйняту схему [8]. Ви-
значення загального білка проводили за мето-
дикою В.Є. Чумаченка та співавторів [6]. Ви-
значення адсорбції таніну на фіксовані глюта-
ровим альдегідом еритроцити барана залежно
від умов інкубації проводили з використанням
1%-го розчину FeCl3, який за взаємодії з тані-
ном викликає появу забарвлення чорного з си-
нім відтінком [2]. Осад фіксованих еритроцитів
барана в об’ємі 1 мл титрували до титру 1:1024
та визначали концентрацію еритроцитів у різ-
них розведеннях загальноприйнятим методом.
До розведень еритроцитів додавали танін у
титрі 1:100 в об’ємі 1 мл. Інкубацію проводили
упродовж 30 хв за кімнатної температури та
при +60°С, періодично перемішуючи. Після за-
кінчення інкубації пробірки з сумішшю обробле-
них таніном еритроцитів центрифугували на
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центрифузі з відцентровою силою 200g та від-
бирали по 1 мл з кожної проби надосад і до-
давали 0,05 мл індикатору FeCl3. Інкубували за
кімнатної температури 30 хв. Після закінчення
інкубації визначали оптичну густину порівняно
з контролем (контроль — дистильована вода)
за довжини хвилі 450 нм. Визначали вміст та-
ніну за калібрувальною кривою відповідно до
оптичної густини дослідних проб (мг⋅%) та ад-
сорбцію таніну еритроцитами (%).
Результати досліджень. Проведено дослі-

дження з визначення впливу концентрації тані-
ну на еритроцити тварин (табл. 1).
Результати досліджень свідчать, що лише

за концентрації таніну 4⋅10–3 мг/мл аглютина-
ція еритроцитів відсутня, а за вищих концент-
рацій вона є. Не встановлено різниці у вияві
спонтанної аглютинації за використання фіксо-
ваних глютаровим альдегідом еритроцитів ко-
ня, барана, морської свинки та кроля за його
різних концентрацій.
Отже, оптимальна концентрація таніну для

проведення РНГА становить від 4⋅10–3 мг/мл і
вище. За такого вмісту таніну спонтанної аглю-
тинації еритроцитів не відбувається.
Визначено адсорбцію таніну на еритроцити

барана залежно від концентрації еритроцитів та
умов інкубації за постійної дози таніну (табл. 2).
Результати досліджень свідчать, що за кон-

центрації еритроцитів барана 1,26 млн/мл від-
бувається адсорбція 42% таніну від його за-
гальної кількості. Зі зменшенням концентрації
еритроцитів пропорційно зменшується і кіль-
кість адсорбованого таніну. Отже, на еритроци-

ти адсорбується лише визначена кількість та-
ніну і за недостатньої його кількості в розчині
та стабільної концентрації еритроцитів процес
танізації може бути неповним, а надлишок його
призведе до спонтанної аглютинації еритро-
цитів. Різні умови інкубації не вплинули на про-
цес танізації еритроцитів. Так, проведена інку-
бація за кімнатної температури та за +60°С
упродовж 30 хв не вплинула на кількість адсор-
бованого таніну на еритроцити.
У подальших дослідженнях вивчено вплив

постійної дози танізованих еритроцитів з різною
концентрацією таніну на адсорбцію білка на
поверхню еритроцита. З цією метою викорис-
тано танізовані фіксовані глютаровим альдегі-
дом еритроцити в різних розведеннях таніну
(від 1:100 до 1:50000).
Лише за танізації еритроцитів при титрі та-

ніну від 1:100 до 1:5000 відбувається адсорб-
ція білка імунної сироватки до ВРК на танізо-
вані еритроцити. За танізації еритроцитів ниж-
чими дозами таніну (від 1:5 000 та нижче) білок
на танізовані еритроцити адсорбується в дуже
низьких кількостях. Тому в подальших дослі-
дженнях проводили танізацію еритроцитів за
концентрації таніну в діапазоні від 1:4000 до
1:5000.
За аналогією до наведених вище дослі-

джень проведено досліди з визначення титру
антитіл до ВРК у РНГА з використанням сен-
сибілізованих еритроцитів, які попередньо та-
нізовані в титрах 1:4000–1:100000.
Зниження титру таніну, використаного за та-

нізації еритроцитів, призводить до зниження
визначуваного вмісту антитіл імунної сироват-
ки до ВРК від 1:128 до 1:4. За танізації ери-
троцитів 1:100000 і сенсибілізації їх ВРК антитіл
взагалі не виявлено, що свідчить, можливо, про
відсутність адсорбції вірусу на поверхні танізо-
ваного еритроцита. Отже, за танізації еритро-
цитів потрібно використовувати дози таніну в
межах титру 1:4000–1:10000 з подальшою їх
сенсибілізацією ВРК і визначенням антитіл у
РНГА.
Одним із важливих питань у виготовленні

еритроцитарних діагностикумів є їх зберігання.
Так, проведено дослідження на стабільність
титрів у кінцевих розведеннях танізованих ери-
троцитів барана з різною концентрацією тані-

1. Динамі а вияв спонтанної а лютинації
еритроцитів залежно від онцентрації танін

Коня + + + – – –

Барана + + + – – –

Морської
свинки + + + – – –

Кроля + + + – – –

Примітка. + — аглютинація еритроцитів; – — від-
сутня аглютинація еритроцитів.

Концентрація таніну, мг/млЕритроцити
(0,2 %)

 1⋅10–3 2⋅10–3 3⋅10–3  4⋅10–3   5⋅10–3 6⋅10–3

За температури:

  кімнатної (30 хв) 42 38 33 26 19,5 13 7,3 1,5 0 0 100

  +60
о
С (30 хв) 42 38 33 26 19,5 13 7,3 1,5 0 0 100

2. Адсорбція танін відсот овом співвідношенні на фі совані еритроцити барана залежно
від їх онцентрації та мов ін бації

Контроль
концентрації
таніну, %

Умови інкубації
Концентрація еритроцитів, млн/мл

1,26 1,0 0,43 0,28 0,078 0,054 0,018 0,011 0,005 0,003
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ну, де чітко візуально видно формування ери-
троцитарного диска за період спостереження
62 дні при температурі +10°С (табл. 3).
Отже, результати досліджень свідчать, що

еритроцити, танізовані таніном 1:10000, ма-
ли найвищий кінцевий титр, що становив 1:64

на 42-й день, у титрі таніну 1:20000 і 1:50000
на 14-й день спостережень. На останній день
спостережень найвищий кінцевий титр ери-
троцитів був в еритроцитів, танізованих
1:10000, і найнижчий — в еритроцитів, танізо-
ваних 1:50000.

Потрібно проводити танізацію еритро-
цитів, фіксованих глютаровим альдегідом за
титру таніну в межах 1:4000–1:5000. У кон-
центрації таніну 3⋅10–3 мг/мл і вищих спосте-
рігається спонтанна аглютинація еритро-
цитів коня, барана, морської свинки та кроля.
Інкубація за кімнатної температури та за
+60

о
С упродовж 30 хв не вплинула на процес

танізації еритроцитів. Кількість адсорбова-

Висновки

ного білка на танізованому еритроциті пря-
мо пропорційна концентрації таніну, адсорбо-
ваного на поверхні еритроцита. Чутливість
методу РНГА під час визначення антитіл до
вірусу ринопневмонії коней істотно залежить
від умісту адсорбованого антигену на поверх-
ню танізованого еритроцита. Доза адсорбо-
ваного таніну на поверхні еритроцита впли-
ває на його зберігання.
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1:10000 1:64 1:64 1:64 1:64 1:64 1:32

1:20000 1:64 1:64 1:64 1:32 1:16 1:8

1:50000 1:64 1:64 1:64 1:32 1:8 1:4

3. Вплив онцентрації танін на форм вання еритроцитарно о дис а танізованими еритро-
цитами під час їх збері ання

1-й 6-й 14-й 20-й 42-й           62-й

Титр таніну під
час танізації
еритроцитів
барана

День спостережень
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Стрес — це функціональний стан, за допо-
могою якого організм реагує на екстремальний
вплив, що загрожує його повноцінному існуван-
ню та гармонійному фізичному розвитку. Тому
основною біологічною функцією стресу є адап-
тація організму до дії стресового фактора, чи
стресора. Стрес є важливою ланкою не лише
механізму адаптації, а й патогенезу багатьох
захворювань [8].
Будь-яке захворювання — це серйозне ви-

пробування для організму людини і тварини.
Хвороба, порушуючи нормальну життєдіяль-
ність усіх систем та органів, викликає стрес на
кількох рівнях [6, 11].
Стресорами можуть бути різні фактори: отру-

ти, висока чи низька температура довкілля,
шум, освітлення, а також фізіологічні фактори,
бактеріальні та вірусні захворювання. Кожний
стресор викликає в організмі характерні зміни.
Так, вірус геморагічної септицемії (ВГС) призво-
дить до специфічного захворювання лососевих
риб — вірусної геморагічної септицемії. Та по-
ряд зі специфічними змінами в організмі риб
вірус викликає неспецифічні, притаманні усім
видам стресу, стереотипні реакції. Цей комп-
лекс реакцій, спрямованих на мобілізацію за-
хисних сил організму, збереження життя, є за-
гальним адаптаційним синдромом і механізмом
загальної адаптації організму [6–8].
Вірусна геморагічна септицемія — гостре

висококонтагіозне захворювання прісноводних
і морських видів риб, що спричиняє ВГС. Над-
звичайно поширене у світі та завдає значних
економічних збитків рибним господарствам ба-
гатьох країн. Збудником цього захворювання є
РНК-вмісний вірус, що належить до родини Rhab-
doviridae роду Novirhabdovirus [1, 3, 4, 9,10].
Мета роботи — виявити процеси, що відбу-

ваються в організмі риби, інфікованої вірусною
геморагічною септицемією під час трьох стадій
стресу.
Перша стадія — стадія тривоги — починаєть-

ся з моменту дії на організм форелі сильного
стресора — ВГС, резистентність організму риби
знижується. Тривалість стадії — 24–48 год. Вірус
призводить до підвищення функціональної ак-
тивності гіпоталамуса, що може здійснюватися
у різний спосіб. По-перше, рефлекторно, оскіль-
ки стресор, впливаючи на екстеро- та інтероре-
цептори, викликає потік імпульсів до гіпотала-
муса. По-друге, більшість стресорів збуджують
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симпатичний відділ нервової системи і посилю-
ють секрецію адреналіну мозковою речовиною
наднирників. Адреналін надходить з кров’ю в
гіпоталамус і значно посилює його активність.
По-третє, активацію гіпоталамуса може бути
зумовлено гуморальним способом у результаті
безпосереднього впливу продуктів обміну ре-
човин і розпаду тканин, які можуть з’явитися в
крові під дією сильного стресора [8, 11].
Підвищення функціональної активності гіпо-

таламуса призводить до збільшеного виділен-
ня в ньому кортиколіберину, який надходить у
передню частку гіпофіза і сприяє посиленому
утворенню адренокортикотропного гормону,
який з кров’ю надходить у наднирники і поси-
лює секрецію глюкокортикоїдів [7, 8, 11].
Вхідними воротами інфекції в організмі риби

є зябра, шкірні покриви, плавці та початковий
відділ шлунково-кишкового тракту. Зі згаданих
органів початкового розмноження вірусу збуд-
ник дисемінує по всьому організму.
Інкубаційний період захворювання залежить

від температури води та чутливості певного
виду риб до цього ізоляту ВГС. Загалом для
ВГС виявлено великі коливання значень інку-
баційного періоду, що може тривати від кількох
годин до одного місяця та більше. Це зумов-
лено як характеристиками середовища — тем-
пературою та солоністю води, так і вірулентніс-
тю збудника та резистентністю організму риб
[2, 4, 5].
Початковими клінічними ознаками захворю-

вання є потемніння поверхні тіла, порушення
координації плавальних рухів, що свідчить про
розвиток нервової форми захворювання. Відбу-
вається порушення характеру плавання риби
(здійснення різких, спіралеподібних рухів, пла-
вання проти течії або колами на боці), що зу-
мовлено ушкодженнями мозку [1, 3, 9, 10].
У результаті різнобічного впливу на обмін

речовин поліпшується енергетичне забезпе-
чення фізіологічних функцій і підвищується стій-
кість організму до стресових факторів.
Друга стадія — стадія резистентності — ха-

рактеризується збільшенням активності перед-
ньої частки гіпофіза і наднирників, підвищеною
секрецією адренокортикотропних гормонів і
глюкокортикоїдів. Підвищений вміст глюкокор-
тикоїдів у крові поліпшує стійкість організму риб
до дії стресора і загальний стан організму нор-
малізується [6–8].
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У разі довготривалої дії сильного стресора
чи одночасного впливу на організм кількох
стресорів стадія резистентності переходить у
третю стадію — виснаження. Загальними клі-
нічними ознаками захворювання у цей період
є крововиливи в основі плавників, під шкірою
та в очах. Найпомітнішою зовнішньою ознакою
є екзофтальмія (випуклі очі), що виникає внас-
лідок крововиливів під сітківкою ока. Геморагії
частіше є ознакою гострого перебігу захворю-
вання, а за хронічної форми інфекції вони зни-
кають. Крім того, за гострої форми ВГС харак-
терним є значне збільшення печінки та забар-
влення її у темно-червоний колір, тоді як за
хронічної форми — печінка є дуже блідою, сіру-
ватого кольору, іноді з петехіями. Захворюван-
ня супроводжується асцитами, найчастіше аб-
домінальними, що пов’язано з надмірною аку-
муляцією біологічних рідин, зокрема й крові
[2–4, 9].
Внутрішніми виявами ВГС є набряк і болю-

чість печінки, а також набряки нирок та їх за-
барвлення у темно-червоний колір на перших
етапах розвитку захворювання. Під час розти-
ну загиблої риби спостерігаються тотальні не-

Вірусна геморагічна септицемія
форелі як стресовий процес

крози нирок, кров’яні асцити навколо органів
черевної порожнини та набряки м’язів. Під час
цієї стадії кора наднирників неспроможна ви-
робляти більшу кількість глюкокортикоїдів, на-
званих Г. Сельє адаптивними гормонами. Тому
захисні сили організму вже не можуть повністю
протистояти дії стресорів. Стан організму по-
гіршується, риба гине або захворювання пере-
ходить у хронічну форму [1, 8, 11].
Захворювання у чутливих видів риби часто

є летальним через підвищення осмотичного
тиску крові, клінічними виявами якого є набря-
ки та крововиливи в усіх тканинах та органах
ураженого організму. Більшість клінічних ознак
ВГС спричинені розмноженням вірусу в ендо-
теліальних клітинах кров’яних капілярів, лейко-
цитах, гемопоетичних тканинах і клітинах не-
фрону [1, 4, 9, 10].
У райдужної форелі виокремлюють гостру,

хронічну та нервову форми перебігу захворю-
вання, що після одужання супроводжуються
подальшим носійством вірусу ВГС. У такому
разі цей збудник можна виявити в уражених
тканинах — нирках і мозку впродовж кількох
років.

Дослідженнями встановлено, що фізичними
наслідками стресу, викликаного вірусною ге-
морагічною септицемією, є нервові розлади —
порушення характеру плавання риби (здійс-
нення різких, спіралеподібних рухів, плавання
проти течії або колами на боці), що зумовле-
но ушкодженнями мозку.  Забарвлення тіла
хворої риби дуже темне, майже чорне, спос-

Висновки

терігається одно- або двостороння екзо-
фтальмія й анемія: зябра при цьому мають
світло-рожеве чи білувато-сіре забарвлення.
Гормони, що виробляються під час стресу,
впливають на всі системи організму. Всі види
стресу ослаблюють організм риби, знижуючи
його можливості боротьби з вірусною гемо-
рагічною септицемією.
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ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНИХ І ПАРАТИПНИХ
ФАКТОРІВ НА ВМІСТ СОМАТИЧНИХ
КЛІТИН У МОЛОЦІ КОРІВ

Наведено рез льтати дослідження вміст
соматичних літин молоці орів залежно
від енетичних і паратипних фа торів.
Виявлено значний вплив бать а, номера
та стадії 1-ї ла тації, ві тварини.

Мастит — одна з найсерйозніших проблем
сучасного молочного скотарства, яка призво-
дить до зниження якості молока, погіршення
технологічних якостей сировини під час її пе-
реробки і виробництва молочних продуктів. У
більшості країн з розвиненим молочним скотар-
ством підвищений вміст соматичних клітин у
молоці не лише показник захворювання на мас-
тит, а й серйозний обмежувальний фактор на
ринку в умовах жорсткої конкуренції [7]. Об’єк-
тивним показником цього захворювання є кіль-
кість соматичних клітин, що перевищує норму.
Рекомендований ICAR промисловий стандарт
не має перевищувати 200 тис. клітин в 1 мл
молока [10]. В Україні чинний стандарт ДСТУ
3662–97, який регламентує вміст соматичних
клітин у молоці різних сортів під час прийман-
ня на молокозавод, для класу екстра він не має
перевищувати 400 тис. кл. в 1 мл молока [2].
Соматичні клітини молока — лейкоцити, лімфо-
цити, моноцити, нейтрофіли, еритроцити та ін.
клітини крові. До них також належать епітелі-
альні клітини альвеол молочної залози. Підви-
щення рівня цих клітин у секреті молочної за-
лози є наслідком запального процесу [1, 3].
Підвищення рівня соматичних клітин понад 500
тис./см3 може свідчити про субклінічну, а до
1 млн/см3 — про клінічну форму його прояву
[1]. За повідомленням інших авторів, уміст у мо-
лоці 200, а в деяких випадках 100 тис./см3 може
бути вже свідченням хвороби [6].
Хоча підвищення кількості соматичних клітин

і є причиною встановлення діагнозу захворю-
вання вим’я, існують інші фактори, що вплива-
ють на їхню кількість у молоці. Це і стреси, ви-
кликані різними подразниками, механічні по-
шкодження вим’я, запалення, не пов’язані з
молочною системою, стадія лактації та фізіо-
логічний стан тварини, її продуктивність, тех-
нологічні недоліки і недбалість операторів у
процесі доїння, неякісні корми та різка зміна
складу раціону, а також генетична схильність
тварини до підвищеного вмісту соматичних клі-
тин [1, 3, 6, 8]. Міжнародним співтовариством
прийнято логарифмічну форму перетворення

вмісту соматичних клітин у молоці для встанов-
лення діагнозу захворювання на мастит: [SCS=
= log2 (SCC/100, 000) + 3], (SCS — Somatic Сell
Score — кількість соматичних клітин) [5].
За постановки на оцінку бугаїв-плідників за

якістю дочок обов’язковою умовою є щомісяч-
не визначення кількості соматичних клітин у
молоці корів як об’єктивний показник здоров’я
вим’я тварин, який входить до складу загаль-
ного селекційного індексу в США, Канаді, краї-
нах Європи. Успадковуваність цього показника
не надто висока і становить за різними джере-
лами 10–40% [8, 11]. Хронічний субклінічний
мастит призводить до зниження продуктивнос-
ті, а отже, до передчасного вибуття тварин зі
стада. Основною причиною зацікавленості в
цьому показникові є антагоністична генетична
кореляція з тривалістю продуктивного викорис-
тання в стаді, що за повідомленнями різних
авторів становить 0,22–0,53 [9].
На жаль, в Україні індивідуальне визначен-

ня кількості соматичних клітин у корів активної
частини популяцій вітчизняних порід не прово-
дять, головним чином, через відсутність спеці-
алізованих лабораторій, персоналу, відсутність
зацікавленості з боку виробника через зайві
фінансові втрати. Наявні вітчизняні системи
визначення племінної цінності не передбача-
ють використання цього показника в оцінці бу-
гаїв-плідників.
Мета роботи — визначення впливу окремих

чинників на показник вмісту соматичних клітин
у молоці корів.
Матеріал і методика. Дослідження прово-

дили на поголів’ї 350 корів сумського внутріш-
ньопородного типу української чорно-рябої мо-
лочної породи та української бурої молочної
породи Державного племінного заводу ДП ДГ
Інституту сільського господарства Північного
Сходу НААН. Молочну продуктивність оцінюва-
ли способом щомісячних контрольних доїнь з
відбором проб молока без прояву клінічного
маститу. Вміст соматичних клітин визначали в
лабораторії Сумського державного селекційно-
го центру на обладнанні фірми Bentley Instru-
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ments з модулем Somacount 150. Біометричну
обробку результатів проводили методами ма-
тематичної статистики засобами програми Sta-
tistiсa 8.0 на ПК. Силу впливу визначали одно-
факторним дисперсійним аналізом за методи-
кою М.О. Плохинського.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Виявлено значну міжпородну різницю за се-
реднім показником вмісту соматичних клітин у
молоці корів-первісток у середньому за лакта-
цію, хоча і за значного рівня мінливості в ме-
жах породних груп. Так, тварини бурої молоч-
ної породи мали більш бажане значення цієї
ознаки та достовірно поступалися ровесницям
української чорно-рябої на 198 тис. кл./см3, за
не надвисокого, але достовірного значення си-
ли впливу породного чинника на вміст соматич-
них клітин. Середнє значення вмісту соматич-
них клітин у молоці корів української чорно-
рябої молочної породи свідчить про наявність
у цих тварин упродовж 1-ї лактації клінічної або
субклінічної форм захворювання на мастит
(табл. 1).
У наших дослідженнях 80 первісток репре-

зентували 16 бугаїв з нерівномірним розподі-
лом частот, у багатьох випадках бугаї пред-
ставлені лише однією дочкою, що заперечило
можливість загального коректного порівняння
за показником умісту соматичних клітин у мо-
лоці за представницями кожного бугая. Досто-
вірною була різниця між значеннями вмісту со-
матичних клітин у дочок бугая Лерос 909528547
(330±44,9 тис. у 1 мл), що в 2,22 раза менше
(Р<0,05) показника представниць бугая Джу-
пiтеpа Ет Тв Тл 27640964506, ця група тварин
мала максимальне значення досліджуваного
показника. Найменшу кількість соматичних клі-
тин виявлено в молоці дочок бугая швіцької
породи Сонета 136, тому можна зробити вис-
новки про значну міжгрупову мінливість цієї
ознаки.
Визначено динаміку зміни показника вмісту

соматичних клітин у молоці впродовж лактації
корів-первісток (рис. 1). Спостерігаємо підви-
щення досліджуваної ознаки впродовж перших
3-х місяців та останніх, а починаючи з 4-го міс.
до 8-го — зниження та відносну стабільність.
Цю тенденцію можна пояснити більшим фізіо-
логічним навантаженням у перші місяці, до піку
лактаційної кривої, адаптацією та помірною
молочною продуктивністю посеред лактації та
запуском наприкінці, коли тварина також зазнає
стресу. Використання в аналізі даних за 11- та

Вплив генетичних і паратипних
факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів

12-й міс., що понад тривалості стандартної лак-
тації у 305 днів, дає змогу стверджувати, що
подовження лактування понад норму призво-
дить до значного збільшення вмісту соматич-
них клітин у молоці корів, що є наслідком за-
пальних процесів у вим’ї. Максимальне значен-
ня досліджуваного показника впродовж 1-го
місяця лактації було в межах похибки серед-
нього арифметичного значення, тенденція, ви-
явлена на основі середніх арифметичних зна-
чень кожного місяця, справедлива також і для
максимальних значень ознаки.
Установлена нами закономірність до збіль-

шення вмісту соматичних клітин у молоці корів
упродовж життя (рис. 2) логічно передбачувана
та кореспондується з іншими дослідженнями
[9]. Найменший уміст соматичних клітин вияв-

Українська бура молочна 25 259,5±56,5 259,2 99,8
0,05 4,63 0,03

Українська чорно-ряба молочна 55 457,5±52,4* 389,0 85,0

* Р<0,05.

1. Вплив породи на вміст соматичних літин молоці орів-первісто

η2±S.E.Порода n x±S.E. σ Cv PF

Рис. 2. Уміст соматичних літин молоці за-
лежно від ла тації за поряд ом, тис./см3
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Рис. 1. Уміст соматичних літин молоці за-
лежно від місяця ла тації, тис./см3: — се-
реднє арифметичне значення; — похиб а
середньо о арифметично о; — мінімальне та
ма симальне значення (до рис. 1 і 2)
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Вплив генетичних і паратипних
факторів на вміст соматичних клітин у молоці корів

лено в молоці первісток — 413,3±42,8 тис./см3,
за достовірної різниці з усіма віковими група-
ми; найбільший (1163,2±117,5 тис./см3) — у
корів 5-ї лактації, хоча достовірну різницю ви-
явлено лише з тваринами, що лактували впер-
ше та вдруге. На графіку видно, що максималь-
ні значення за середнім умістом соматичних

клітин у молоці істотно перевищують оптималь-
не значення, це свідчить про наявність суб-
клінічних і клінічних форм маститів в усіх віко-
вих групах тварин.
Однофакторним дисперсійним аналізом

встановлено, що найістотніше та достовірно на
вміст соматичних клітин у молоці впливає на-
лежність до групи батька, що свідчить про до-
статню селекційну привабливість цієї ознаки.
Номер лактації також істотно та високо досто-
вірно впливає на досліджуваний показник. От-
же, це додатково підтверджує, що для оцінки
бугаїв за якістю потомства потрібно використо-
вувати показники лише корів-первісток.
Порода, стадія лактації, сезон отелення та

продуктивність тварини спричинюють приблиз-
но однакове значення (5–7% загальної фено-
типової мінливості), хоча в наших досліджен-
нях із різним ступенем достовірності.
Досить істотний вплив має оператор групи,

що свідчить про різний підхід до процесу доїн-
ня та допоміжних операцій, що також потрібно
враховувати (табл. 2).

Порода 4,63 0,03 0,05±0,13

Батько 2,09 0,05 0,21±0,12

Стадія лактації 2,34 0,009 0,05±0,03

Середньодобовий
надій 0,52 0,08 0,07±0,009

Номер лактації 5,61 <0,001 0,19±0,05

Сезон отелення 1,83 0,14 0,06 ±0,03

Оператор групи 7,32 <0,001 0,12 ±0,03

Середній уміст  соматичних клітин у мо-
лоці корів-первісток піддослідного стада мож-
на визначити як близький до оптимального.
Визначені нами закономірності детермінації
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свідчать про достовірний вплив багатьох
чинників на прояв цієї ознаки, що дає змогу
здійснювати селекцію на зменшення вмісту
соматичних клітин у молоці корів.
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ЗАКОНОМІРНІСТЬ УСПАДКУВАННЯ
ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ ТВАРИН У
СКОТАРСТВІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ
КОНСОЛІДАЦІЇ ЇХ СПАДКОВОСТІ

Проаналізовано теоретичні та пра тичні
за ономірності спад вання племінної цінності
бать ів потомством с отарстві за іль існими
селе ційними озна ами прод тивності за різних
рівнів онсолідації їх спад овості в породі,
поп ляції.

Племінна цінність (ПЦ) тварин у породі, по-
пуляції за певними кількісними селекційними
ознаками продуктивності є головним, вирішаль-
ним показником загальної, кінцевої оцінки тва-
рин під час підбору і добору в процесі прове-
дення великомасштабної селекції в скотарстві.
Загальна ПЦ тварин за кількісними селекційни-
ми ознаками продуктивності зумовлюється вик-
лючно її сумарним генотиповим адитивним ге-
нетичним потенціалом активності (АГПА) спад-
ковості (хромосом), які одержує тварина із
генофонду породи, популяції [2, 3]. Вважаєть-
ся, що розподіл тварин у породі, популяції в
цілому за рівнем (надвисоким, високим, се-
реднім, низьким і наднизьким) їх ПЦ є виключ-
но ймовірним і серед потомства закономірно
зумовлюється рядом генетико-популяційних
процесів, які постійно відбуваються в генофонді
породи, популяції і підлягають ймовірно-мате-
матичним закономірностям аналізу їх появи [6].
Однією з важливих і актуальних проблем з

теоретичної і практичної селекційної точок зору
є подальше вивчення й аналіз генетико-селек-
ційного процесу успадкування ПЦ батьків (бу-
гая і корови) за кількісними селекційними озна-
ками продуктивності їх потомства за різних
умов розведення (інбридингу, схрещування,
консолідації спадковості, різних варіантів добо-
ру тварин) [1, 4, 5, 8].
Мета досліджень — проведення в модель-

ній та реальній вибірці потомства аналізу за-
кономірностей успадкування ПЦ батьків (бугая
і корови) на популяційному й індивідуальному
рівнях аналізу залежно від ступеня консолідації
спадковості у тварин.
Матеріал і методика досліджень. Аналіз

закономірностей успадкування ПЦ тварин у по-
коліннях потомства за різних рівнів консолідації
спадковості у батьків (у породі) проводився для
теоретичної популяції, в якій реалізується утво-
рення всіх можливих генотипів тварин для 30
пар гетерологічних хромосом за («+» і «–»)
АГПА, і реальної популяції (n=1000 гол.) вели-
кої рогатої худоби, з каріотипом 30 пар гомо-
логічних хромосом. Під час досліджень вико-
ристано теоретичні розробки (передбачення)
[7] найскладнішого варіанта генотипової струк-
тури генофонду породи за АГПА хромосом для
визначення ПЦ тварин за генотипом, тобто за
кількісним поєднанням («+» і «–») АГПА хромо-
сом. Приймаємо як аксіому, що тварини із су-
марно більшим («+») і меншим («–») АГПА хро-
мосом за їх генотиповою структурою мають
відповідно, також вищу і нижчу їх ПЦ за кіль-
кісними селекційними ознаками продуктивності
в породі, популяції, оскільки визнано, що за-
гальна ПЦ тварин зумовлюється переважно
сумарною дією саме адитивних генів [2, 4, 5].
Розроблено відповідні формули (1, 2), які на

ймовірній основі відображають закономірність
утворення гамет у бугаїв і корів за кількісним
поєднанням хромосом з більшим (БАГПА «+»)
і меншим (МАГПА «–») АГПА для повністю ге-
терогенних і різного рівня консолідованих тва-
рин. Формула (1) — для парних чисел (2; 4; 6;
…) гетерологічних пар хромосом у каріотипі
тварини:

    
 N n N nn i N (i )N n i 2 2

n
i o

Р 2 C k a .
− −

+ − +−
Γ

=
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ (1)
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Формула (2) — для непарних чисел (1, 3, 5 …)
гетерологічних пар хромосом у каріотипі тварини:

 n 1
N (n 1) i

n 1
i o

N (n 1) N (n 1)
i N (i )

2 2
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де Рг — генетична різноманітність гамет за по-
єднанням хромосом з більшим (БАГПА «+») і
меншим (МАГПА «–») АГПА; N — кількість пар
гомологічних хромосом у каріотипі тварини; k,
a — хромосоми з більшим «+» і меншим «–»
АГПА в геномі гамет (спермії чи яйцеклітині);

 N n
i ;

2

−
+  N n N (n 1) N (n 1)

N (i ); i ; N (i )
2 2 2

− − + − +
− + + − + —

різні показники ступеня при k і a, що визнача-
ють кількість хромосом відповідного потенціа-
лу («+» і «–») у тій чи іншій гаметі (спермії, яй-

цеклітині); 
 n n 1

i 0 i 0

,
+

= =
∑ ∑ — знаки сум, що показують

кількість ймовірних комбінацій хромосом у на-

ведених формулах (1, 2); 
 i i

n n 1C , C +  — ймовірні

комбінації хромосом з різним генетичним по-
тенціалом активності («+» і «–»), що визнача-
ють кількість гамет у кожному класі відповідних
поєднань; n — кількість пар хромосом у гено-
типі тварини в гетерологічному стані; і — змінна
величина, яка набуває цілих цифрових значень
від 0 до n.
Для проведення теоретичного аналізу (до-

сить простої і узагальненої) генотипової мін-
ливості тварин у породі, популяції з різним
поєднанням 30 пар гомологічних хромосом
за «+» і «–» АГПА запропоновано таку фор-
мулу:
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− − + + −

=
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅∑ (3)

де Рп — різноманітність потомства (генотипів)
за балансом хромосом з різним АГПА («+» і
«–»); N — кількість пар хромосом у каріотипі

аналізованого виду тварин; 
 2n

i 0=
∑ — знак суми,

що визначає кількість ймовірних комбінацій у

формулі (3);  i

2nC  — ймовірні комбінації хромо-
сом з різним АГПА («+» і «–») у потомства;
а, в — хромосоми в генотипі тварини з більшим
«+» і меншим «–» АГПА; (N–n+i), (N+n–i) —
різні показники ступеня у формулі для а, в, що
визначають кількість хромосом відповідного по-
тенціалу («+» і «–») у генотипі тієї чи іншої осо-
бини в потомстві; n — кількість пар хромосом
у генотипі тварини в гетерологічному стані; i —
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змінна величина, яка набуває цілих цифрових
значень від 0 до 2n.
На основі формули (3) розроблено комп’ю-

терні програми і проведено моделювання мін-
ливості утворення різних гамет і генотипів по-
томства за балансом («+» і «–» АГПА) хромо-
сом за таких рівнів консолідації спадковості
у їх батьків у породі, популяції: 0; 20; 40; 60;
80; 100%.
Результати досліджень. Характер успадку-

вання ПЦ батьків потомством у теоретичній
популяції великої рогатої худоби за змінних
рівнів консолідації їх спадковості узагальнено
за рядом основних параметрів (табл. 1).
Дані свідчать, що у будь-якої пари батьків

(бугая і корови) у гетерогенній популяції, коли
рівень консолідації спадковості (хромосом) до-
рівнює 0%, а гетерологічність хромосом —
100%, теоретично в їх потомстві утворюється
61 клас генотипів, різних за рівнем їх ПЦ, від
(60 хр. БАГПА «+» + 0 хр. МАГПА «–»), тобто
максимальна ПЦ і до (0 хр. БАГПА «+» + 60 хр.
МАГПА «–») — мінімальна ПЦ, що істотно
відрізняються від рівня ПЦ їх батьків із геноти-
пами (30 хр. БАГПА «+» + 30 хр. МАГПА «–»).
Такий процес утворення різноманітності потом-
ства за рівнем їх ПЦ закономірно відбувається
в породі, популяції у всіх видів сільськогоспо-
дарських тварин і птиці і зумовлюється різною
ймовірністю утворення у них гамет за певним
кількісним поєднанням («+» і «–») АГПА хромо-
сом. Для великої рогатої худоби різноманітність
гамет за поєднанням («+» і «–») АГПА хромо-
сом становить 31 клас у теоретичній популяції
і коливається в межах від (30 хр. БАГПА «+» +
0 хр. МАГПА «–»), тобто максимального ади-
тивного значення до (0 хр. БАГПА «+» + 30 хр.
МАГПА «–») — мінімального адитивного зна-
чення (табл. 1, 2).
Отже, ймовірно-закономірний процес поєд-

нання різноманітності гамет у бугаїв і корів під
час запліднення яйцеклітин створює у модель-
ній популяції потомства 61 клас мінливості ге-
нотипів за рівнем їх ПЦ від (60 хр. БАГПА «+»
+ 0 хр. МАГПА «–» — Маx ПЦ), до (0 хр. БАГ-
ПА «+» + 60 хр. МАГПА «–» — Міn ПЦ).
Ці два ймовірні генетико-популяційні проце-

си (утворення гамет і їх поєднання під час за-
пліднення), які відбуваються в генофонді порід
усіх видів сільськогосподарських тварин і птиці,
зумовлюють ту об’єктивну закономірність, що
успадкування ПЦ батьків потомством за кіль-
кісними селекційними ознаками продуктивнос-
ті на індивідуальному рівні аналізу відбуваєть-
ся у них за адитивно-проміжно-біномінальним
типом.
Суто адитивно-проміжний тип успадкування

ПЦ батьків потомством за індивідуального рів-
ня аналізу відбувається також, але тільки у пев-
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ної частки потомства. Дослідження свідчать,
що в теоретичній популяції великої рогатої ху-
доби таких тварин, які успадковують ПЦ батьків
(30 хр. БАГПА «+» + 30 хр. МАГПА «–») за ади-
тивно-проміжним типом, всього 1 клас гено-
типів, а саме (30 хр. БАГПА «+» + 30 хр. МАГ-
ПА «–») серед 61 теоретично очікуваних, що
становить 10,2% від усього поголів’я потом-

ства, за 0% консолідації спадковості у батьків
(див. табл. 1).
Дані табл. 1 свідчать, що 30 класів потом-

ства (44,9%) успадковують ПЦ батьків (30 хр.
БАГПА «+» + 30 хр. МАГПА «–») зі значно
більшим її значенням за генотипом від (31 хр.
БАГПА «+» + 29 хр. МАГПА «–») і вище, а інші
30 класів потомства (44,9%), із значно нижчим

0 хр. БАГПА  (+) +30 хр. МАГПА (–) 0,9·10–7 – – – – –

1 хр.    » (+) + 29 хр.    » (–) 0,3·10–5 – – – – –

2 хр.    » (+) + 28 хр.    » (–) 0,4·10–4 – – – – –

3 хр.    » (+) + 27 хр.    » (–) 0,4·10–3 0,60·10–5 – – – –

4 хр.    » (+) + 26 хр.    » (–) 0,003 0,14·10–3 – – – –

5 хр.    » (+) + 25 хр.    » (–) 0,01 0,16·10–2 – – – –

6 хр.    » (+) + 24 хр.    » (–) 0,06 0,012 0,4·10–3 – – –

7 хр.    » (+) + 23 хр.    » (–) 0,19 0,063 0,007 – – –

8 хр.    » (+) + 22 хр.    » (–) 0,54 0,25 0,06 – – –

9 хр.    » (+) + 21 хр.    » (–) 1,33 0,80 0,31 0,024 – –

10 хр.  » (+) + 20 хр.    » (–) 2,80 2,06 1,17 0,29 – –

11 хр.  » (+) + 19 хр.    » (–) 5,09 4,38 3,27 1,61 – –

12 хр.  » (+) + 18 хр.    » (–) 8,06 7,79 7,08 5,37 1,56 –

13 хр.  » (+) + 17 хр.    » (–) 11,15 11,69 12,14 12,09 9,37 –

14 хр.  » (+) + 16 хр.    » (–) 13,54 14,88 16,69 19,34 23,44 –

15 хр.  » (+) + 15 хр.    » (–) 14,45 16,12 18,55 22,56 31,25 100

16 хр.  » (+) + 14 хр.    » (–) 13,54 14,88 16,69 19,34 23,44 –

17 хр.  » (+) + 13 хр.    » (–) 11,15 11,69 12,14 12,09 9,37 –

18 хр.  » (+) + 12 хр.    » (–) 8,06 7,79 7,08 5,37 1,56 –

19 хр.  » (+) + 11 хр.    » (–) 5,09 4,38 3,27 1,61 – –

20 хр.  » (+) + 10 хр.    » (–) 2,80 2,06 1,17 0,29 – –

21 хр.  » (+) + 9 хр.     » (–) 1,33 0,80 0,31 0,024 – –

22 хр.  » (+) + 8 хр.     » (–) 0,54 0,25 0,06 – – –

23 хр.  » (+) + 7 хр.     » (–) 0,19 0,063 0,007 – – –

24 хр.  » (+) + 6 хр.     » (–) 0,06 0,012 0,4·10–3 – – –

25 хр.  » (+) + 5 хр.     » (–) 0,01 0,16·10–2 – – – –

26 хр.  » (+) + 4 хр.     » (–) 0,003 0,14·10–3 – – – –

27 хр.  » (+) + 3 хр.     » (–) 0,4·10–3 0,60·10–5 – – – –

28 хр.  » (+) + 2 хр.     » (–) 0,4·10–4 – – – – –

29 хр.  » (+) + 1 хр.     » (–) 0,3·10–5 – – – – –

30 хр.  » (+) + 0 хр.     » (–) 0,9·10–7 – – – – –

2. Генетична мінливість амет б аїв і орів за іль існим поєднанням («+» і «–») АГПА
хромосом за різно о рівня онсолідації їх спад овості

 0   20  40   60 80 100

Ймовірні класи гамет
за кількісним поєднанням

(«+» і «–») АГПА хромосом

Рівень консолідації спадковості у бугаїв та корів і розподіл гамет, %
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їх значенням ПЦ за генотипом від (29 хр. БАГ-
ПА «+» + 31 хр. МАГПА «–») і нижче за 0%
рівня консолідації спадковості у батьків.
Такий процес індивідуального розподілу ПЦ

батьків у потомстві в гетерогенній модельній
популяції за 0% консолідації постійний, реаль-
ний, об’єктивний і створюється він ймовірно-
закономірним процесом утворення мінливості
гамет у бугаїв і корів за кількісним балансом
(«+» і «–») АГПА хромосом та їх поєднанням
під час запліднення. Якщо розглядати процес
успадкування ПЦ батьків потомством для тео-
ретичної популяції, тобто сумарно для всього
потомства, то воно буде завжди як адитивно-
проміжне, яке майже не залежить від різних
селекційних чинників, а ПЦ їх за генотипом
буде в середньому постійною (30 хр. БАГПА
«+» + 30 хр. МАГПА «–») і за будь-яких рівнів
консолідації спадковості у батьків.
Індивідуальний рівень успадкування ПЦ

батьків потомством істотно залежить від гене-
тико-селекційного процесу консолідації спад-
ковості у тварин популяції та інших чинників.
Головний чинник, який впливає на процес інди-
відуального успадкування ПЦ батьків потом-
ством, — відповідні, неминучі зміни під час
утворення гамет у консолідованих тварин у по-
роді, популяції. Основна зміна — це зниження,
звуження рівня їх генетичної мінливості за кіль-
кісною структурою поєднання («+» і «–») АГПА
хромосом (див. табл. 2). Об’єктивна законо-
мірність у цього процесу така — за збільшен-
ня рівня консолідації (%) спадковості у тварин
(від 0, 20, 40, 60, 80 і до 100%) відбувається
незворотне зменшення кількості класів мінли-
вості гамет за генетичною структурою («+» і
«–») АГПА хромосом (31, 25, 19, 13, 7, 1) як у
бугаїв, так і корів. Це призводить до зменшен-
ня кількості класів генотипової мінливості по-
томства за їх ПЦ (61, 49, 37, 25, 13, 1) і до
динамічної зміни всіх інших основних парамет-
рів (див. табл. 1).
Залишається незмінним лише один клас по-

томства за генотиповою структурою (30 хр.
БАГПА «+» + 30 хр. МАГПА «–») і середньою
ПЦ, тобто клас, який успадковує ПЦ батьків за
адитивно-проміжним типом (табл. 1, 3). Проте
частка потомства цього класу весь час зростає
(10,2; 11,5; 13,2; 16,1; 29,6; 37,6; 100%) за під-
вищення рівня консолідації спадковості і дося-
гає 100% за повної консолідації тварин у по-
роді, популяції.
Отже, за зростання рівня консолідації спад-

ковості у тварин у породі, популяції кількість і
відсоток потомства, яке успадковує середню
ПЦ батьків за адитивно-проміжним типом, весь
час зростає і досягає 100%. Розмах індивіду-
альної мінливості потомства за класами гено-
типів, які мають більшу і меншу їх ПЦ, ніж се-
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Закономірність успадкування
племінної цінності тварин у скотарстві
залежно від рівня консолідації їх спадковості

Успадкування ПЦ батьків потомством на
індивідуальному (у всіх видів тварин і птиці)
рівні аналізу відбувається за адитивно-про-
міжно-біноміальним типом і вирізняється пев-
ним розмахом мінливості значень їх ПЦ (від
Міn до Мах), а в середньому, на груповому, по-
родному, популяційному рівні — за адитивно-
проміжним, для якого характерне одне зна-

Висновки

чення ПЦ потомства, яке дорівнює середньо-
му, проміжному значенню ПЦ їх батьків.
Найширший спектр індивідуальної мінли-

вості ПЦ потомства — під час успадкування
ПЦ батьків у гетерогенній популяції всіх видів
тварин і птиці, тобто за 0% консолідації їх
спадковості.
Зростання рівня консолідації спадковості у

редня ПЦ їх батьків (30 хр. БАГПА «+» + 30 хр.
МАГПА «–»), а також їхня кількість і відсоток у
загальному потомстві весь час зменшуються і
досягають нульового значення за 100%-го рів-
ня консолідації спадковості у тварин в породі,
популяції.
На основі теоретичної моделі індивідуально-

го успадкування ПЦ батьків потомством (див.
табл. 1) за різного рівня консолідації їх спад-
ковості розглянемо практичний приклад ймовір-
ного успадкування ПЦ батьків потомством.
Припустимо, що стала ПЦ бугая-батька стано-
вить +1200 кг, корови-матері — +1200 кг за на-
доєм і отримаємо 1000 гол. потомства за кож-
ного варіанта наступних рівнів консолідації
спадковості у батьків (0; 20; 40; 60; 80; 95;
100%) (табл. 3). Дані свідчать, що ймовірний
спектр мінливості ПЦ 1000 гол. потомства від
батьків генотипу (30 хр. БАГПА «+» + 30 хр.
МАГПА «–»), що відповідає їх середній ПЦ
(1200 кг +1200 кг) : 2 = 1200 кг за надоєм, ста-
новить за генотиповою структурою в межах від
(44 хр. БАГПА «+» + 16 хр. МАГПА «–») до (16
хр. БАГПА «+» + 44 хр. МАГПА «–») за 0% кон-
солідації, що відповідає рівню ПЦ у межах
+930—+1470 кг.
Отже, для такої кількості потомства (1000 гол.)

реалізується утворення лише 29 класів їх гено-
типової мінливості за («+» і «–») АГПА хромо-
сом (або їх ПЦ) із 61 теоретично можливого
класу мінливості для великої рогатої худоби
(див. табл. 3).
За зростання рівня консолідації спадковості

у батьків ПЦ потомства як за генотиповою струк-
турою, так і за надоєм (кг) весь час звужуєть-
ся до таких показників: за 20% консолідації
спадковості розмах мінливості ПЦ потомства за
надоєм становить — 970–1430 кг, 460 кг; 40% —
1010–1390 кг, 380 кг; 60% — 1050–1350 кг,
300 кг; 80% — 1090–1310 кг, 220 кг; 95% —
1170–1230 кг, 160 кг; а при 100% консолідації —
залишається один адитивно-проміжний клас
1200 кг, що відповідає середньому, проміжно-
му значенню ПЦ їх батьків 1200 кг за надоєм.
За зростання рівня консолідації спадковості

у бугаїв звужується за успадкування в потом-
стві не тільки мінливість їх класів за генотипо-

вою структурою, а також весь час зменшуєть-
ся кількість і відсоток потомства в кожному з
класів з більшою і меншою їх ПЦ, ніж середня
ПЦ їх батьків, і доходить до 0% за 100% кон-
солідації, коли залишається лише один геноти-
повий клас потомства (30 хр. БАГПА «+» +
30 хр. МАГПА «–»).
За зростання рівня консолідації спадковості

у батьків у потомстві спостерігається ще одна
цікава закономірність щодо динаміки їх ПЦ, яка
полягає в тому, що рівень ПЦ потомства, яке
має більшу ПЦ, ніж середня у батьків (1200 кг),
весь час знижується від 1470 до 1200 кг, а рі-
вень ПЦ потомства, яке мало меншу ПЦ від
батьків у гетерогенній популяції весь час зрос-
тає від 930 до 1200 кг. Тобто в обох випадках,
проте по-різному (–, +) ПЦ досягає середнього
класу (1200 кг) (див. табл. 3).
Подібні процеси під час успадкування ПЦ

батьків потомством відбуваються у всіх видів
сільськогосподарських тварин і птиці як на інди-
відуальному, так і популяційному рівнях аналі-
зу, але з дещо іншою динамікою змін основних
параметрів успадкування ПЦ у потомстві, які
зумовлюються безпосередньо різною кількістю
пар хромосом (N) в їх каріотипі.
Існує загальна теоретична закономірність

індивідуального успадкування ПЦ батьків по-
томством для різних видів тварин і птиці: за
більшої кількості пар гомологічних хромосом у
каріотипі, спостерігається в теоретичних попу-
ляціях і найбільший індивідуальний спектр мін-
ливості потомства під час успадкування за рів-
нем їх ПЦ (від Міn до Мах значення) як у гете-
рогенних популяціях (0% консолідації), так, за
різних рівнів консолідації їх спадковості (0–
100%); зі зменшенням кількості гомологічних
пар хромосом у каріотипах певного виду тва-
рин і птиці спостерігається в теоретичних по-
пуляціях, відповідно, і постійне звуження, змен-
шення всіх основних параметрів у потомстві під
час успадкування ПЦ батьків.
Така закономірність зберігається і під час

аналізів успадкування ПЦ бугаїв у реальних
популяціях потомства у різних видів тварин і
птиці за умов, що при цьому аналізується зав-
жди однакова кількість потомків (n).
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всіх видів тварин і птиці призводить до ди-
намічного звуження індивідуальної мінливості
потомства за рівнем їх ПЦ за успадкування
ПЦ батьків, а також до постійної зміни їх кіль-
кісного і відсоткового співвідношення в по-
томстві за цим показником, порівняно із ус-
падкуванням в гетерогенній популяції за 0%
консолідації.
За зростання консолідації спадковості (від

0 до 100%) рівень ПЦ потомства за успадку-
вання, яке має вищі значення, ніж середня ПЦ
їх батьків, весь час зменшується, а ПЦ по-
томства, яке має нижчі значення від серед-
ньої ПЦ батьків, постійно зростає і в обох
варіантах поступово досягають середньої
ПЦ їх батьків за 100% консолідації їх спадко-
вості.
Частка потомства, яке постійно успадко-

вує середнє значення ПЦ їх батьків за адитив-
но-проміжним типом, за підвищення рівня кон-

солідації їх спадковості весь час зростає і до-
сягає 100% за 100%-го її рівня.
Рівень ПЦ потомства за індивідуального

успадкування, її мінливості за класами гено-
типів як у гетерогенній, так і консолідованій
популяціях залежить від рівня ПЦ їх батьків,
а також від конкретних значень (генетичних
одиниць впливу) однієї «середньогенотипової»
«+» і «–» хромосоми від батьків за АГПА.
Мінливість індивідуального успадкування

ПЦ батьків потомством у різних видів сіль-
ськогосподарських тварин і птиці істотно
залежить безпосередньо від кількості гомоло-
гічних пар хромосом у каріотипі, рівня консо-
лідації спадковості й інших селекційних фак-
торів, а середньопопуляційний, тобто ади-
тивно-проміжний тип успадкування ПЦ
потомством різних кількісних селекційних оз-
нак продуктивності батьків (тварин і птиці)
менше залежить від цих чинників.
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ВПЛИВ ГЕЛЕУТВОРЮВАЧІВ
ТА ІНГІБІТОРІВ ЕТИЛЕНУ НА
КУЛЬТИВУВАННЯ ПІДЩЕПИ ВИШНІ
ГІЗЕЛА 5 В УМОВАХ IN VITRO

Наведено рез льтати досліджень щодо вплив
альтернативних еле творювачів та ін ібіторів
етилен на розмнож вання та в орінювання
підщепи Гізела 5 (P. cerasus××××× P. canescens)
в мовах in vitro.

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Однією з кращих клонових підщеп для вишні
й черешні є карликова підщепа Гізела 5 (GiSe-
lA 5), отримана в Гіссенському університеті
(Німеччина) схрещуванням видів вишні (P. ce-
rasus × P. canescens), яка добре зарекоменду-
вала себе в Європі та Північній Америці. Стійка
до важких ґрунтів. Дерева черешні на ній стійкі
до кокомікозу, мають добре розвинену корене-
ву систему і вирізняються високою скороплід-
ністю — починають плодоносити з 2-го року
після садіння. Сукупність цих та інших позитив-
них характеристик спричинює високий попит на
підщепу для закладання інтенсивних садів. Од-
нією з причин дефіциту саджанців черешні на
Гізелі 5 є складність її вирощування традицій-
ними способами через низьку укорінюваність
відсадків. Мікроклональне розмножування in
vitro, що є обов’язковим етапом у схемі вироб-
ництва здорового садивного матеріалу [1], мо-
же бути альтернативним методом розмно-
жування, який дасть змогу підвищити обсяги
виробництва та якість саджанців. Оскільки ос-
новою швидкої репродукції рослинного мате-
ріалу є високий коефіцієнт розмноження, ме-
тою дослідження було вивчення впливу на цей
показник гелеутворювачів гелріту і фітогелю під
час культивування підщепи Гізела 5 в умовах
in vitro, а також дії інгібіторів етилену (нітрату
срібла і хлориду кобальту) на параметри вкорі-
нювання мікропагонів.
Методика досліджень. Дослідження про-

водили у відділі вірусології, оздоровлення та
розмноження плодових і ягідних культур Інсти-
туту садівництва НААН. Для ініціювання куль-
тури in vitro використовували верхівкові та па-
зушні бруньки з рослин, перевірених на віру-
соносійство класичним сендвіч-методом іму-
ноферментного аналізу [3]. Застосовано
сертифіковані специфічні антитіла виробницт-
ва Loewe Phytodiagnostica (Німеччина). До ро-
боти брали тільки безвірусні зразки. Під час
ініціювання асептичної культури використову-

вали 70%-й етанол і сулему (0,1% HgCl2). Екс-
позиція стерилізації тривала 2–3 хв. На етапі
введення в культуру, проліферації та вкорінен-
ня застосовували модифіковане живильне се-
редовище Мурасіге — Скуга (MS) [5] з додаван-
ням вітамінів і фітогормонів, pH=5,7.
Вивчали вплив 3-х гелеутворювачів на про-

ліферацію мікропагонів — агар-агар (7 г/л)
(Agar-Agar «D19» Hispanagar, B.K.M. Services
LTD), фітогель (2,2 г/л) (Phytagel™, Sigma) та
гельріт (2,2 г/л) (Gelrite® Gellan Gum, Sigma).
Кількість пагонів (завдовжки >10 мм) на іні-
ціальний експлант підраховували через місяць
культивування. Для індукції ризогенезу до се-
редовища додавали індолілмасляну кислоту
(ІМК) у концентрації 1 мг/л. Загальний відсоток
укорінених рослин, кількість і довжину коренів
для кожного варіанта визначали через 1,5 міс.
культивування. Живильні середовища для роз-
множування та укорінення стерилізували за
допомогою автоклавування за 120°С і 1 атм
упродовж 20 хв, а CoCl2 і AgNO3 — через мем-
бранний фільтр (d=0,22 µm) і після автоклаву-
вання додавали до середовища в концентра-
ції 10 µm. Мікропагони культивували упродовж
16-годинного світлового дня з освітленням
2000–2500 лк за 23–25°С і вологості повітря
50–60%. Контрольним варіантом під час укорі-
нювання мікропагонів було безгормональне се-
редовище.
Результати досліджень. Ріст і розвиток мік-

ропагонів in vitro залежать від багатьох фак-
торів, зокрема від хімічних і фізичних власти-
востей живильного середовища. Серед най-
важливіших чинників, що впливають на ці влас-
тивості, є тип і концентрація гелеутворювача,
який забезпечує водний потенціал середовища
і доступність елементів живлення до рослини.
Найзастосовуванішими є 3 типи гелеутворю-
вачів — агар, гельріт і фітогель. Для культури
тканин рослин найчастіше використовують пер-
ший із них — природний полісахарид з високи-
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ми гелеутворювальними характеристиками.
Проте агар, отриманий від різних виробників,
містить різні забруднювачі, які можуть вплива-
ти на результати експериментів та ускладню-
вати їх порівняння. Гельріт і фітогель — також
полісахаридні комплекси, але ізольовані з бак-
терії Pseudomonas еlode. Вони містять глю-
куронову кислоту, глюкозу, рамнозу і значну
кількість калію, натрію, кальцію та магнію [7],
формують відносно прозорий гель і не містять
фенольних компонентів та інших органічних за-
бруднювачів, які можуть бути в агарі [2], до того
ж їх концентрація в живильному середовищі
значно нижча від агару (0,2%). З використан-
ням гельріту отримано кращі результати по-
рівняно з агаром за регенерації та розмножу-
вання пагонів, калусоутворення і соматичного
ембріогенезу різних культур. Додавання фіто-
гелю до середовища для культивування кар-
топлі за значно нижчої концентрації порівняно
з агаром пришвидшувало утворення мікро-
бульб з більшими розмірами [7] та підвищува-
ло параметри мікророзмножування також і для
Rosa damascena та R. bourboniana [6]. У наших
дослідженнях, однак, вищий коефіцієнт пагоно-
утворення у підщепи Гізела 5 досягнуто на се-

редовищі з агаром — 3,98 проти 2,5 за вико-
ристання фітогелю та 2,35 — з гельріта (рис. 1).
Культивування на середовищі з фітогелем
спричиняло формування рослин з видовжени-
ми міжвузлями (рис. 2), а на середовищі з гель-
рітом призводило до некрозу верхівок. В обох
випадках спостерігали також гіпергідратацію
пагонів. На середовищі, де як гелеутворюваль-
ний агент використовували 0,7%-й агар, росли-
ни розвивалися з нормальною морфологією.
Отже, для культивування підщепи Гізела 5

в умовах in vitro оптимальним є застосування
як гелеутворювача агару.
У циклі робіт з мікроклонального розмножу-

вання культур стадія укорінення є вирішаль-
ною, тому що від неї залежить наскільки успіш-
ним буде перенесення мікропагонів у субстрат
для акліматизації та й сама акліматизація. Най-
частіше для укорінення підщеп кісточкових
культур використовують індолілмасляну кисло-
ту в концентрації 1 мг/л. Установлено, що ети-
лен, який виділяється рослинами під час їх
культивування в закритих посудинах, пригнічує
утворення адвентивних коренів у цілого ряду
культур. Застосування ж його інгібіторів етиле-
ну у відповідних концентраціях сприяло збіль-
шенню кількості коренів (CoCl2), підвищувало
відсоток укорінених пагонів і зменшувало калу-
соутворення на базальній частині пагона
(AgNO3) [4]. Такий ефект спостерігали за вико-
ристання інгібіторів у вузькому діапазоні кон-
центрацій, і найефективнішою виявилася кон-
центрація в 10 µm. Ми додавали хлорид ко-
бальту та нітрат срібла у зазначеній вище
концентрації в середовище для укорінення, що
містило 1 мг/л ІМК.
Отримані нами результати (рис. 3, 4) узго-

джуються з даними літератури щодо стимулю-
вального впливу хлориду кобальту на збіль-
шення кількості коренів — 17,3 проти 15 на се-
редовищі без додавання інгібітора етилену.

Рис. 1. Залежність оефіцієнта па оно тво-
рення підщепи вишні Гізела 5 від тип е-
ле творювача

Рис. 3. Вплив ін ібіторів етилен на ефе -
тивність ризо енез підщепи вишні Гізела 5:
К — онтроль; 1 — МS+1 м /л ІМК; 2 — МS+
1 м /л ІМК + AgNO3; 3 — МS+1 м /л ІМК +
CoCl2
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Рис. 2. Мі ропа они підщепи вишні Гізела 5,
льтивовані на середовищі з різними еле-
творювачами: 1 — фіто ель; 2 — ельріт;
3 — а ар
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Вплив гелеутворювачів та інгібіторів етилену
на культивування підщепи вишні Гізела 5 в умовах in vitro

У результаті досліджень нами було вста-
новлено: для мікроклонального розмножуван-
ня підщепи Гізела 5 оптимальним гелеутво-
рювачем є агар-агар; застосування як геле-
утворювачів гельріту і фітогелю призводить
до гіпергідратації та некрозу верхівок мікро-
пагонів; додавання до середовища для укорі-

Висновки

нення хлориду кобальту в концентрації 10 µm
стимулює збільшення кількості коренів, тому
цей інгібітор етилену можна використовува-
ти для підвищення ефективності аклімати-
зації мікропагонів; вплив нітрату срібла на ко-
ренеутворення у підщепи Гізела 5 виявився
неефективним.
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Однак на середню тривалість застосування
інгібітора і нітрату срібла мало негативний вплив,
знизивши цей показник майже в 1,4 раза. Не-
достатнім виявився вплив також нітрату срібла
на кількість коренів, що утворилися на екс-
планті. Цей показник був майже однаковим з
виявленим за відсутності стимуляції корене-
утворення (10 і 9,9 шт. відповідно).
Кількість укорінених мікропагонів становила,

%: у контролі та на середовищі з 1 мг/л ІМК —
100, за додавання CoCl2 — 95 і у варіанті з
AgNO3 — 65. Добре розвинена коренева систе-
ма сприяє кращій акліматизації, тому хлорис-
тий кобальт можна рекомендувати для дода-
вання до середовища на стадії ризогенезу.
Вплив нітрату срібла виявився неефективним
і недостовірним.

Рис. 4. Вплив додавання ін ібіторів етилен
до середовища для орінення на довжин
оренів підщепи вишні Гізела 5: К — онт-
роль; 1 — МS+1 м /л ІМК; 2 — МS+1 м /л
ІМК + CoCl2; 3 — МS+1 м /л ІМК + AgNO3
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ДОБІР ЗАПИЛЮВАЧІВ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ
ВИСОКОЦУКРИСТИХ ГІБРИДІВ
БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ З ПІДВИЩЕНИМ
АДАПТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

На основі е спериментальних даних топ росних
ібридних омбінацій виявлено мінливість озна и
ц ристість пил остерильних ліній і
тетраплоїдних запилювачів білоцер івсь ої
селе ції залежно від енотип та середовищних
чинни ів. Виділено запилювач 1019 (4х), за
часті я о о ібриди в онтрастні за по одно-
ліматичними мовами ро и стабільно мали
висо ий рівень ц ристості (107–111% до
р пово о стандарт ).

Зі зміною останніми роками погодно-кліма-
тичних умов селекція на адаптивність ново-
створених сортів є виправданою, тому й набу-
ла значного поширення [6]. Основою є те, що
сорти (гібриди) сільськогосподарських культур
мають генетичні відмінності щодо реакції на
екологічні умови [1, 7]. Адаптивний потенціал
сучасних гібридів — це стабільний вияв госпо-
дарсько цінних ознак за мінливих умов довкіл-
ля, тобто стабільність та здатність їх позитив-
но реагувати на поліпшення погодно-кліматич-
них умов року і умов вирощування, тобто
пластичність. Високопластичні гібриди — це
гібриди інтенсивного типу, які за сприятливих
умов мають високі показники ознак, за неспри-
ятливих — їх різко знижують. Стабільні гібри-
ди — гібриди, які за продуктивністю незначною
мірою відхиляються від очікуваного рівня вро-
жайності [4]. За даними деяких вітчизняних ав-
торів, під екологічною пластичністю розуміють
середню реакцію сорту на зміну умов середо-
вища, під стабільністю — відхилення емпірич-
них даних за конкретних умов від величини се-
редньої реакції [5].
Цукристість як кількісну ознаку контролюють

полігенно, її вияв залежить від генотипу і мінли-
вих умов довкілля. Від комбінаційної здатності
компонентів залежить вияв цієї ознаки в гіб-
ридів буряків цукрових.
Мета досліджень — виявити межі мінли-

вості комбінаційної здатності за цукристістю
ліній-компонентів і визначити фенотипову струк-
туру мінливості цієї ознаки в експерименталь-
них ЧС гібридів буряків цукрових.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали на Білоцерківській дослідно-селекційній
станції впродовж 2009–2011 рр., в які спостері-
галися значні відхилення від середніх багато-
річних елементів клімату, що зумовило коли-
вання цукристості експериментальних трипло-

їдних ЧС гібридів за роками. Це дало змогу ви-
явити мінливість комбінаційної здатності окре-
мих генотипів і дібрати форми з високою адап-
тивною здатністю.
Материнськими формами триплоїдних гіб-

ридів були 7 ЧС ліній під умовними номера-
ми 1433, 1434, 1435, 1479, 1481, 1482 та 1483
різного походження і 3 тетраплоїдні запилювачі
білоцерківського походження (батьківські ком-
поненти) 1038, 1002 та 1019, в яких поперед-
ньо стабілізували рівень плоїдності. Компо-
ненти схрещували за схемою 3-тестерного топ-
кросу, випробовували на станційному сорто-
випробуванні; площа ділянки — 13,5 м2,
повторність — 4-разова [2]. Комбінаційну здат-
ність батьківських форм, частки впливу геноти-
пових і середовищних факторів та їх взаємодію
обраховували із застосуванням 3-факторного
дисперсійного аналізу [3].
Результати досліджень. Цукристість три-

плоїдних ЧС гібридів буряків цукрових змінюва-
лася залежно від погодно-кліматичних умов
року, про що свідчать середні оцінки топкросів
(рис. 1). Гібриди, створені за участі запилюва-
ча 1019 (4х), характеризувалися найвищою цук-
ристістю порівняно з іншими тетраплоїдними

Рис. 1. Середні по азни и ц ристості три-
плоїдних ЧС ібридів, створених за часті тет-
раплоїдних запилювачів білоцер івсь ої се-
ле ції: — 1038 (4х); — 1002 (4х); —
1019 (4х) (для рис. 1, 4)
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1%, запилювачів — 7, для їх взаємодії — 2%.
Взаємодії компонентів з умовами року були
істотними (по 2%), про що свідчать ефекти за-
гальної комбінаційної здатності (ЗКЗ) запилю-
вачів (рис.3) і пилкостерильних материнських
форм (табл. 1), які змінювалися від від’ємних
до позитивних значень. Як свідчить аналіз да-
них, запилювач 1019 (4х) у всі роки досліджень
мав такі адитивні гени, які знижували цукрис-
тість гібридів (рис. 3). Для ЧС ліній 1483 пози-
тивні і достовірні значення ЗКЗ спостерігали у
2009 і 2011 рр. (відповідно 0,35 і 0,24), водно-
час у 2010 р. ефект ЗКЗ був від’ємним, що свід-
чить про пластичність цієї материнської фор-
ми(таблиця). До компонентів інтенсивного типу
(або пластичних) належить і лінія ЧС 1482, яка
добре реагувала на умови 2009 і 2010 рр., а
2011 р. у неї виявився достовірно низький
ефект. Стабільною генотипово була лінія ЧС
1434, ефекти ЗКЗ якої не відрізнялися від се-
редньо-популяційного значення у 2009–2010 рр.,
у 2011 р. він був достовірно високим (0,38*).
Досить мінливими були і неадитивні ефек-

ти генів, оскільки ефекти СКЗ змінювалися за-
лежно від генотипу компонентів і умов року.
Оцінюючи у факторіальному досліді значущість
середніх квадратів взаємодії ЗКЗ і СКЗ, із ро-
ками можна констатувати, що на вияв комбіна-

Рис. 2. Стр т ра фенотипової мінливості
озна и ц ристості триплоїдних ЧС ібридів
ц рових б ря ів (2009–2011 рр.): 1 (76%) —
ро и; 2 (1%) — ЧС лінії; 3 (7%) — запилю-
вачі; 4 (2%) — ро и/ЧС лінії; 5 (3%) — ро и/
запилювачі; 6 (2%) — ЧС лінії/запилювачі;
7 (3%) — ро и/ ібрид; 8(6%) — похиб а

запилювачами навіть у несприятливі 2010 і
2011 рр. Значення цукристості цих гібридів змі-
нювалися з 2,7 до 16,7%.
Трифакторний дисперсійний аналіз, де фак-

тором А були роки як чинники модифікаційної
мінливості, факторами В і С — материнська і
батьківська форми гібридів, показав, що основ-
на частка у фенотиповій мінливості ознаки цук-
ристості належала умовам року (76%) (рис. 2).
Генотипова мінливість, спричинена адитив-

ною дією генів компонентів, мала значно ниж-
чу частку, але була істотною на 5%-му рівні
значущості і становила для материнських форм

1433 –0,50* –0,47 –0,11

1434 0,06 –0,10 0,38*

1435 –0,29* 0,22 0,06

1479 –0,09 –0,31 –0,16*

1481 0,28* 0,57 –0,17*

1482 0,18* 0,92* –0,24*

1483 0,35* –0,84* 0,24*

* Достовірно на 5%-му рівні значущості.

Мінливість ЗКЗ за ц ристістю залежно від мов ро пил остерильних ЧС ліній- омпонентів
триплоїдних ібридів б ря ів ц рових, 2009–2011 рр.

2009 2010 2011

ЧС лінії-компоненти
гібридів

Ефекти ЗКЗ, рік

Рис. 4. Ц ристість триплоїдних ЧС ібридів
б ря ів ц рових, створених за часті тетра-
плоїдних запилювачів білоцер івсь ої се-
ле ції (2009–2011 рр.)

Рис. 3. ЗКЗ за ц ристістю тетраплоїдних
запилювачів залежно від мов ро (2009–
2011 рр.): — 2009; — 2010; — 2011
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На основі аналізу параметрів ефектів за-
гальної і комбінаційної здатності тетрапло-
їдних запилювачів білоцерківської селекції під
дією мінливих погодно-кліматичних умов упро-
довж 2009–2011 рр. виділено селекційні номе-
ри запилювачів і пилкостерильних форм —
компонентів триплоїдних гібридів буряків цук-
рових з підвищеною адаптивною здатністю.
Джерелом стабільного вияву ознаки цукрис-
тості є запилювач 1019(4х), високопластич-
ними материнськими компонентами вияви-

Висновки

лися лінії ЧС 1482 та ЧС 1483, на основі яких
створено високоадаптивні гібриди буряків
цукрових.
Установлено, що у фенотиповій структурі

мінливості ознаки цукристість за достовірно-
го впливу генотипу батьківських форм і їх
взаємодії найбільша частка припадає на умо-
ви року (76%), що свідчить про необхідність
правильного добору високоадаптованих гіб-
ридів для вирощування в конкретних екологіч-
них умовах.
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ційної здатності (адитивних і неадитивних
ефектів генів) у цьому наборі ліній істотний
вплив мали погодно-кліматичні умови років, у
які випробували топкросні гібриди, причому
більший вплив екологічного фактора був ха-
рактерний для взаємодії із ЗКЗ материнських
форм (7,97*), ніж для запилювачів (1,41*) і СКЗ

обох компонентів (1,34*). На основі сумарної дії
генотипових і середовищних чинників кращими
гібридами за середньою оцінкою 2009–2011 рр.
виявилися гібриди 1434/1019(4х), 1435/1019 (4х),
1482/1038(4х) та 1083/1019 (4х), які мали високі
значення цукристості (18,8–19,2 %). Вони пере-
вищували груповий стандарт на 7–11%.
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СЕЛЕКЦІЙНА ТЕХНІКА
ДЛЯ ЗЕРНОВИХ
І ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР

Уза альнено рез льтати досліджень щодо
ефе тивності роботи наявної в селе ційних
центрах техні и для механізації селе ційно-
насінниць их процесів під час роботи із
зерновими і зернобобовими льт рами.
Висвітлено рез льтати досліджень, спрямованих
на розроблення та впровадження в а рарн на
нових машин. Наведено основні напрями
розвит технічно о забезпечення селе ції і
насінництва зернових та зернобобових льт р.

Заходи зі збільшення виробництва зерна є
ефективнішими за добре організованого на-
сінництва — забезпечення виробничих посівів
високоякісним насінням більш врожайних сортів.
Впровадження прогресивних технологій на

основі комплексної механізації та автоматизації
виробництва дають змогу знизити травмуван-
ня зерна під час збирання, очистки і транспор-
тування, прискорити отримання високоякісного
насіння.
Масштаби, темпи і номенклатура машинно-

го забезпечення технологій узгоджуються, як
відомо, з обсягами і темпами збільшення об-
сягів виробництва відповідної продукції рослин-
ництва.
Світове виробництво селекційно-насінниць-

кої техніки зосереджено переважно у фірмах
індустріально розвинених країн — «Вінтерштай-
гер» (Австрія), «Сампо Розенлев» (Фінляндія),
«Хеге» (Німеччина), «Алмако» (США), «Вест-
руп» (Данія). Основними характеристиками тех-
ніки, що вони випускають, є висока надійність,
продуктивність і функціональність. Високий тех-
нічний рівень зумовлений використанням висо-
коміцних сталей і зносостійких робочих еле-
ментів, економічних профілів для рам, автома-
тичних пристроїв для контролю і забезпечення
необхідних якісних показників та характеристик
навантаження. Така техніка створюється не
тільки завдяки конкурентному середовищу, а й
наявності спеціалізованих виробництв сучасної
елементної бази машин.
Крім того, що машини дають можливість за-

сівати 500 ділянок і збирати врожай зі 120 діля-
нок за годину, застосовується ще багато квалі-
фікованої, високовартісної ручної праці.
Головна проблема, пов’язана з виробницт-

вом селекційно-насінницької техніки, полягає в
тому, що різних типорозмірів машин потребу-
ється багато, а загальна кількість кожного типу,
що необхідна для повного задоволення потре-
би дослідних установ, відносно мала за висо-
кої вартості машин.
В СРСР провідним постачальником техніки

для дослідних і насінницьких робіт за вирощу-
вання зернових в Україні (деяка перебуває в
експлуатації до теперішнього часу) був МЗОК
(Московський завод дослідних конструкцій
«ВІМ»), який виробляв до 1 тис. машин різної
номенклатури за рік [1, 2].
Розроблені та випробувані селекційно-на-

сінницькі зернозбиральні комбайни не були по-
ставлені на серійне виробництво, тому їх купу-
вали невеликими партіями у фірм «Хеге», «Він-
терштайгер», «Сампо Розенлев». Нині фірма
«Хеге» зосереджена на розробці більш доско-
налої зернозбиральної техніки, а комбайни фірм
«Вінтерштайгер» і «Сампо Розенлев» постача-
ються в Україну невеликими партіями.
Випуск техніки, особливо на великих спеці-

алізованих заводах, в Україні скоротився в де-
сятки разів.
За узагальненими підсумками міжнародної

науково-практичної конференції «Земледель-
ческая механика в растениеводстве», що відбу-
лася в Москві у 2001 р., було визначено, що у
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підвищенні врожайності значну роль відіграють
своєчасні сортозміна і сортовідновлення. З ог-
ляду на це слід відновити виробництво селек-
ційно-насінницької техніки, зокрема: вирівнюва-
ча-подрібнювача ґрунту ВІП-2; розпушувача
фрезерного РФ-4; сівалки касетної селекційної
СКС-6А; сівалки з апаратом центрального роз-
поділу касетної СН-10Ц-01;сівалки зі змінною
колією СН-16; молотарок: колоскової МКС-1, ок-
ремих зернобобових рослин МЗБ-1, жмутково-
снопової МПСУ-50; молотарки-терки жмуткової
універсальної МТПУ-500; насіннєочисних ма-
шин: АК-1, СМ-0,15, ППС-0,2; шусталки селек-
ційно-насінницької ШСС-0,5; сушарок: лоткової
СЛ-0,3×2, платформенної СП-12, універсальної
СК-8×50.
Базові напрацювання з розробки і виготов-

лення селекційно-насінницької техніки в Україні
переважно були призначені для технічних куль-
тур (льону, коноплі, тютюну), овочевих культур
і кормових трав.
Актуальним є завдання забезпечення засо-

бами механізації селекційно-насінницької робо-
ти в рослинництві зернових в Україні [3].
Мета статті — дослідити стан і розвиток тех-

нічного забезпечення селекційно-насінницької
роботи з зерновими та зернобобовими культу-
рами в Україні.
Результати досліджень. Якісні показники

техніки, що випускалася в СРСР, за даними
машиновипробних станцій, були не нижчими, а
в деяких машин навіть вищими, ніж у закордон-
них аналогів.
Мало місце відставання за показниками на-

дійності (через наявні обмеження у застосу-
ванні високоякісних матеріалів, готових агре-
гатів і вузлів інших галузей) та за естетичними
показниками.
За роки незалежності в Україні постачено

(використовуючи попередні напрацювання з
ґрунтообробної техніки, сівалок, молотарок) на
виробництво понад 80% основних машин для
механізації селекції, сортовипробування і пер-
винного насінництва зернових та зернобобових
культур, які пройшли відомчі приймальні ви-
пробування, впроваджені або підготовлені до
виробництва [4,5].
Це машини для додаткової ґрунтообробки:

ВИП-2; ФНС-1,5 (1,8), обробки широкорядних
посівів у первинних ланках насінництва КФ-6;
сівалки: однорядна СР-1МА, касетна автоном-
ного висіву ССК-6; касетна центрального роз-
поділу порційна СЦН-10, рядова для конкурс-
ного сортовипробування СС-16; молотарки: ко-
лоскова МКС-1МА; окремих рослин зернобобова
МБК-1; жмутково-снопова МПС-60; універсаль-
на селекційна молотарка-терка МССТ-0,5; ма-
шини для очищення, сортування і сушіння на-
сіння: шусталка селекційна Ш-0,1; насінницька

Ш-0,5; трієр Т-0,15; віялка-аспіратор ЛВА-1;
аспіраційна колонка АК-1А; насіннєочищуваль-
на решітно-аспіраційна РАСМ-0,15 та сушарка
ящична ССЯ-16×8.
Ці машини використовуються для приско-

рення як у селекційній роботі на різних етапах
із зерновими культурами, так і в первинних лан-
ках насінництва.
Традиційно в селекційно-насінницьких уста-

новах України на проміжному етапі між селек-
цією і насінництвом під час державного сорто-
випробування сортів для занесення до Держав-
ного реєстру сортів України використовувалася
сівалка СН-16, що комплектується висівним
апаратом котушкового типу для висіву дрібно-
го, середнього та великого насіння, 16-кілевид-
ними та 13 дводисковими сошниками з шири-
ною захвату 1,8 м. Збір урожаю після висіву
цією сівалкою проводився комбайном Сампо-
500 з жаткою 2,2 м. Таку сівалку (СС-16) було
постачено у 2001 р. на виробництво (відванта-
жено 25 машин, виготовляються комплектуючі
за заявками споживачів).
Щоб підготувати ґрунт для первинних ланок

насінництва, застосовується вирівнювач-по-
дрібнювач ґрунту ВІП-2, для обробки широ-
корядних посівів — культиватор фрезерний
КФ-6, розроблений на базі РФ-4.
Для висіву насіння в розсадниках випробу-

вання потомств 1 року «колос-ряд» випуска-
ються однорядна сівалка СР-1МА, впровадже-
на у виробництво касетна сівалка ССК-6, що
навішується на шасі трактора Т-16, аналог сі-
валок СКС-6А (СКС-6-10) виробництва МЗОК
«ВІМ» ще за радянських часів, які використо-
вуються до сьогодні в деяких селекційних цен-
трах України.
Із зарубіжних сівалок з апаратами автоном-

ного розподілу зерна (касетних) використову-
ються машини, зокрема самохідні, фірми «Він-
терштайгер».
Для висіву насіння в розсадниках випробу-

вання потомств 2-го року (РВ-2) використову-
ють сівалки СКС-6А (СКС-6-10) з порційним
висівним апаратом.
Крім того, для висіву насіння в РВ-2 на пло-

щах до 0,5 га традиційно використовуються
сівалки з порційним висівним апаратом СКС-6-
10, СКС-6А, СН-10Ц-0,1 і розроблені аналоги
«Клен-1,5 С», «Клен-1,5 П» з електроприводом
висівного апарату, електронним управлінням і
контролем за процесом висіву. В НВО «Селта»
впроваджено у виробництво сівалку СЦН-10 з
базовою комплектацією СН-10Ц-0,1, з електро-
приводом висівного апарату і механічним роз-
поділом насіння по сошникам за висіву насіння
на задану довжину ділянки.
Для обмолоту зернових у первинних ланках

насінництва використовують основні машини:
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молотарки окремих колосків, жмутків та снопів
МКС-1, МЗБ-1 (МБК-1); МПСУ-500 (МПС-60);
МТПУ-50 (МССТ-0,5).
Для механізації обмолоту зернових у пер-

винних ланках насінництва впроваджено у ви-
робництво аналоги снопових молотарок, рані-
ше розроблених ВІМом на сучасній елементній
базі разом з фірмою «Вінтерштайгер» (випус-
кає МЗОК «ВІМ»).
Модернізовані шусталки, селекційна та на-

сінницька машини, трієр з продуктивністю до
160 кг/год й очисні машини з продуктивністю від
3 до 350 кг/год (ЛВА, РАСМ, АК), необхідні для
первинного насінництва, впроваджено у вироб-
ництво. Із сушарок для селекційно-насінниць-
ких робіт випускається сушарка ящична СЯ-
16×8, призначена для сушіння насіння різних
сільськогосподарських культур у мішечках чи
насипом. Для сушіння насіння використовують
атмосферне повітря, підігріте в електрокалори-
фері до 7–21°С. Насипом можна сушити од-
ночасно до 16 зразків, маса кожної проби — до
8 кг. Передусім потрібно розробити для селек-
ційно-насінницької роботи із зерновими в Ук-
раїні сушарку лоткову СЛ 0,3×2, яка забезпе-
чує сушіння насіння різних сортів двох партій
по 300 кг або чотирьох по 150 кг.
Нині розроблено і випускаються експери-

ментальним виробництвом ННЦ «ІМЕСГ» при-
стосування до матки зернозбирального ком-
байна Сампо-500 (що призначений для збору
врожаю з ділянок попереднього і конкурсного
сортовипробування і є одним з найпоширені-
ших з цього класу в Україні), що дає економію
300–600 грн/га за збирання соняшнику; бара-
бан закритого типу, що забезпечує зниження
травмування й подрібнення зерна; решето з
сепарувальною поверхнею комбінованого типу,
яке за застосування разом з барабаном закри-
того типу під час збирання злакових та бобових
трав забезпечує зменшення часу вивантажен-
ня бункера комбайна від 45–60 хв до 5–10 хв, що
дає економію наведених витрат 750–1200 грн/т.
Крім того, ННЦ «ІМЕСГ» впроваджено у вироб-
ництво основні запчастини до комбайна.
Однією з важливих умов ведення насінниць-

кої роботи як у первинних ланках, так і у вто-
ринному насінництві, є жорсткі агростроки. Прак-
тично за місяць у середньому селекційно-на-
сінницькому центрі, де під первинними ланками
зайнято до 30 га, а вторинними — 800–1000 га,
необхідно зібрати врожай, підготувати його до
сівби (до 5 тис. т зерна за 2 тижні) і висіяти по-
над 100 тис. колосків.
Обсягами і кількістю сортів, зайнятих у пер-

винному і вторинному насінництві, визначаєть-
ся необхідна кількість техніки. Це, як правило,
не менше 2 касетних сівалок, 2 порційних,
4 рядових типу СЗ-3,6 чи Клен; 5 колоскових,

5 снопових молотарок; не менше 3 насіннє-
очисних машин до 150 кг; не менше 5 очисних
машин з продуктивністю від 1 т і вище. Робота
часто організовується в цей період у 3 зміни.
Крім того, має бути не менше 2 селекційних

і 2 насінницьких комбайнів для остистих і без-
остих культур, що пов’язано з додатковою за-
сміченістю трієрів і норій комбайнів, яку ство-
рюють остисті.
Для технологічних робіт у вторинному на-

сінництві, щоб підготувати ґрунт, як правило,
використовують 3-х, 5-тикорпусні та оборотні
плуги, це сільськогосподарська техніка загаль-
новиробничого характеру, машини для внесен-
ня добрив, культиватори, а також сівалки, що
легко очищаються.
Збір урожаю здійснюють імпортованою тех-

нікою як у первинному, так і вторинному на-
сінництві. Для вивчення стану засобів механі-
зації та їх наявності в наукових організаціях і
селекційних центрах системи НААН нами було
обстежено близько 40 головних селекційних
центрів і наукових організацій.
Обстеження показало, що рівень механізації

процесів селекції, сортовипробування зернових
і зернобобових культур не перевищує 30%, ін-
ших — 10%. Наявна техніка виробила свої
амортизаційні ресурси, машини фізично зно-
шені і морально застарілі.
Загальна потреба в селекційно-насінницькій

техніці, як показує узагальнення замовлень се-
лекційних центрів, становить понад 300 оди-
ниць і понад 60 найменувань; з них ґрунтооб-
робної і посівної техніки — 61, техніки зі зби-
рання врожаю — 17, з обмолоту рослин — 68,
машин для очищення зразків насіння — 56,
машин для сушіння насіння — 9, спеціальної
техніки — 61 од. Більшість цієї техніки впрова-
джено у вітчизняне виробництво, за винятком
високопродуктивної техніки для очистки на-
сіннєвого матеріалу і зернозбиральної техніки.
Якщо деякі насінницькі господарства викорис-

товують аеродинамічні сепаратори вітчизняних
виробників типу Сад виробництва ТОВ «Аеро-
мех», то в насінницьких центрах, де отримують
супереліту й еліту, як правило, використовують
повітряно-решітні машини класичної конструкції
типу Petkys: Міні Петкус МР-80, Петкус 541,
Петкус А-09, Петкус Гігінт, Петкус У-15.
Всеросійський інститут механізації виробляє

насіннєочисні машини серії «ВІМ» з продуктив-
ністю від 1 т і до 25 т/год за очистки насіннєвого
матеріалу, інститут готовий до співробітництва
зі спільного виробництва високопродуктивних
машин до 1 т і 10 т/год «ВІМ-1» і «ВІМ 12/25»
для очищення насіннєвого матеріалу, насін-
ницьких сушарок та іншої техніки для України.
Перспективним є налагодження співпраці з

ВАТ ГСКБ «Зерноочистка» щодо впровадження



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

52 Вісник аграрної науки листопад 2012 р.

Селекційна техніка для
зернових і зернобобових культур

машин з високою продуктивністю до 10 і 20 т/год
МВР-6, МВР-7 для очистки насіння в Україні.
Селекційні комбайни, що використовують у

первинному насінництві в Україні, — Хеге-125,
Сампо-130, Классик, Дельта, Сампо-500, Сам-
по-2010.
Комбайни Хеге-125, Сампо-130, Сампо-500

знято з виробництва. Селекційні комбайни Він-
терштайгер важкодоступні щодо вартості. Най-
більш оптимальним для первинного насінниц-
тва є комбайн Сампо серії 2010, який комп-
лектується жатками із захватом 1,5, 2 і 2,3 м,
обладнаний повітряно-примусовою очисткою
жниварки, молотильного барабана та бункера,
комплектується вагами та пристроєм заванта-
ження насіння в мішки.
Комбайн впроваджений у виробництво в ЗАО

«Ростов-Сампо».
Для вторинного насінництва частіше засто-

совують комбайни Сампо 2035 з двотисячої
серії і комбайни вже тритисячної серії (3045,

3065, 3085 superior), які постачають в Україну
невеликими партіями.
Комбайни серії Сампо 2035 мають: ширину

захвату жатки, м — 3,45 (комплектуються 3,1;
3,9; 4,2); зерновий бункер, об’єм 3,3 м3 (збіль-
шений 3,7); соломотряс чотириклавішний; ре-
шітний стан: верхнє решето — 1,54 м2, ниж-
нє решето — 1,33 м2; двигун, потужність —
120 кВт/к.с.; маса, кг — 6000.
Опційно комбайн комплектується подрібню-

вачем соломи, повним приводом, кондиціоне-
ром, сидінням помічника. Він легко очищуєть-
ся і вже є одним з найбільш застосовуваних у
насінництві України.
Пересічні насінницькі господарства викорис-

товують комбайни Славутич, Дон та ін., що, як
правило, через труднощі з очищенням не ма-
ють широкого застосування в насінницьких
центрах, які здійснюють роботу в розсадниках
розмноження 1- і 2-го року й готують суперелі-
ту та еліту.

Для механізації вітчизняної селекційно-на-
сінницької роботи в рослинництві розроблено
проект «Системи засобів механізації та ав-
томатизації селекційно-насінницьких процесів
у рослинництві», який налічує понад 280 най-
менувань техніки.
Відповідно до проекту розроблено 29 ма-

шин та приладів для механізації селекційно-
насінницьких процесів зернових і зернобобових
культур, які виготовляються невеликими
партіями чи рекомендовані до серійного ви-
робництва, а саме: машин для додаткової
підготовки ґрунту — 4, сівалок — 4, присто-
сування до комбайна — 1, молотарок — 5,
машин для догляду за рослинами — 1, для
очистки насіннєвого матеріалу — 6, сорту-
вання — 1, сушіння — 1, протруєння насін-
ня — 1, приладів — 5.

Висновки

Останнім часом відомчі приймальні випро-
бування витримали дослідні зразки сівалки
для III етапу селекційних робіт, молотарки-
терки універсальної, шусталки селекційної,
культиватора фрезерного для догляду за рос-
линами.
Найближчим часом необхідно розробити

сівалку навісну для II етапу селекційних робіт
з новими технічними рішеннями, сушарку лот-
кову, молотарки селекційну та насінницьку
для качанів кукурудзи, пневматичний сорту-
вальний стіл. Для створення на сучасному
етапі високопродуктивних зерноочищуваль-
них і зернозбиральних машин, насамперед че-
рез економічну доцільність, залишається ак-
туальною перспектива кооперації з відомими
європейськими розробниками та виробниками
цієї техніки.
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ЯКІСТЬ ЯЛОВИЧИНИ, ВИРОБЛЕНОЇ
В ЗОНІ РАДІОАКТИВНОГО
ЗАБРУДНЕННЯ, ЗА РІЗНИХ ТИПІВ
ГОДІВЛІ БУГАЙЦІВ

Наведено рез льтати досліджень забр днення
яловичини 137Сs та іншими важ ими металами
за від одівлі б айців на силосно-
онцентратном і силосно- оренеплодно-
онцентратном типах раціонів.

Типи годівлі тварин розрізняються за спів-
відношенням кормів, що входять до складу ра-
ціону — соковитих, концентрованих, грубих,
або ж за сезонами — окремо зимового і літньо-
го періодів.
Виробництво яловичини має базуватися на

біологічно повноцінній годівлі молодняку від на-
родження до забою, залежно від віку, породи,
живої маси тварин з урахуванням типу раціонів
[1]. Найпоширенішим типом відгодівлі молодня-
ку великої рогатої худоби в зоні Полісся в зи-
мовий період є силосно-концентратний.
За додавання коренеплодів до силосних ра-

ціонів тварини краще споживають силос, упро-
довж тривалого часу і майже без зниження апе-
титу. Завдяки цьому зростають прирости, чого
неможливо досягти за інших раціонів [4, 5].
Мета досліджень — вивчити ефективність

відгодівлі бугайців на раціонах різних типів у
зоні радіоактивного забруднення, якість ялови-
чини і рівень її забрудненості 137Сs та іншими
важкими металами.
Методика досліджень. Дослід проводили

на фізіологічному дворі Інституту сільського
господарства Полісся НААН в умовах прив’яз-
ного утримання на відгодівельних бугайцях ук-
раїнської чорно-рябої молочної породи. Для
досліду було підібрано 2 аналогічні групи бу-
гайців по 8 гол. у кожній. Середня маса за гру-
пами на початку досліду становила 270–276,2 кг.

У зрівняльний період (32 дні) піддослідні
бугайці І (контрольної) і ІІ (дослідної) груп от-
римували однаковий раціон, % за поживністю:
силос кукурудзяний — 55, концентровані кор-
ми — 35 і грубі — 10. У дослідний період струк-
тура раціону для бугайців контрольної групи
залишалася такою самою, як у зрівняльний, а
її аналогам із дослідної групи замість 20% за
поживністю кукурудзяного силосу (із 55%) до-
давали коренеплоди (буряки кормові та цук-
рові). Для годівлі піддослідних бугайців викорис-
товували корми власного виробництва, виро-
щені в ІІІ зоні радіоактивного забруднення.
У структурі згодованих за період досліду

кормів піддослідним тваринам І групи кукуруд-
зяний силос і силос із конюшини становив (за
поживністю) — 54,9%, грубі — 8,8 і концентро-
вані корми — 36,3%. Бугайцям ІІ групи згодо-
вували аналогічну кількість соковитих кормів —
55,1% за поживністю, зокрема 20,3 — кормо-
вий і цукровий буряк, 8,9 — грубих і 36% — кон-
центрованих кормів. Раціони обох груп були
схожими за складом кормів, загальною пожив-
ністю, вмістом сухої речовини і перетравного
протеїну та мінеральним забезпеченням.
Фізіологічний, балансовий дослід проводили

на 3-х головах із кожної групи згідно з наявни-
ми методиками [2]. Забійні характеристики бу-
гайців вивчали за результатами контрольного
забою тварин на 3-х головах з кожної групи,
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жива маса яких відповідала середнім показни-
кам за групами — за методикою ВІТ (1967).
Уміст 137Сs у кормах, продуктах забою, калі й
сечі визначали на γ-радіометрі РУГ–91 «Ада-
ні». Підготовку зразків рослинного та тваринно-
го походження для визначення важких металів
здійснювали за методом сухої мінералізації
згідно з ГОСТ 26929–94, аналіз — згідно з ГОСТ
30178 (за атомно-абсорбційним методом).
Біометричну обробку отриманих результатів

проведено за М.О. Плохінським [3].
Результати досліджень. Основними показ-

никами, які характеризують продуктивність і
ріст молодняку тварин, є прирости живої маси.
Бугайці дослідної групи, яким замінили 20%
силосу на коренеплоди, краще росли і мали
більші на 51 г (4,6%) середньодобові прирос-
ти (1155±41), ніж їхні контрольні аналоги
(1104±64) г (Р<0,95). Водночас витрати кормів
на 1 кг приросту живої маси у тварин дослід-
ної групи були меншими на 0,29 к.од. (3,7%).
Наприкінці науково-господарського досліду

проведено контрольний забій піддослідних бу-
гайців по 3 гол. із кожної групи та відібрано про-
би найдовшого м’яза спини для хімічного ана-
лізу. Проби (масою 400 г) відбирали між 9- і
12-м ребрами правих півтуш після 48-годинно-
го охолодження за 4°С.
Виходячи із середньодобового споживання

кормів тваринами та вмісту в них 137Сs, розра-
хували його середньодобове надходження в
організм відгодівельних бугайців за дослідний
період. Питома активність раціонів щодо 137Сs
за групами була практично однаковою і стано-
вила 1454–1462,4 Бк/добу (табл. 1).
Проведеними дослідженнями встановлено

різний рівень концентрації 137Cs у найдовшо-

му м’язі спини і печінці. Питома активність 137Cs
у найдовшому м’язі спини бугайців дослідної
групи виявилася на 6,7 Бк/кг, або на 20,1%, а
в печінці на 1,1% нижчою, ніж у тварин конт-
рольної групи. Відповідно і коефіцієнт перехо-
ду 137Cs у найдовший м’яз спини бугайців до-
слідної групи був меншим і становив 1,8% про-
ти 2,3% у контрольній.
Наприкінці облікового періоду проведено ба-

лансовий дослід. Питома активність щодо
137Cs середньодобових раціонів годівлі бугай-
ців у цей період становила в І групі — 1115,3
Бк, ІІ — 1355,4 Бк (табл. 2).
Згодовування відгодівельним бугайцям дос-

лідної групи у складі раціону коренеплодів (20%
замість силосу за поживністю) посилило виве-
дення з організму 137Cs з калом і сечею, відпо-
відно, на 67,6 і 12,9% більше порівняно з ана-
логічними показниками контрольних тварин.
В організмі бугайців дослідної групи затриму-

валось (у % від спожитого) 137Cs на 6,7 абс. %
менше, ніж у тварин контрольної групи. Одер-
жані дані на балансовому досліді підтверджу-
ють показники вмісту 137Cs у найдовшому м’язі
спини і печінці піддослідних бугайців.
Міграція металів-забруднювачів із ґрунтів у

рослини (корми) негативно впливає на якість
тваринницької продукції. Дослідженнями вста-
новлено, що в деяких кормах, які використову-
валися для відгодівлі бугайців упродовж дослі-
ду, вміст важких металів перевищував ГДК.
Перевищення допустимої концентрації за кад-
мієм і цинком виявлено у макусі соняшниковій,
відповідно, у 1,5 та 1,3 раза. Крім того, концен-
трація кадмію в сіні конюшини перевищувала
нормативні вимоги в 1,8 раза (табл. 3).
Кількість міді та цинку в кормах значно ниж-

Силос кукурудзяний 36,5 19,92 727,08 12,74 465,01

     »   конюшини 45,7 7,8 356,46 4,95 226,21

Буряк кормовий 39,67 – – 7,53 298,71

    »    цукровий 32,26 – – 2,96 95,49

Сіно конюшини 150,7 0,65 97,96 0,65 97,96

Солома просяна 151,5 1,11 168,16 1,14 172,71

Дерть пшенична 37,16 1,11 41,25 1,22 45,33

   »     вівсяна 34,16 1,02 34,84 0,63 21,52

Макуха соняшникова 39,46 0,716 28,25 1,0 39,46

Усього, Бк/добу – – 1454,0 – 1462,4

1. Уміст 137Cs середньодобових раціонах піддослідних б айців

Корми
Питома
активність

137Cs в
1 кг, Бк

Група

І — контрольна ІІ — дослідна

середньодобове
споживання, кг

уміст
137Cs, Бк

середньодобове
споживання, кг

уміст
137Cs, Бк
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ча ГДК, що підтверджує дані багатьох авторів
про дефіцит цих мікроелементів у кормах полісь-
кої зони України. Виходячи із середньодобово-
го споживання кормів піддослідними бугайця-
ми та вмісту в них важких металів, розрахува-
ли середньодобове надходження їх в організм
тварин. Так, у контрольній групі містилося:
свинцю — 7,935 мг; кадмію — 3,906; міді —
43,99; цинку — 209,4 мг; у дослідній групі —
відповідно 6,401; 3,535; 46,85 і 209,8 мг.
Щодоби в організм бугайців контрольної гру-

пи надходило свинцю та кадмію більше по-
рівняно з аналогами дослідної групи, відповід-
но на 24 та 10,5%, а в організм молодняку до-

слідної групи надходило на 6,5% більше міді.
Визначення вмісту важких металів у найдов-

шому м’язі спини бугайців засвідчило, що їхня
кількість відповідала вимогам якісної, екологіч-
но чистої продукції, за винятком кадмію, вміст
якого був у 5,1 та 3,3 раза більшим ГДК у яло-
вичині. За вірогідної різниці (Р>0,95) його кон-
центрація була на 34,1% нижчою за відгодівлі
бугайців дослідної групи на силосно-корене-
плодному раціоні. Слід також зазначити, що у
найдовшому м’язі спини молодняку великої ро-
гатої худоби дослідної групи вміст свинцю, який
належить до кумулятивних отрут, також був
нижчим на 36,2%, а концентрація цинку — на

Надійшло з кормами, Бк/добу 1115,3 1355,4

Виведено з калом, Бк/добу 255,4±26,9 428,1±29,2*

  % від спожитого 22,9 31,6

Виведено з сечею, Бк/добу 303,0±9,0 342,0±71,3

  % від спожитого 27,2 25,2

Затрималось в організмі, Бк/добу 556,9±21,1 585,3±67,0

  % від спожитого 49,9 43,2

2. Баланс 137Cs в ор анізмі від одівельних б айців, M±m

Показник
Група

ІІ — досліднаІ — контрольна

Найдовший м’яз спини

І — контрольна 0,105±0,026 0,255±0,018 0,64±0,18 38,1±0,8

ІІ — дослідна 0,067±0,024 0,168±0,008* 0,66±0,05 41,3±3,0

ГДК 0,5 0,05 5,0 70,0

Печінка

І — контрольна 0,901±0,192 0,118±0,016 20,66±3,04 42,8±3,0

ІІ — дослідна 0,945±0,155 0,063±0,052 23,58±2,01 26,8±3,1*

ГДК 0,6 0,3 20,0 100,0

Pb 5,0 0,244 0,088 0,029 0,063 0,962 0,46 0,456 0,372 0,515

Cd 0,3 0,095 0,100 0,045 0,037 0,546 0,21 0,189 0,112 0,451

Cu 30,0 0,541 1,12 0,389 0,377 2,639 1,33 2,43 2,27 22,73

Zn 50,0 3,03 2,92 1,99 1,33 19,23 11,27 23,26 26,83 67,19

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

В
а
ж
кі

м
е
та
л
и Корми

ГД
К Макуха

соняшникова
Дерть
вівсяна

Дерть
пшенична

Солома
просяна

Сіно
конюшини

Буряк
цукровий

Буряк
кормовий

Силос
конюшини

Силос
кукурудзяний

4. Концентрація важ их металів прод тах забою б айців, м / нат ральної речовини

Група
Pb Cd Cu Zn

Уміст важких металів
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8,4% більшою порівняно з аналогічними показ-
никами у контрольних тварин (табл. 4).
У печінці бугайців обох груп уміст свинцю

перевищував ГДК відповідно на 50,2 та 57,5%,
при цьому у тварин дослідної групи його кон-
центрація була вищою на 4,9%, а концентра-
ція кадмію в печінці була на 46,6, цинку — на
37,4% нижчою порівняно з аналогічними показ-
никами контрольної групи.
Слід зазначити, що коефіцієнти переходу

свинцю, кадмію та міді з раціону в найдовший
м’яз спини бугайців, яких відгодовували на си-
лосно-коренеплодному раціоні, були нижчими
порівняно з показниками контрольних тварин,
а коефіцієнт переходу цинку — на 1,5 абс. %
вищим (табл. 5).
Коефіцієнти переходу кадмію та цинку в пе-

чінку виявилися також нижчими у тварин дос-
лідної групи, а свинцю та міді в них були на
3,35 та 3,3 п.п. більшими.
На основі проведених досліджень виявлено

певні закономірності трансформації важких ме-

талів, відбувалося вибіркове засвоєння окре-
мих елементів, при цьому основна кількість
металів не затримувалась у найдовшому м’язі
спини та печінці тварин. Так, за нашими да-
ними, коефіцієнти переходу окремих металів
становили, %: у яловичину свинцю — 1,05–
1,30; міді — 1,41–1,45; кадмію — 4,75–6,50;
цинку — 18,2–19,7; у печінку кадмію — 1,8–3,0;
свинцю — 11,35–14,7; цинку — 12,8–20,4; мі-
ді — 47,0–50,3.
Отже, серед металів-біотиків (мідь, цинк)

найвищою міграційною і депонувальною актив-
ністю у м’язову тканину вирізнявся цинк, у пе-
чінку — мідь. Щодо міграційної активності ме-
талів-токсикантів, слід зазначити про акуму-
ляційні властивості кадмію в найдовшому м’язі
спини, свинцю — у печінці. Коефіцієнт перехо-
ду в найдовший м’яз спини кадмію, порівняно
зі свинцем, був більшим в 4,5–5 разів. У печінку,
навпаки, коефіцієнт переходу свинцю виявив-
ся більшим у 3,8–8,2 раза порівняно з кадмієм.
Проведення балансового досліду дало змогу

Найдовший м’яз спини

І — контрольна 1,30 6,50 1,45 18,2

ІІ — дослідна 1,05 4,75 1,41 19,7

Печінка

І — контрольна 11,35 3,00 47,00 20,40

ІІ — дослідна 14,70 1,80 50,30 12,80

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

Група
Pb Cd Cu Zn

Уміст важких металів

Баланс Pb

І — контрольна 8,406 10,153±2,59 –120,8 3,582±0,26 42,6 –5,329 –63,4

ІІ — дослідна 7,298 14,566±3,93 –199,6 4,142±0,17 56,8 –11,41 –156,3

Баланс Cd

І — контрольна 3,877 0,922±0,062 23,8 1,25±0,045 32,2 1,705 44,0

ІІ — дослідна 3,864 0,784±0,131 20,3 1,36±0,199 35,2 1,720 44,5

Баланс Cu

І — контрольна 43,93 19,91±0,35 45,3 0,82±0,004 1,9 23,20 52,8

ІІ — дослідна 45,57 15,43±2,26 33,8 0,90±0,22 2,0 29,24 64,2

Баланс Zn

І — контрольна 216,0 135,9±12,4 62,9 1,9±0,4 0,9 78,20 36,2

ІІ — дослідна 222,8 157,5±23,9 70,7 2,0±0,4 0,9 63,30 28,4

6. Середньодобовий баланс важ их металів в ор анізмі від одівельних б айців (n=3; M±m)

Група

С
по
ж
и
то

 з
ко
рм
ом

, 
м
г
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Якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного
забруднення, за різних типів годівлі бугайців

Яловичина, вироблена в ІІІ зоні радіоактив-
ного забруднення через 23 роки після ката-
строфи на ЧАЕС на раціонах силосного і си-
лосно-коренеплодного типу, мала питому
активність 26,6–33,3 Бк/кг, що значно нижче
ГДК ДР–2007 (200 Бк/кг). Відгодівля молодня-
ку великої рогатої худоби в зоні радіоактив-
ного забруднення на раціонах силосно-корене-
плідно-концентратного типу забезпечує
отримання екологічно безпечнішої яловичини
порівняно з використанням силосно-концент-
ратних раціонів: при цьому питома актив-
ність 137Cs у яловичині знижується на 20,1%

Висновки

завдяки посиленому виведенню його із орга-
нізму з калом і сечею (67,6 і 12,9%); концент-
рація кадмію у найдовшому м’язі спини конт-
рольних бугайців перевищувала ГДК у 5,1 ра-
за, у дослідній групі — у 3,3 раза, водночас
уміст свинцю, міді та цинку виявився значно
нижчим ГДК і відповідав вимогам екологічно
чистої продукції. Уміст кадмію у яловичині
дослідної групи був на 34,1, а свинцю на 36,2%
меншим проти показників у контрольних тва-
рин, що пояснюється позитивною дією коре-
неплодів у складі раціону на інтенсивність ви-
ведення важких металів із організму.
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рович//Животноводство. — 1972. — № 4. —
С. 38–41.

визначити баланс важких металів в організмі
відгодівельних бугайців. Установлено від’ємний
баланс свинцю, його більше виводилось із ка-
лом і сечею, ніж надходило з кормами раціону
(–5,329; –11,41 мг). У молодняку дослідної гру-
пи, який відгодовували на силосно-коренеплод-
ному раціоні, з калом і сечею його виводило-
ся значно більше, ніж у контрольних аналогів
(табл. 6).
Істотної різниці за балансом кадмію в орга-

нізмі тварин контрольної та дослідної груп не спо-
стерігали, хоча бугайці контрольної групи виво-
дили кадмій з організму з калом на 3,5 абс. %
більше їх аналогів з дослідної групи, а бугайці
дослідної групи на 3 абс. % більше виводили
кадмію із сечею. В організмі тварин обох груп
затрималася майже однакова кількість кадмію
— 44–44,5% від спожитого.

В організм бугайців контрольної та дослід-
ної груп за добу з кормами надходила практич-
но однакова кількість міді (43,93–45,57 мг), яка
в основному виводилася з організму з калом.
Тварини контрольної групи виводили мідь з
калом щодоби на 4,48 мг, або 11,5 абс. % біль-
ше, а з сечею — на 0,08 мг, або на 0,1 абс. %
менше, ніж аналоги дослідної групи. Відповід-
но в організмі тварин дослідної групи затриму-
валося міді на 11,4 абс. % більше.
За відгодівлі бугайців на силосно-корене-

плодному раціоні цинку з калом виводилося на
21,6 мг, або на 7,8 абс. % більше, ніж у їх ана-
логів з контрольної групи, які споживали раці-
он силосного типу. При цьому затримувалося
в їхньому організмі цинку на 7,8 абс. % менше.
Із організму тварин цинк, як і мідь, виводить-
ся, в основному, з калом.
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО
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СТАНУ ОСУШУВАНИХ ЗЕМЕЛЬ

Подано стислий аналіз е оло о-меліоративної
сит ації на ос ш ваних землях мідної зони
У раїни. Наведено перспе тивні напрями
вдос оналення е оло о-меліоративно о
моніторин .

Гарантією екологічної стійкості і безпечності
осушуваних земель є робота меліоративних
систем у проектному режимі, створення і
підтримання оптимального водного режиму
осушуваних ґрунтів, що забезпечує рента-
бельність сільськогосподарського виробництва,
невиснажливе використання осушуваних ґрун-
тів, недопущення або мінімізацію негативного
впливу на навколишнє середовище.
Мета досліджень — проаналізувати сучас-

ний еколого-меліоративний стан осушуваних
земель гумідної зони України.
Результати досліджень. На меліорованих

і прилеглих до них землях стабілізується вод-
ний режим, набувають сталості антропогенно
порушені елементи ландшафтів. Природно-ме-
ліоративний комплекс у межах певного водо-
збору або його частини існує, як інші аналогічні
геосистеми, режим функціонування яких визна-
чається природними чинниками — гідротерміч-
ним режимом, дією природних вод, атмосфер-
ними явищами тощо.
За порушення або недотримання проектних

режимів експлуатації осушувальних систем,
технологій окультурення і сільськогосподарсь-
кого використання осушуваних земель об’єкти
меліорації негативно впливають на довкілля.
Це виявляється в забрудненні природних вод,
деградації ґрунтового покриву, розвитку не-
сприятливих процесів мікро- і мезорельєфоут-
ворення, переосушення або вторинного забо-
лочування меліорованих і прилеглих до них
земель. Особливо небезпечними є порушення
технологій осушування та агротехніки для ор-
ганогенних ґрунтів, які зазнають незворотних

втрат і перетворень, що призводить до висна-
ження їхнього ресурсу, деградації або повного
зникнення. Тому для контролю за станом осу-
шувальної мережі, осушуваних і прилеглих до
них земель (у зоні впливу меліорації) Держвод-
агентством України здійснюється комплексний
еколого-меліоративний моніторинг. Стан осу-
шуваних земель у системі моніторингу визна-
чають за показниками водного режиму (рівень
ґрунтових вод (РГВ) та/або термінами відведен-
ня води з поверхні та орного шару ґрунту. Пер-
ший — провідний для легких ґрунтів, другий —
для важких. Основним якісним показником є
стан кислотності осушуваних ґрунтів, що визна-
чає потреби та обсяги хімічної меліорації.
За опрацьованими багаторічними даними

моніторингу, землі, які мають сприятливий стан,
тобто забезпечені оптимальним водним режи-
мом і сприятливі в екологічному плані, станов-
лять 32,7% від загальної площі і не потребують
додаткових заходів для їх поліпшення (таблиця).
Осушувані землі з незадовільним еколого-

меліоративним станом містять площі з глиби-
ною залягання ґрунтових вод від поверхні до
0,5 м й ті, що зазнали затоплення і підтоплен-
ня на термін, більший за нормативний. Такі
площі, а їх налічується 8,3%, є господарсько
неефективними, екологічно небезпечними і по-
требують технічної реконструкції осушуваль-
ної мережі або списання та переведення до
іншого функціонального статусу. За доцільності
можлива ренатуралізація цих земель для вве-
дення в екомережі, створення природних луків,
об’єктів рекреації тощо.
Решта земель, що становить 59% від за-

Середні 8,3 44,2 27,9 27,9 59 32,7 2956230 5,2 14,7 2,8 14,0 33,9 49,3

Е оло о-меліоративний стан ос ш ваних земель за середніми даними спостережень за 2001–
2011 рр.
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гальної площі осушення, характеризуються за-
довільним станом, проте мають проблеми тех-
нічного, сільськогосподарського та екологічно-
го характеру. На цих землях спостерігаються 2
основних негативних ґрунтових процеси:

· підтоплення, унаслідок чого відновлюєть-
ся акумулятивний болотний тип ґрунтоутворен-
ня, активізуються процеси диференціації ґрун-
тового профілю, відбувається зміна окисно-
відновного потенціалу та агрофізичних
властивостей ґрунтів, що призводить до втра-
ти родючості для більшості сільськогосподарсь-
ких культур. Найчастіше такі землі заростають
очеретом та деревинно-чагарниковою рослин-
ністю, без повторного освоєння яких неможли-
ве їх будь-яке господарське використання;

· переосушування є надзвичайно згубним
через прискорення процесів мінералізації ор-
ганічної речовини та втрату щороку до 20–
30 т/га торфу, активізацію процесів водної та
вітрової ерозій, що спричиняє спрацювання
торфового покладу. Водночас істотно зростає
пожежна небезпека.
Слід зауважити, що невикористання осушу-

ваних земель у сільськогосподарському вироб-
ництві, порушення їх оптимального рівневого
режиму, відсутність агромеліоративних і хімме-
ліоративних заходів, що є складовими системи
окультурення, призводить до швидкої дегра-
дації їхніх властивостей і втрати родючості.
Для екологічної стабілізації в гумідній зоні

потрібно припинити спрацювання торфу за до-
помогою створення ділянок з відновленням бо-
лотного режиму та торфонакопичення.
Сучасне реформування земельних відносин

та водогосподарської галузі в Україні спричи-
нило зниження продуктивності меліоративного
землеробства.
Високої родючості осушуваних земель мож-

на досягти за тривалої дії системи окультурен-
ня. Однак недотримання складових цієї систе-
ми, а тим більше невикористання осушуваних
земель призводить до швидкої втрати родю-
чості, зумовленої саморегуляторними дегра-
даційними ґрунтовими процесами.
Для відновлення родючості потрібний до-

сить тривалий час і додаткові кошти, що зумов-
лює сучасний низький інвестиційний потенціал
осушуваних земель.
Головним пріоритетом оцінки еколого-меліо-

ративного стану осушуваних ґрунтів є перебіг
ґрунтових процесів в оброблюваному корене-
вому шарі.
Відтворення ділянок болотного режиму спри-

ятиме поліпшенню кількісних і якісних пара-
метрів водних ресурсів у басейнах річок.
Такий стислий аналіз еколого-меліоративної

ситуації на осушуваних землях є об’єктивним,
хоча існують регіональні особливості для осу-

Оцінка сучасного еколого-
меліоративного стану осушуваних земель

шуваних земель Полісся, Лісостепу, Передкар-
паття і Закарпаття.
Розпаювання земель та порушення ціліс-

ності меліорованих геосистем потребують но-
вих підходів до оцінки їхнього екологічного ста-
ну відповідно до диференціації їх використан-
ня. Тому виникає потреба в оцінці антропо-
генного впливу на агроландшафти в умовах
сучасних змін землекористування.
Пріоритетним вважаємо здійснення інвента-

ризації та паспортизації всіх осушуваних зе-
мель гумідної зони, оцінку їхнього еколого-ме-
ліоративного стану на основі моніторингу, що
має охоплювати осушувані та прилеглі до них
землі басейну річки.
Моніторинг, до якого належить спостережен-

ня за ґрунтовими і поверхневими водами, ґрун-
тами, рослинністю і технічним станом осушу-
вальних систем, здійснюють за єдиною мето-
дикою.
Нині об’єктом спостережень і досліджень є

еталонна осушувальна система, типова за свої-
ми природними та водогосподарськими умо-
вами для певного регіону або групи осушуваль-
них систем. Проте, як свідчить досвід прове-
дення моніторингових робіт на еталонних
(типових) осушувальних системах, не всі показ-
ники стану природних комплексів при цьому
можна отримати, зокрема рівневий режим і ви-
трати поверхневого стоку; хімічний склад по-
верхневого стоку, який залежить від кількості та
якості внесених мінеральних й органічних доб-
рив і рівня сільськогосподарського використан-
ня осушуваних земель.
Історія становлення і розвитку еколого-ме-

ліоративного моніторингу засвідчує, що сфор-
мована система нагляду за технічним станом
осушувальних систем, меліоративним станом
осушуваних земель та елементами природно-
го середовища відповідає потребам меліорації,
сільського господарства й охорони природи,
але в сучасних умовах потребує вдосконалення.
Перспективні напрями вдосконалення еко-

лого-меліоративного моніторингу як складової
моніторингу довкілля містять:

· басейновий підхід у виборі типових об’єк-
тів ведення комплексного моніторингу;

· оцінку стану меліорованих територій на
ландшафтному (макро- і мезо-) рівні, що є ос-
новою забезпечення екологічної рівноваги тех-
ногенно навантажених (меліорованих) геосистем;

· посилення ґрунтово-меліоративної складо-
вої моніторингу для інформаційного забезпе-
чення рішень щодо невиснажливого викорис-
тання осушуваних ґрунтів; припинення і запо-
бігання розвитку деградаційних процесів на
осушуваних, насамперед органогенних, ґрун-
тах; своєчасне впровадження агромеліоратив-
них заходів і системи точного землеробства;
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оцінку буферності осушуваних ґрунтів як основ-
ного показника їх екологічної стійкості;

· комплексну оцінку стану осушуваних зе-
мель для визначення напрямів їх ефективного
використання або зміни функціонального ста-
тусу і прилеглих територій для визначення бу-
ферних зон;

· розширення системи показників еколого-
меліоративного стану, що містить оцінки ант-
ропогенного навантаження, екологічної стій-
кості та стабільності агроландшафтів, ступеня
використання осушуваних земель.

Методика оцінювання антропогенного на-
вантаження на меліорований агроландшафт
визначає перелік оцінних показників і розрахун-
кових параметрів, порядок дій щодо вибору їх
для конкретного об’єкта, виконання розрахунків
та вимоги до складу і кондиційності потрібних
вихідних даних.
Нормування антропогенного навантаження,

виконуване за цією методикою, дає змогу вирі-
шувати питання щодо обмеження екологічних
ризиків, які виникають під час освоєння тери-
торії.

За аналізом еколого-меліоративного ста-
ну осушуваних земель, землі, що мають спри-
ятливий стан, становлять 32,7%, незадо-
вільний еколого-меліоративний стан — 8,3%.
Еколого-меліоративний моніторинг осушу-

ваних земель дає можливість здійснювати
контроль за станом осушуваних земель, оці-
нити вплив меліоративних заходів на природ-

Висновки

не середовище і його окремі компоненти, ви-
значити причини, які порушують нормальне
функціонування меліоративних систем у кон-
кретних природних умовах. На основі сучасно-
го інформаційно-обчислювального і модель-
ного забезпечення можна прогнозувати еко-
лого-меліоративний стан та екологічну
стійкість осушуваних земель.
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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ
ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ

Роз лян то основні аспе ти страте ії форм вання
продовольчих рес рсів з по ляд розв’язання
проблеми забезпечення населення дост пним
продовольством

Останніми роками харчова промисловість
досягла стабільної позитивної динаміки вироб-
ництва харчових продуктів. Подальший розви-
ток галузі потребує істотних перетворень, спро-
можних забезпечити населення якісними, дос-
тупними і безпечними продуктами харчування,
а також формування потужного експортного
потенціалу.
Розв’язання наведених завдань пов’язане з

визначенням стратегічних орієнтирів розвит-
ку харчової промисловості, відповідно до яких
здійснюватиметься державна політика щодо
нормативно-правового, фінансово-економічно-
го та іншого регулювання галузі.
Стан розвитку харчової промисловості є по-

казником продовольчої безпеки країни та соці-
ально-економічного благополуччя населення.
Продовольча безпека вважається досягнутою
за наявності у всіх людей постійного фізично-
го та економічного доступу до достатньої кіль-

кості безпечної і поживної їжі, що дає змогу за-
довольняти їхні харчові потреби і смакові впо-
добання для ведення активного і здорового
способу життя.
Основні складові державної політики стосов-

но продовольчої безпеки країни полягають у
формуванні в країні самозабезпеченості основ-
ними харчовими продуктами, у високій мірі не-
залежності країни від імпорту продовольства,
доступності його з урахуванням доходів різних
верств населення, а також гарантуванні якості
та безпечності продуктів харчування.
Рівень самозабезпеченості країни основни-

ми видами продовольства є одним із вагомих
показників, які характеризують рівень держав-
ної продовольчої політики (табл. 1). Якщо за
обсягами виробництва зерна, молока і молоч-
них продуктів, яєць, картоплі, овочів наша краї-
на самозабезпечена, то негативна тенденція
спостерігається щодо виробництва м’яса та

М’ясо та м’ясні
продукти 81 83,3 86,1 91,4

Молоко та молочні
продукти 107,6 106,4 106,4 106,7

Яйця 104,4 107,4 108,5 109,5

Зерно 198,2 176,5 144,1 192,9

Картопля 102,2 100,9 97,7 110,0

Овочі та продовольчі
баштанні 107,4 107,8 100 105,3

Плоди, ягоди
та виноград 72,2 74,2 73,7 74,0

1. Рівень самозабезпеченості основними видами продовольства (виробництво для вн тріш-
ньо о ви ористання на території У раїни) за ро ами

Харчові продукти 2008 2009 2010 2011
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м’ясних продуктів, плодів, ягід та винограду. На
наше переконання, Україна має всі ресурси для
того, щоб повністю забезпечити себе основни-
ми видами продовольства.
Рівень самозабезпеченості також свідчить і

про наявність в країні надлишків окремих видів
сільськогосподарської та харчової продукції, що
спонукає підприємства до пошуку зовнішніх рин-
ків збуту. Зовнішньоторговельне сальдо у тор-
гівлі основними видами продукції харчової та
переробної промисловості України у 2011 р. —
позитивне і дорівнює 3043,6 млн дол. США
(експортовано товарів на суму 7444,6 млн дол.
США, імпортовано — на суму 4401 млн дол.
США). Проте цей показник лише на перший
погляд позитивний. Методика прямих порівнянь
не враховує кількості спожитих імпортних носі-
їв енергії, що були використані на виробницт-
во харчової продукції. Серед видів продуктів
харчування, що експортується, найбільш висо-
кі питомі витрати енергії здійснюються за ви-
робництва сиру сичужного (47688 МДж/т), мо-
лока і вершків згущених (25615), овочів консер-
вованих (15865), ковбасних виробів (13417),
масла тваринного (10578 МДж/т). Виробницт-
во зазначених харчових продуктів потребує пе-
реважно традиційно дорогих видів рідкого та
газоподібного палива. Частка цих витрат на ви-
робництво м’ясних і молочних продуктів, овочів
консервованих становить 64–83% від загальних
витрат енергії на одиницю продукції (Коваль-
чук В.І., Паєнко А.О. Енерговитрати на вироб-
ництво харчових продуктів//Нормативні мате-
ріали на нові та прогресивні технології в хар-
човій та переробній промисловості — Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc.../13-
22.pdf).
Для визначення стратегії розвитку харчової

промисловості базовими зазвичай є дані про

Стратегія формування
продовольчих ресурсів

Хліб
та хлібопродукти 101 94 141 124,1 115 111,7 111,3 110,4

Картопля 124 96 131 134,5 132 133 128,9 139,3

Овочі та баштанні 161 105 103 101,0 129,2 137,1 143,5 162,8

Плоди і ягоди 90 68 47 29,1 43,5 45,6 48,0 52,6

Олія 13 8 12 9,3 15,0 15,4 14,8 13,7

Цукор 38 32 50 36,5 40,3 37,9 37,1 38,5

М’ясо 83 52 68 32,5 50,6 49,7 52,0 51,2

Молоко 380 341 373 197,7 213,8 212,4 206,4 204,9

Риба і рибні
продукти 20 12 18 8,4 17,5 15,1 14,5 13,4

Яйця 290 231 272 164 260 272 290 310

Рис. 1. Енер етична цінність нормативно о та
фа тично о споживання прод тів харч ван-
ня населенням У раїни, ал на доб на одн
особ : — прод ти рослинно о походжен-
ня; — прод ти тваринно о походження;
– – — сьо о
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2. Споживання основних харчових прод тів на одн особ за рі в У раїні,

Споживання за роками
Продукти

Норми споживання

1990   2000 2008 2009 2010  2011раціональні мінімальні

фактичні показники та раціональні норми спо-
живання продуктів харчування (табл. 2).
Наведені дані дають підстави зробити вис-

новки: за 21 рік від періоду, коли розпочався
різкий спад аграрного виробництва, так і не
вдається повернутися на досягнуті рубежі про-
довольчого забезпечення населення; хоча за
такими видами продовольства, як картопля,
овочі та олія, рівень споживання 1990 р. пере-
вищено, однак це ще не означає, що гострота
продовольчого забезпечення зменшилася; проб-
лемним є забезпечення потреб населення у
тваринницькій продукції, яка досить істотно впли-
ває на баланс споживання білка. У 2011 р. в Ук-
раїні порівняно з 1990 р. споживалося м’яса і
м’ясних продуктів на 16,8 кг та молока і молоч-
них продуктів на 168,1 кг менше. Збіднений на
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Стратегія формування
продовольчих ресурсів

продовольством є запорукою безпеки країни,
яка використовується як аргумент для підтрим-
ки власного сільського господарства і регулю-
вання імпорту з метою досягнення відповідно-
го рівня самозабезпечення. Одним з важливих
критеріїв оцінки споживання харчових продуктів
є калорійність середньодобового раціону (рис. 1).
Розбалансованість харчових раціонів за ви-

дами продовольства до цього часу позначаєть-
ся на їх низькій енергонасиченості, а постійне
зростання цін призводить до того, що скоро-
чується економічна доступність продовольства.
Адже показник енергетичної цінності споживан-
ня продукції не лише в абсолютних величинах,
а й залежно від продуктів рослинного і тварин-
ного походження дуже важливий для визначен-
ня стратегічних цілей розвитку харчової про-
мисловості.
Однією з причин означеного стану речей є

низький прожитковий стандарт нашого насе-
лення, про що свідчить частка доходів понад
50%, що використовується населенням на хар-
чування (рис. 2).

тваринницьку продукцію раціон є досить непов-
ноцінним для людини. Українці недоїдають біл-
ків тваринного походження і змушені компенсу-
вати цей дефіцит продуктами рослинного по-
ходження: 27,3% середньодобового раціону
забезпечується за рахунок споживання про-
дукції тваринного походження, що у 2 рази ниж-
че за встановлене порогове значення (55%).
Заходи держави щодо самозабезпечення

Рис. 3. Технічні ре ламенти і стандарти в харчовій промисловості У раїни

Технічні умови (ТУ) —
нормативний документ, що
встановлює технічні
вимоги, яким мають
відповідати продукція,
процеси та послуги;
ТУ розробляють, коли:
нема національних
стандартів на розроблюва-
ну продукцію;
потрібно конкретизувати,
доповнити або підвищити
вимоги чинних стандартів
на дану продукцію,
розширити асортимент

Стандарт — створений на основі консенсусу та ухвалений визнаним органом норма-
тивний документ, що встановлює для загального і багаторазового користування пра-
вила, настановні вказівки або характеристики різного виду діяльності чи її результатів
і який є спрямованим на досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній
сфері та доступним*

БЕЗПЕЧНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
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Технічний регламент — закон України
або нормативно-правовий акт, ухвале-
ний Кабінетом Міністрів України, в яко-
му визначено характеристики продук-
ції або пов’язані з нею процеси чи спо-
соби виробництва, а також вимоги
до послуг, включаючи відповідні поло-
ження, дотримання яких є обов’язко-
вим. Він може також містити вимоги
до термінології, позначок, пакування,
маркування чи етикування, які засто-
совуються до певної продукції, проце-
су чи способу виробництва

Рис. 2. Част а витрат на продовольство се-
редньостатистично о ромадянина У раїни
с пних витратах, %
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Розвиток харчової промисловості потре-
бує істотних перетворень в державній полі-
тиці, спрямованій на підвищення конкуренто-
спроможності галузевих підприємств, забез-
печення населення якісними, доступними і
безпечними продовольчими товарами. Головні

Висновки

питання, що конче потребують вирішення, —
підвищення прожиткового стандарту насе-
лення, запровадження продовольчого субсиду-
вання для окремих верств населення, пере-
гляд чинних технічних регламентів та стан-
дартів для харчової промисловості та ін.

Стратегія формування
продовольчих ресурсів

Водночас у розвинутих країнах частка ви-
трат на продовольство становить від 10 до
25%. Вважаємо, що цей показник для нашої
держави має бути якщо не 20%, то хоча б —
1/3 доходів. Це також завдання, яке має вирі-
шуватися на рівні держави — підвищення соці-
ально-життєвих стандартів, головним з яких є
забезпечення платіжноспроможного попиту на-
селення.
Держава не може стояти осторонь цих про-

блемних питань. Вона має впливати на ці про-
цеси. Якщо обирати між різними варіантами
розвитку — здешевленням продукції за рахунок
різних замінників, добавок та ін., то ми обирає-
мо напрям запровадження продовольчого суб-
сидування для окремих верств населення.
Наведені та інші чинники підводять до пев-

них висновків про основні завдання держави
щодо продовольчої політики:

· забезпечення виробництва вітчизняних
харчових продуктів у достатній кількості — не
нижче вимог продовольчої безпеки;

· економічна доступність продовольства для
всіх верств населення;

· підвищення конкурентоспроможності під-
приємств харчової промисловості;

· безпечність харчових продуктів для здо-

ров’я населення та його раціональне харчу-
вання.
Особливо важливим завданням є посилен-

ня контролю з боку держави за якістю і безпеч-
ністю харчових продуктів. Хоча законодавчих
актів досить багато і останні закони було ухва-
лено і про безпечність харчових продуктів, і про
внутрішню торгівлю, та реальної відповідаль-
ності за недотримання цих законів немає. Про
це свідчать факти фальсифікації продукції, під-
робки, тіньових схем ведення продовольчого
бізнесу. Чимало плутанини є в чинних техніч-
них умовах, технічних стандартах та регламен-
тах (рис. 3). Незважаючи на проведення вели-
чезної роботи, чіткої ясності в цьому не спос-
терігається.
Необхідно переглянути склад технічних ко-

мітетів, пов’язавши з цим діяльність централь-
них (галузевих) дегустаційних комісій, які мають
бути незалежні від власників бізнесу.
Стратегічні цілі розвитку харчової промисло-

вості передбачають вирішення великого кола
питань, яке може розпочатися з розробки й ух-
валення відповідних програм розвитку окремих
підгалузей в напрямі розв’язання головного
завдання — забезпечення населення доступ-
ним продовольством.



65Вісник аграрної наукилистопад 2012 р.

Економіка

УДК 631.152: 636.034
© 2012

Л.М. Сатир,
кандидат
економічних наук
Білоцерківський
національний аграрний
університет

ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ГАЛУЗІ
МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

Обґр нтовано напрями модернізації й оновлення
виробничо-технічно о потенціал
сільсь о осподарсь их підприємств та ОСГ з
виробництва моло а та визначено он ретні
заходи, я і дад ть змо мобіліз вати їхню
ефе тивн діяльність.

Постановка проблеми. Модернізація техніч-
ного потенціалу є необхідною умовою стійкого
економічного розвитку галузі молочного скотар-
ства. Інноваційний розвиток його забезпечить
вдосконалення технічного потенціалу на основі
використання ресурсоощадних технологій, дасть
змогу істотно підвищити економічну ефективність
виробничої діяльності і конкурентоспроможність
вітчизняних товаровиробників.
Аналіз основних досліджень та публікацій.

Ефективність використання виробничого потен-
ціалу в молочному скотарстві вивчали В. Анд-
рійчук, П. Березівський, В. Гринчук, М. Пархо-
мець, В. Радченко, І. Свиноус, О. Шпичак та ін.
Мета досліджень — обґрунтування адаптив-

ного до сучасних умов розвитку науково-методич-
них положень і розробки практичних рекомен-
дацій щодо модернізації технічного потенціалу в
умовах інноваційного розвитку молочного скотар-
ства.
Результати досліджень. Сучасний етап роз-

витку молочного скотарства характеризується
високим рівнем механізації, концентрації і спеці-
алізації виробництва. За таких умов технічний
потенціал є економічною основою ефективного
розвитку молочного скотарства.
Враховуючи галузеві особливості, технічний

потенціал молочного скотарства можна визначи-
ти як сукупність технічних засобів, що дасть
змогу створювати оптимальні умови вмісту,
доїння і годування молочного стада великої ро-
гатої худоби для максимальної реалізації потен-
ціалу тварин за виробництва молока з наймен-
шими витратами живої та уречевленої праці.
Визначаючи напрями технічного прогрессу,

слід виходити з ролі того або іншого чинника у
формуванні кінцевого результату виробництва —
якості продукції, витрат виробництва, прибутко-
вості. Саме технічний потенціал має найбільший

вплив на економічні показники виробництва про-
дукції (трудомісткість, енергоємність, собівар-
тість), ефективність інвестицій та умови праці
співробітників.
Технічний потенціал молочного скотарства

визначається складом і структурою технічних ре-
сурсів, економічна ефективність формування і
використання яких є стратегічним чинником під-
вищення конкурентоспроможності вітчизняних
виробників молока. У сільськогосподарських під-
приємствах Київської області, що застосовують
інноваційні технології виробництва молока, досяг-
нуто високих показників економічної ефективності
використання технічного потенціалу. Водночас
дані статистики свідчать, що за досліджуваний
період істотно знизилася кількість агрегатів та
установок для доїння корів (рисунок).
Як свідчать результати досліджень, у структурі

витрат праці за виробництва молока 60–70% ста-
новлять витрати на процес доїння. Встановлено,
що нині у 90% корівників Київської області вико-
ристовують недосконалі за технічним рівнем і

Динамі а чисельності доїльних станово та
а ре атів сільсь о осподарсь их підприєм-
ствах Київсь ої області, од.*

* За даними Держ омстат У раїни.
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продуктивністю доїльні установки, призначені для
доїння корів у відро. Такий тип доїльних устано-
вок у європейських країнах використовують лише
у відділеннях для отелення та ізоляторах. Тому
маємо великий резерв для зниження затрат праці
на виконання процесу доїння. Недосконалою у
молочних фермах є також система прибирання
гною, що негативно впливає на мікроклімат у при-
міщеннях, а отже, і на продуктивність тварин.
Очищення стійл і заміна підстилки також потре-
бують великих затрат праці.
Отже, виробництво молока в Україні зосеред-

жено на фермах, де технологія утримання тва-
рин, рівень технічного забезпечення не відпові-
дають (50–60%) сучасним вимогам галузі, що зу-
мовлює високі затрати у виробництві молока. У
ТОВ «Українська молочна компанія» і ТОВ «Біло-
церківська молочна компанія» використовуються
доїльні зали типу «Паралель 2х36 DeLaval», що
дає можливість одночасно проводити доїння 72
корів. Необхідно зазначити, що молоко, отрима-
не від корів, які утримуються у ТОВ «Українська
молочна компанія», відповідає класу «екстра» не
тільки за чинними вітчизняними стандартами,
а й за вимогами СОТ. Так, у цьому молоці кіль-
кість соматичних клітин — 53 тис., бактеріальна
забрудненість — 36 тис. на вагову одиницю мо-
лока, рівень реалізаційної ціни становить 4,5 грн/л
за собівартості молока 2,4 грн/л.
За результатами опитування, 85% госпо-

дарств використовують апаратне доїння і лише
6 господарств його не використовують.
Установлено, що недосконалість вітчизняної

доїльної техніки та її висока вартість стримують
впровадження машинного доїння корів в ОСГ.
Так, доїльна установка УІД-10 з одним доїльним
апаратом коштує власникові однієї–трьох корів
6800 грн. За середньої закупівельної ціни моло-
ка 1,80–1,90 коп. за 1 л йому доведеться прода-
ти весь річний надій, щоб купити цю установку.
За розрахунками науковців, вигідним є доїння
апаратом, якщо кількість корів становить не мен-
ше 5 голів [1].
З огляду на вимоги ДСТУ 3662–97 утриман-

ня корів у сільських домогосподарствах не від-
повідає передбаченим стандартам, особливо
щодо температурного режиму приміщення. Якщо
проаналізувати технічний регламент, що визна-
чає обов’язкові вимоги до сирого молока й тех-
нологічних процесів його виробництва, який роз-
роблено згідно із Законом України «Про Загаль-
нодержавну програму адаптації законодавст-
ва України до Законодавства Європейського Со-
юзу» [2] та на основі регламентів (ЄС) Євро-
пейського парламенту від 29 квітня 2004 р.
№ 853/2004 (розд. IX, гл. I) та № 854/2004 (ст. 8),
а також ДСТУ 3662–97 зі змінами 2007 р., то мо-
локо, отримане в особистих селянських госпо-
дарствах навіть з використанням доїльного апа-
рату, матиме високий ступінь бактеріального за-
бруднення. Наше твердження ґрунтується на
підставі вивчення технічних характеристик наяв-

Ефективність модернізації технічного
потенціалу в галузі молочного скотарства

них доїльних апаратів, а також технології доїн-
ня корів в ОСГ. Молоко, отримане від домашніх
корів, контактуватиме з навколишнім середови-
щем під час проціджування, переливання з однієї
посудини в іншу і т.д. Організація доїння корів, які
перебувають у власності ОСГ, в доїльних залах
економічно недоцільне, особливо в населених
пунктах, де використовують індивідуальне випа-
сання.
Безперечно, в умовах, які склалися, доцільно

сконцентрувати увагу на стимулюванні розвитку
молочного скотарства у тих сільськогосподарсь-
ких підприємствах, які здійснюють інтенсивний
розвиток галузі, а також мають досвід і є конку-
рентоспроможними на ринку. Ця думка підтвер-
джується й тим, що для формування нормально-
го молочного стада, як доведено і численними
науковими розробками, і практикою, потрібно не
менше п’яти років. Однак не всі підприємства
спроможні нині це реалізувати, не всі керівники
та спеціалісти господарств можуть витримувати
таку лінію, а лише ті, що мають досвід. Прикла-
дом цього є діяльність ТОВ «Українська молоч-
на компанія», ВАТ «Терезино», СТОВ «Агросвіт»,
СВК ім. Щорса та ін.
Результати проведеного кореляційно-регре-

сійного аналізу дають змогу зробити такі виснов-
ки: у сільськогосподарських підприємствах Київ-
ської області на групи до 100 голів припадає най-
менше значення показника забезпеченості тех-
нічними ресурсами; у цьому разі оптимальним
напрямом підвищення ефективності використан-
ня технічного потенціалу є формування мате-
ріально-технічної бази через використання спеці-
алізованого устаткування, що рекомендується
для молочних ферм із невеликим поголів’ям; у
другій групі господарств основним чинником, що
впливає на економічну ефективність виробницт-
ва молока, є забезпеченість доїльним устаткуван-
ням; аналіз свідчить, що оновлення технічного
потенціалу в цьому напрямі через підвищення
якості продукції та скорочення її втрат приведе
до істотного збільшення рентабельності; нове ре-
сурсоощадне устаткування дасть змогу за раху-
нок збільшення навантаження на персонал підви-
щити продуктивність праці, що згідно з результа-
тами регресійного аналізу зумовить зростання
ефективності виробництва молока; у сільськогос-
подарських підприємствах з поголів’ям 200–400
голів спостерігається невідповідність обсягів ви-
робництва рівню завантаженості устаткування, а
збільшення оснащеності організацій доїльними
установками призведе до зниження рентабель-
ності виробництва молока; ця тенденція пояс-
нюється низьким ступенем завантаження вико-
ристовуваної техніки, окрім того, аналіз виявив
резерви зростання рентабельності за рахунок
підвищення навантаження на операторів машин-
ного доїння; для цієї групи товаровиробників ре-
комендується довести поголів’я основного стада
до рівня оптимальної пропускної спроможності
техніки.
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ЕКОНОМІКА
Ефективність модернізації технічного
потенціалу в галузі молочного скотарства

З метою забезпечення ефективного розвитку
молочного скотарства необхідно активізувати
процеси технічного переоснащення галузі через
розробку механізмів модернізації технічного по-
тенціалу молочного скотарства. Вважаємо, що
для цього доцільно залучати як внутрішні фінан-
сові ресурси сільськогосподарських підприємств,
так і зовнішні.
Низька доступність кредитних ресурсів, від-

сутність у більшості сільськогосподарських під-
приємств заставної бази уповільнюють процес
технічного переоснащення виробництва. Тому
виникає необхідність стимулювання суб’єктів аг-
робізнесу до використання амортизаційних кош-
тів не лише як інструменту відшкодування витрат
на придбання основних засобів, а й як джерела
технічної модернізації. Цього можна досягти ли-
ше за створення цільових фондів. Суб’єкт госпо-
дарювання має бути економічно зацікавлений у
створенні фонду коштів як джерела фінансуван-
ня технічної модернізації. Пропонуємо на рівні
сільськогосподарських підприємств відкрити спе-
ціальний рахунок у банку для фонду, метою якого
є накопичення коштів, забезпечення їх високої
прибутковості і створення заставної бази для
підприємства за придбання техніки в кредит. Функ-
ціонування амортизаційного фонду дасть змогу

виробникам молока поступово модернізувати тех-
нічний потенціал.
Зазначимо, що з метою посилення впливу

Мінагрополітики України на технічне переосна-
щення АПК за допомогою механізмів фінансового
лізингу створено державне підприємство «Спец-
агролізинг», яке постачило 120 зернозбиральних
комбайнів на суму 119,8 млн грн. Загалом завдяки
державній підтримці у 2010 р. сільськогосподар-
ськими товаровиробниками було придбано 1354 од.
техніки на суму понад 591 млн грн [3].
Безперечно, позитивний вплив на модерніза-

цію, оновлення й технічне переозброєння молоч-
них тваринницьких ферм має здійснювати дер-
жавна підтримка, яка передбачатиме виплату
бюджетних коштів на часткове відшкодування:
відсоткової ставки за кредитами, залученими на
будівництво і реконструкцію тваринницьких і пта-
хівничих ферм та комплексів, придбання техно-
логічного обладнання й механізмів, закупівлю
тварин і птиці; вартості будівництва й реконст-
рукції тваринницьких ферм і комплексів та
підприємств з виробництва комбікормів, а також
придбаного обладнання та механізмів вітчизня-
ного виробництва для тваринництва і птахівниц-
тва; витрат на закупівлю установки індивідуаль-
ного доїння [4].

Висновки

Обґрунтування напрямів технічного пере-
озброєння, модернізації та оновлення вироб-
ничого потенціалу агропідприємств з вироб-
ництва молока мають ґрунтуватися на оцінці
його економічної ефективності й технологіч-
ного розвитку. Це дасть змогу диференційо-
вано підходити до розробки рекомендацій що-
до підвищення ефективності молочного ско-
тарства, обґрунтування механізмів державної
підтримки модернізації галузі залежно від рів-
ня технологічного розвитку виробництва.
Конкретними заходами з мобілізації ефектив-

ної діяльності підприємств є посилення ролі
держави через підвищення рівня прямої бюд-
жетної підтримки й модернізації дотаційно-
компенсаційного механізму. При цьому слід
зосередити зусилля на формуванні різнобічної,
прозорої, об’єктивної, достатньої та ефек-
тивної системи підтримки сільськогосподар-
ських товаровиробників з урахуванням мож-
ливостей ефективного використання ре-
сурсного потенціалу, а також створення
сприятливих умов для мобілізації внутрішніх
джерел фінансування.

1. Ліщинський С.П. Оцінка ефективності ви-
користання обладнання для доїння і охолоджен-
ня молока/С.П. Ліщинський, О.О. Заболотько,
А.Д. Лисун, О.В. Кирданов//Наук. вісн. Нац. ун-ту
біоресурсів і природокористування України. — К.,
2010. — Вип. 144, Ч. 1. — С. 204–212.

2. Панорама аграрного сектору України [Електр.
ресурс]. — Режим доступу: http://www.minagro.
gov.ua/page/?6351.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 
04.10.2010 р. № 900 «Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам
господарювання вартості будівництва та реконст-
рукції тваринницьких ферм і комплексів та під-
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вiд 18 березня 2004 р. [Елект. ресурс]. — Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
main.cgi?nreg=1629-15.

5. Le marchе′ europе′en des bovins destinе′s а
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ ТА БІОПРЕПАРАТІВ
У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ
СОЇ В ЛІСОСТЕПУ*

Обґр нтовано ефе тивність превентивно о
метод застос вання азотних добрив,
біопрепаратів та іно ляції насіння в с часних
техноло іях вирощ вання сої Північном
Лісостеп .

Для реалізації генетичного потенціалу су-
часних сортів сільськогосподарських культур та
поліпшення якості товарної продукції розроб-
лення та вдосконалення елементів технології
на основі збалансованого внесення мінераль-
них добрив, біопрепаратів і рістстимулюваль-
них речовин слугує значним резервом інтенси-
фікації виробництва [3–5].
Соя як зернобобова культура за своїх біоло-

гічних особливостей дефіцит мінерального азо-
ту в ґрунті покриває фіксацією його з повітря.
Тому за даними деяких авторів, урожайність сої
на рівні 18–20 ц/га можна одержати без унесен-
ня азотних добрив [1, 2]. За таких технологій
особливого значення набуває превентивне за-
стосування мінеральних добрив, спеціалізова-
них інокулянтів та рістстимулювальних препа-
ратів.
Мета досліджень — вивчити реакцію сої на

терміни і дози внесення мінеральних добрив,
інокуляцію насіння перед сівбою штамом азот-
фіксувальних бактерій роду Bradyrhizobium jа-
роnісиm 634 b та обробку його рістстимулю-
вальним препаратом рексолін.
Методика досліджень. Польові досліджен-

ня здійснювали впродовж 2009–2011 рр. у
ДП ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут землеробства
НААН» на сірому лісовому легкосуглинковому
ґрунті, що мав такі показники родючості: уміст
гумусу (за Тюріним) — 1,15–1,30%, легкогідро-
лізованого азоту — 7,5–8,6 мг/100 г ґрунту, ру-
хомого фосфору й обмінного калію (за Чиріко-
вим) — 11,4–13,7 та 10,3–12,1 мг/100 г ґрунту
відповідно, рН — 5,3–5,6. Попередником сої
була пшениця озима. Досліджували середньо-
ранній сорт сої Омега Вінницька. Схему дослі-
ду наведено в таблиці.
Результати досліджень. Установлено, що

Контроль 2,22 2,46 2,46 2,53 – 0,24 0,24 0,31

P45K60 2,48 2,69 2,69 2,83 0,26 0,21 0,21 0,35

N30P45K60 2,69 2,87 2,97 3,02 0,47 0,18 0,28 0,33

N45P45K60 2,76 2,89 3,04 3,09 0,54 0,13 0,28 0,33

N15P45K60+

N15 2,82 3,05 3,14 3,21 0,60 0,23 0,32 0,39

N30P45K60+

N15 2,92 3,17 3,28 3,33 0,70 0,25 0,36 0,41

НІР0,5 загальна, т/га 0,07

Ефе тивність добрив та іно ляції сої сорт Оме а Вінниць а (середнє за 2009–2011 рр.), т/ а

Варіант
рексоліну +
штам

без обробки штам рексолін
рексолін +
штам

добрив штаму рексоліну

Урожайність Прирости від
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ефективність
мінеральних добрив та біопрепаратів
у технології вирощування сої в Лісостепу

з усіх досліджуваних факторів системи удоб-
рення мали найістотніший вплив на формуван-
ня насіннєвої продуктивності сої.
Найвищу врожайність сої сорту Омега Він-

ницька (2,92 т/га) було одержано у варіанті з
унесенням мінеральних добрив у дозі N30P45K60
та підживленням культури N15 у фазі бутоні-

зації. Загалом у досліді застосування мінераль-
них добрив у різних дозах та різними способа-
ми забезпечувало зростання рівня врожаю на
0,27–0,7 т/га за абсолютних показників на кон-
тролі 2,22 т/га (таблиця).
Передпосівне інокулювання насіння залеж-

но від варіантів удобрення забезпечувало при-
ріст зерна на рівні 0,13–0,25 т/га, застосуван-
ня препарату рексолін — 0,21–0,36 т/га.
Найвищу врожайність цього сорту в умовах

Лісостепу (3,33 т/га) було отримано у варіанті
за поєднання обробки насіння перед сівбою
рістстимулювальним препаратом рексолін, йо-
го інокуляції штамом бульбочкових бактерій
Br.jароnісиm 634 b та внесення N30P45K60 в ос-
новне удобрення і підживлення рослин N15 у
фазі бутонізації. Приріст урожаю насіння сої в
цьому варіанті порівняно з абсолютним контро-
лем становив 1,11 т/га.
Найбільший вплив на формування продук-

тивності сої мали добрива. Частка їх впливу
серед досліджуваних факторів у загальній про-
дуктивності культури становила 34%, інокулю-
вання насіння штамом та передпосівної оброб-
ки його рексоліном — 14 та 18,7% відповідно,
тоді як за комплексної обробки насіння рексо-
ліном та штамом — 23,3% (рисунок). Частка
впливу підживлень азотними добривами в дозі
15 кг/га у фазі бутонізації рослин на формуван-
ня врожаю насіння сої виявилася найнижчою і
становила 10%.

Дослідженнями встановлено, що у Північно-
му Лісостепу України найкращі умови для фор-
мування максимального рівня врожайності сої
сорту Омега Вінницька склалися у варіантах
технології, що передбачали внесення міне-
ральних добрив у дозі N30P45K60 в поєднанні з

Висновки

підживленням рослин азотом дозою N15 у фазі
бутонізації та комплексною обробкою насіння
рістстимулювальним препаратом рексолін, а
в день сівби — інокулювання препаратом на
основі активного штаму бульбочкових бак-
терій.

1. Бабич А.О. Сучасне виробництво і викорис-
тання сої/А.О. Бабич. — К.: Урожай, 1993. — 430 с.

2. Буджерак А.І. Агроекологічні та біоенерге-
тичні засади вирощування сої/А.І. Буджерак,
М.І. Блащук//Біологічні науки і проблеми рослин-
ництва. — Умань, 2003. — С. 687–691.

3. Камінський В.Ф. Технології вирощування
гороху в північному лісостепу/ В.Ф. Камінський,
С.П. Дворецька, Г.М.Єфіменко, Т.В. Тилиця//
Зб. наук. пр. ННЦ «Інститут землеробства УААН».
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сої мікроелементами — передумова високого уро-
жаю/І.М. Кудлай, А.М. Осипчук, О.С. Осипчук//Аг-
рарні вісті. — 2008. — № 1. — С. 22–23.

5. Петриченко В.Ф. Бобові культури і сталий
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Част а вплив фа торів на форм вання вро-
жайності сої (середнє за 2009–2011 рр.), %

Піджив-
лення
10%

Добрива 34%

Рексолін +
штам 23%

Рексолін 19%

Штам 14%
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ВПЛИВ ЛІСОСМУГ НА РОЗВИТОК
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Оцінено вплив придорожньої лісосм и на
розвито процесів підтоплення в лісостеповій
зоні. Визначено ф н цію лісосм и я
біодренаж . Установлено лінійн залежність
зміни либин заля ання рівнів ґр нтових вод від
атмосферних опадів ве етаційний період.

гальна початкова кількість посадкових місць —
7211 шт. на 1 га.
Умови зростання лісосмуги за шкалою

П.С. Погребняка [6] належать до вологого гігро-
топу. У вегетаційний період вологість ґрунту пе-
ребуває в межах 13–13,7%, запаси вологи в
метровій товщі — 1575 м3/га.
Дослідження здійснювали у вологий, сухий

та помірно сухий роки. Забезпеченість атмос-
ферними опадами у 2009 р. становила 90%
(503 мм), 2010 р. — 34% (681 мм), 2011 р. —
70% (580 мм).
Результати досліджень. Лісівничо-такса-

ційні характеристики деревостану в лісосмузі:
густота дерев — 1226 шт./га, висота — 12–24 м,
діаметр стовбурів — 23,4–36,3 см, повнота —
1,7–28 м2/га, запас деревостану — 771 м3/га.
Потреби води на формування деревної маси

основних видів порід становлять (мм): тополі —
19; дуба — 7,3; клена — 4,6. Запаси деревини
переважаючих порід — 97,7% від загального
запасу.
За вегетаційний період транспірація лісової

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

У Лісостепу у створенні стабільного стійкого
простору в агроландшафтах важлива роль на-
лежить захисним лісовим насадженням різного
цільового призначення [5]. В умовах підтоп-
лення лісосмуги виконують полезахисні, во-
дорегулювальні, протиерозійні, екологічні, есте-
тичні та інші функції і є біологічним дренажем,
механізм якого доволі складний та багатогран-
ний [1].
За останні десятиліття проблему біодрена-

жу намагаються розв’язати лісівники, фізіоло-
ги, гідрогеологи, гідротехніки та інші фахівці.
Адже характер вбирання води під лісосмугами
залежить від кліматичних, ґрунтових і гідрогео-
логічних умов, породного складу, віку, стану на-
саджень та їхньої продуктивності [3, 4, 6, 8].
Мета досліджень — оцінити вплив лісосмуг

як біодренажу на підтоплення територій Лісо-
степу.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження здійснювали на дослідно-виробничій
ділянці дренажу в с. Гатне Києво-Святошинсь-
кого району Київської області у 2009–2011 рр.
[2]. Дослідний фрагмент лісосмуг розташова-
ний у межах днища долини р. Сіверки, терито-
рія якого зазнає затоплення і підтоплення. Лі-
сосмуга придорожня типова, 6-рядна, завшир-
шки 15 м, віком 60 років, розміщена на контурі
системи закритого горизонтального дренажу
(рис. 1).
Дослідні характеристики визначали згідно із

загальноприйнятими методиками. Витрати во-
ди на транспірацію обчислювали розрахункови-
ми методами. Середні значення транспірації
листя отримано з літературних джерел [3].
Ґрунти лісосмуги — чорноземно-лугові се-

редньосуглинисті на лесованих суглинках. По-
тужність гумусно-елювіального горизонту ста-
новить 40 см, уміст гумусу — 2,9–3,2%, рН —
5,3 (кислий). Щільність ґрунту верхнього гу-
мусного горизонту — 1,11–1,19 г/см3, шпарува-
тість — 54–58%, щільність і шпаруватість ґрун-
тів нижніх горизонтів — 1,35–1,55 г/см3 і 39–
46% відповідно.
Розташування посадкових місць у дослідній

лісосмузі представлене схемою 2×0,7 м. За-

Рис. 1. Схема розташ вання фра мента при-
дорожньої лісосм и: 1 — лісосм а; 2 —
дренажна система; 3 — водоприймальний о-
лодязь; 4 — лото ; 5 — водопроп с ні тр -
би; 6 — спостережні свердловини; 7 — б -
дівлі; 8 — тверді по риття; 9 — абельний
оридор; 10 — територія періодично о затоп-
лення; 11 — оризонталі місцевості, мовні
відміт и поверхні землі (м)
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Вплив лісосмуг на розвиток
процесів підтоплення

швидкості інженерного дренажу горизонтально-
го типу [2].
Середня за рік глибина залягання ґрунтових

вод у 2009 р. становила 1,36 м, 2010 — 1,2 м,
2011 р. — 0,96 м (свердловина № 2, 50°21′20,
01′′ C, 30°26′09, 47′′ В).
У вегетаційний період простежується істот-

на залежність глибин залягання рівня грунто-
вих вод від атмосферних опадів (рис. 3), яка
описується лінійним рівнянням (рис. 3).
Після завершення вегетаційного періоду

створений лісосмугою дренувальний вплив діє
впродовж 2–3 міс., доки не заповниться зона
аерації поверхневої товщі ґрунтів унаслідок
інфільтрації атмосферних опадів.
За інтенсивного впливу лісосмуг на розвиток

процесів підтоплення в умовах Лісостепу їх
можна широко використовувати в складі комп-
лексного захисту [7].
Для посилення позитивного впливу лісосму-

ги в умовах підтоплення її слід зберегти і рес-
таврувати, зокрема підвищити полезахисну лі-
систість до оптимальної (3%) [8], відновити
рядність, ввести додаткові породи та підполо-
гові культури.

смуги досягала 415 мм/га, з них тополя — 268,
дуб — 98, клен — 49 мм/га.
У лісосмузі спостерігається пульсуючий ре-

жим рівня ґрунтових вод РГВ (рис. 2). Щороку
в період весняного водопілля відбувається їх
підняття на 0,3–0,4 м від поверхні землі. Висо-
ке положення рівнів (0,5–1 м) утримується
впродовж усієї весни. З настанням регіональ-
ної інтенсивної евапотранспірації ґрунтові води
різко знижуються до глибини 2–2,3 м. Швид-
кість їхнього зниження зазвичай сягає близько
1 см/добу, а в період сильної посухи в 2-й по-
ловині 2011 р. вона зросла майже вдвічі і ста-
новила 2 см/добу, що відповідає показникам

На підтоплених територіях Лісостепу ти-
пова придорожня лісосмуга забезпечує істот-
ний дренувальний ефект і сприятливий ре-
жим ґрунтових вод. У вегетаційний період
питома транспірація деревостану стано-
вить понад 400 мм/га, середні глибини рівня
ґрунтових вод — 1,1–1,8 м, швидкість їхньо-

Висновки

го зниження — 1–2 см/добу. Залежність гли-
бин залягання рівня ґрунтових вод у лісосмузі
від атмосферних опадів описується лінійним
рівнянням. За впровадження комплексу захис-
ту територій від затоплення і підтоплення
відновлення та розвиток лісосмуг є важливим
завданням.

Рис. 2. Графі оливання рівня ґр нтових вод лісосм зі: 1, 2, 3 — номери свердловин
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КОСМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ СТАНУ ПОСІВІВ
ПЕРЕД ЇХ ВХОДЖЕННЯМ У ЗИМУ 2012–2013 рр.

В Інституті агроекології і природокористування НААН у лабораторії аерокосмічного зон-
дування агросфери (очолює відомий фахівець з використання космічної інформації в
сільськогосподарському виробництві — О.В. Сиротенко) протягом 6 років виконуються на-
уково-дослідні роботи із залучення дистанційної космічної інформації у виробничу діяльність.
Це, зокрема, стосується екологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекорис-
тування, стану посівів, поширення деградаційних явищ, зокрема водної ерозії і дефляції,
посушливих явищ.
Значна увага лабораторією приділяється оцінці стану посівів озимих культур на початку

вегетації восени, під час входження в зиму та після перезимівлі. Отримана інформація є
важливим елементом віддаленого й оперативного прогнозування стану всіх культур, зок-
рема озимих: пшениці, ріпаку, їх урожаю та валових зборів.
Стан рослинності, посівів озимих у цьому році за даними космічних знімків визначався

за показником NDVI (нормалізований вегетаційний індекс, що є комбінацією показників, по-
в’язаних зі зміною спектральних характеристик рослинного покриву і використовується для
визначення стану рослинності, в т.ч. посівів). У результаті аналізу динаміки показника NDVI
впродовж літньої і осінньої вегетації встановлено, що на 30 жовтня 2012 р., тобто перед
входженням у зиму, посіви озимих на території України в середньому перебувають у кра-
щому стані порівняно з 2008–2011 рр. (див. рисунок на 4 стор. обкладинки). Такий стан
посівів характерний для лісостепової зони, зокрема Київської, Черкаської, Полтавської та
Харківської областей. Добрий стан за показником NDVI також мають посіви озимих культур
у регіоні Західного Лісостепу і майже в усіх областях Південного Лісостепу та Степу (Дніпро-
петровська, Кіровоградська, Запорізька та Миколаївська області). За останні два тижні жовт-
ня (15–30) значно поліпшився стан посівів озимих у Вінницькій, Херсонській, Одеській, До-
нецькій та Луганській областях.
У значно гіршому стані, порівняно з середніми значеннями за останні роки (2008–2011),

перебувають посіви озимих в Криму, що, можливо, пов’язано з попередниками, дефіцитом
вологи та високими температурами повітря восени.
Отже, посіви озимих культур перед входом у зиму майже в усіх областях України пере-

бувають переважно у доброму та відмінному стані, що дає підстави прогнозувати задовільну
їх перезимівлю й відповідно високий врожай у 2013 р.
Однак для реалізації потенційно можливого високого врожаю озимих у 2013 р. слід за

зимовий період виконати відповідний комплекс заходів, зокрема накопичення необхідної
кількості добрив і засобів захисту рослин.
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Наведено рез льтати досліджень з вивчення
мі робіоло ічної а тивності темно-сіро о
опідзолено о ґр нт під впливом біодестр тора
стерні філазоніт МЦ за вирощ вання артоплі
столової.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Ґрунтові процеси перетворення органічних
та неорганічних сполук пов’язані з життєдіяль-
ністю мікрофлори. Це зумовлено комплексом
фізичних, хімічних і біологічних факторів, ос-
новними з яких є температура, вологість, рН
ґрунтового розчину, окисно-відновні реакції та
склад ґрунтового повітря. Активність мікробіо-
логічних процесів у ґрунті залежить від числен-
ності різних трофічних груп мікроорганізмів і
специфіки функціональних зв’язків між ними [2].
Існує проблема заробки нетоварної частини

врожаю зернових культур. Останню здебільшо-
го спалювали. Тому переваги технологічного і
фітосанітарного характеру супроводжувалися
значними непродуктивними втратами органіч-
ного вуглецю самої соломи і ґумусу, що зумо-
вило різке посилення процесів дегуміфікації
ґрунтів [5].
Солома містить близько 15% води і майже

85% — органічної речовини. Целюлоза, пенто-
зани, геміцелюлоза і лігнін (до 80%) є активним
енергетичним матеріалом для мікроорганізмів
ґрунту, а продукти їх деструкції — будівельним
матеріалом для лабільного гумусу [1, 3].
За широкого співвідношення у соломі C:N —

70–80:1 у процесі її розкладання мікроорганіз-
ми інтенсивно споживають мінеральний азот
ґрунту. Свіжа солома депресивно діє на куль-
туру, під яку була внесена, оскільки за її роз-
кладання накопичується багато шкідливих ре-
човин, що зберігаються досить тривалий час,
особливо за невисоких температур і нестачі
азоту. Виявлено, що за 2,5–4 міс. розкладаєть-
ся до 46% соломи, за 1,5–2 роки — до 80%,
решта — пізніше [1].
Збереження родючості ґрунту з підтриман-

ням діяльності активної мікрофлори внаслідок
обробки органічних решток мікробними препа-
ратами є актуальним. З цією метою досліджу-
вали ефективність біодеструктора філазоніту
МЦ для обробки стерні злакових культур. Цей
препарат підвищує мікробіологічну активність
ґрунту, пришвидшує розкладання рослинних
залишків, збільшує продуктивність сільськогос-

подарських культур та запобігає розвитку пато-
генної мікрофлори.
Мета досліджень — вивчення впливу різ-

них норм біодеструктора стерні філазоніту МЦ
на мікробіологічну активність темно-сірого опід-
золеного ґрунту та врожайність картоплі сто-
лової.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали на темно-сірому опідзоленому ґрунті
Лівобережного Лісостепу України в тривалому
польовому досліді на кафедрі агрохімії та якос-
ті продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна
НУБіП України на території землекористуван-
ня ТОВ «Біотех ЛТД» Бориспільського району
Київської області.
Дослідження проводили впродовж 2010–

2012 рр. за такою схемою: без добрив (конт-
роль); N120P 100K160 ; N120P 100K160 + солома
(5 т/га); N120P 100K160 + філазоніт МЦ (10 л/га);
N120P 100K160 + солома (5 т/га) + філазоніт МЦ
(10 л/га); N120P 100K160 + солома (5 т/га) + філа-
зоніт МЦ (5 л/га ); N120P 100K160 + солома (5 т/га)
+ філазоніт МЦ (15 л/га ); N120P 100K160 + со-
лома (5 т/га) + N50.
Вивчали загальну мікробіологічну активність

ґрунту за інтенсивністю розкладу целюлози в
шарі 0–30 см за методом Д.Г. Звягенцева.
У досліді використано ранні сорти картоплі

столової Дніпрянка (оригінатор Iнститут картоп-
лярства НААН), Розара (оригінатор SAKA–RA-
GIS РFLANZENZUCHT GBR, Німеччина).
Результати досліджень. Установлено, що

максимальна швидкість розкладання лляного
полотна була в гумусному шарі темно-сірого
опідзоленого ґрунту. Зі збільшенням глибини
профілю його розкладання зменшувалося. Це
можна пояснити активністю целюлозоруйнівних
мікроорганізмів, зумовленою наявністю кисню,
органічних решток та рухомих сполук азоту у
верхніх шарах ґрунту [3].
Д.Г. Звягенцевим запропоновано шкалу оцін-

ки біологічної активності ґрунту за інтенсивніс-
тю розкладання целюлози (% розкладання лля-
ного полотна за 1 міс.): дуже слабка — <10,
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Вплив біодеструктора на мікробіологічну
активність ґрунту та врожайність картоплі столової

Без добрив (контроль) 22,6 27,2 24,2 24,8 23,1 28,2 25,6 25,6
N120P 100K160 36,6 40,4 32,8 36,6 37,9 41,5 33,2 37,5
N120P 100K160 + солома
(5 т/га) 26,5 31,0 28,0 28,5 25,0 32,4 28,9 28,8
N120P100K160 +
філазоніт МЦ (10 л/га) 48,1 53,1 49,8 50,3 48,3 54,5 49,2 50,7
N120P100K160 +
 солома МЦ (5 т/га) +
Філазоніт МЦ (10 л/га) 46,2 51,1 47,7 48,3 46,9 52,0 47,8 48,9
N120P100K160 + солома
(5 т/га) + філазоніт МЦ
(5 л/га ) 32,1 37,3 34,7 34,7 32,2 36,2 35,0 34,5
N120P100K160 + солома
(5 т/га) + філазоніт МЦ
(15 л/га ) 49,1 56,3 51,2 52,2 48,3 57,2 50,0 51,8
N120P100K160 + солома
(5 т/га) + N50 33,5 38,3 36,2 36,0 33,6 38,1 35,5 35,7
НІР0,5  1,71  1,64  1,44 1,60  1,93  1,61  1,36  1,63

1. Ст пінь роз ладання лляно о полотна за внесення різних норм філазоніт МЦ на фоні
мінеральних добрив при вирощ ванні артоплі столової, %

Варіант досліду
Дніпрянка Розара

Середнє2012 20112010Середнє 2012 2011 2010

Без добрив
(контроль) 12,0 14,8 14,9 13,9 – – 23,8 25,1 16,6 21,8 – –
N120P100K160 22,7 29,8 22,7 25,1 11,2 80,6 37,7 38,4 23,2 33,1 11,3 51,8
N120P100K160
+ солома
(5 т/га) 18,8 23,9 20,6 21,1 7,2 51,8 27,8 31,3 21,0 26,7 4,9 22,5
N120P100K160
+ філазоніт
МЦ 10 л/га) 33,2 39,6 35,9 36,2 22,3 160,4 44,9 45,2 38,4 42,8 21,0 96,3
N120P100K160
+ солома
(5 т/га) +
філазоніт
МЦ (10 л/га) 28,8 33,3 32,4 31,5 17,6 126,6 39,4 44,6 36,0 40,0 18,2 83,5
N120P100K160
+ солома
(5 т/га) +
філазоніт МЦ
(5 л/га ) 20,5 26,2 24,0 23,6 9,7 69,8 32,2 34,2 26,5 31,0 9,2 42,2
N120P 100K160
+ солома (5 т/га)
+ філазоніт МЦ
(15 л/га ) 20,8 27,4 25,3 24,5 10,6 76,3 33,2 35,4 28,4 32,3 10,5 48,2
N120P100K160
+ солома
(5 т/га) + N50 20,6 26,9 24,7 24,1 10,2 73,4 32,7 34,5 27,1 31,4 9,6 44,0
НІР0,5, т/га 1,84 2,33 1,74 1,97 – – 2,71 1,66 1,56 1,98 – –

2. Урожайність артоплі столової за ви ористання різних норм філазоніт МЦ на фоні міне-
ральних добрив

Варіант
досліду

 Дніпрянка Розара

%т/га%т/га2010 2011 Середнє2012 2010 2011 Середнє2012

Урожайність, т/га
Приріст до
контролю

Урожайність, т/га
Приріст до
контролю
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слабка — 10–30, середня — 30–50, сильна —
50–80, дуже сильна — >80 [4].
У середньому за роки проведення дослі-

джень (табл. 1) із застосуванням біодеструкто-
ра на фоні мінеральних добрив у нормі 10 л/га
за відсутності стерні розкладання лляного по-
лотна коливалося в межах 50,3–50,7%. У цьо-
му варіанті (табл. 2) було отримано найвищу
врожайність картоплі столової сортів Дніпрян-
ка — 36,2 т/га, Розара — 42,8 т/га. Це зумов-
лено тим, що попередником була капуста біло-
голова, і мікрофлора перетворювала її напів-
розкладені сполуки в ґрунті на доступні для
рослин. Найвища інтенсивність розкладання
лляного полотна спостерігалася за використан-
ня біодеструктора стерні філазоніту МЦ у нормі
15 л/га на фоні N120P100K160 із соломою (5 т/га).
За вирощування сортів Дніпрянка показник ста-
новив 52,2%, Розара — 51,8%. Однак отрима-

ти вищу врожайність картоплі столової не вда-
лося. Це можна пояснити тим, що певну кіль-
кість азоту було використано целюлозоруйнів-
ними бактеріями для розкладання соломи,
унаслідок чого знизилася врожайність. Унесен-
ня препарату в зазначених вище умовах у нор-
мі 10 л/га зумовило зниження мікробіологічної
активності ґрунту до 48,3 та 48,9%. За вирощу-
вання сортів Дніпрянка показники врожайності
становили 31,5 т/га, Розара — 40 т/га. З уне-
сенням 5 л/га філазоніту МЦ мікробіологічна
активність ґрунту була середньою. За викори-
стання самих мінеральних добрив розкладан-
ня тканини за вирощування сортів Дніпрянка
становило 36,6%, Розара — 37,5%. У варіанті
з N120P100K160 + солома (5 т/га) + N50 порівня-
но з варіантами, де застосовували біодеструк-
тор стерні, підвищення мікробіологічної актив-
ності ґрунту та врожайності не спостерігалося.

Вплив біодеструктора на мікробіологічну
активність ґрунту та врожайність картоплі столової

Використання біодеструктора стерні фі-
лазоніту МЦ позитивно вплинуло на мікробіо-
логічну активність темно-сірого опідзолено-
го ґрунту. У варіантах з унесенням цього пре-
парату інтенсивність розкладання целюлози
за шкалою біологічної активності ґрунту була
сильною.

Висновки

Застосування філазоніту МЦ у нормі 10 л/га
на фоні N120P100K160 без стерні сприяло отри-
манню найвищої врожайності картоплі сто-
лової.
Однак за використання N120P100K160 із со-

ломою (5 т/га) та філазонітом МЦ (10 л/га)
зазначені вище показники зменшилися.
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Визначено ал зеві особливості розвит
ло істично о забезпечення зб тової діяльності
а ропідприємств. Установлено різні підходи до
розвит ло істичних систем розподіл
сільсь о осподарсь ої прод ції. Запропоновано
страте ію форм вання аналів розподіл
прод ції сільсь о о осподарства.

Постановка проблеми. Основними переду-
мовами необхідності впровадження концепції ло-
гістики у практичну діяльність вітчизняних сіль-
ськогосподарських підприємств є: посилення кон-
куренції на світовому та регіональних ринках;
досягнення граничної ефективності технологічних
процесів виробництва продукції; істотне зростан-
ня витрат на виконання операцій з підготовки
ресурсів до обробки та їх доставки до місць ви-
користання або реалізації; широка диверсифіка-
ція продукції виробничих і торговельних підпри-
ємств із наданням споживачеві тієї продукції і з
тими характеристиками, які йому необхідні; поши-
рення сучасних інформаційних технологій.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Значний внесок у розвиток логістичної системи
реалізації продукції зробили такі відомі вчені, як
В.Г. Андрійчук [1], В.М. Гейць [2], Т.Г. Дудар [3],
В.В. Зіновчук [4], О.Ю. Єрмаков [5], М.Й. Малік [6],
В.Я. Месель-Веселяк [7], О.М. Шпичак [8] та ін.
Мета досліджень — визначення особливос-

тей розвитку логістичних систем реалізації сіль-
ськогосподарської продукції та обґрунтування
напрямів їх оптимізації з урахуванням зміни фак-
торів зовнішнього та внутрішнього середовища
функціонування агротоваровиробників.
Матеріали і методика досліджень. Для до-

сягнення поставленої мети використано такі ме-
тоди: діалектичний (вивчення економічних явищ
і теоретичних засад), абстрактно-логічний (теоре-
тичні узагальнення і формування висновків), мо-
делювання (розробка стратегій формування ка-
налів розподілу) та ін. методи.
Результати досліджень та їх обговорення.

Характерні риси логістики в агропродовольчій
сфері визначаються особливостями функціону-
вання ринків у системі агробізнесу, специфікою
попиту і пропозиції, а також формуванням цін в
АПК. Розвиток логістичних систем, окрім орієн-
тації підприємств на скорочення часових і грошо-
вих витрат, пов’язаних з реалізацією продукції,
визначили два фактори: ускладнення системи
ринкових відносин і підвищення вимог до якісних
характеристик процесів руху й розподілу ресурсів;
створення гнучких виробничих і комерційних сис-
тем. Значний вплив на розвиток логістичної сис-

теми реалізації продукції зробив перехід від ринку
продавця до ринку покупця, що супроводжував-
ся істотними змінами у стратегії виробництва й
системах руху ресурсів та розподілу.
На логістичне забезпечення збутової діяль-

ності агропідприємств найбільше впливають: за-
лежність кінцевих результатів агробізнесу від
природно-кліматичних умов; специфіка сільсько-
господарської продукції (вона є результатом біо-
логічних процесів); незбігання у часі періоду ро-
бочого процесу і періоду виробництва; більша,
ніж в інших галузях, обмеженість термінів збері-
гання продукції; вищі, ніж в інших галузях, затра-
ти на зберігання продукції (відносно до вартості
одиниці продукції); вища частота придбання про-
дукції населенням (практично щоденно); життє-
ва важливість продукції (необхідність щоденного
споживання продуктів харчування); необхідність
наявності спеціальної упаковки для зберігання й
транспортування; вища, ніж в інших галузях, част-
ка затрат на упаковку у вартості продукції; взає-
мозамінність різних видів продукції (із урахуван-
ням можливостей покупців та енергетичної цін-
ності продукції); транспортабельність продуктів
на основі біологічних процесів (внаслідок згодо-
вування сільськогосподарським тваринам про-
дуктів рослинництва можна одержати молоко,
м’ясо та інші види продукції); один і той самий
продукт може бути трансформований у різні види
продукції; як правило, нижча, ніж в інших галузях,
ціна реалізації одиниці маси продукції (1 т пше-
ниці, борошна, молока і т.д.); різко виражена се-
зонність у реалізації продукції та ін.
З метою забезпечення ефективного розвитку

агробізнесу необхідно професійно розрізняти всі
галузеві особливості агропродукції та продоволь-
ства і враховувати їх у розподільчій діяльності
підприємства. Отже, логістичне забезпечення
розподілу сільськогосподарської продукції являє
собою багатогранну підприємницьку діяльність,
спрямовану на просування сільськогосподарсь-
кої та харчової продукції, готової до споживання
від товаровиробника до споживача. Вихідним
пунктом цього руху є агротоваровиробник, а кін-
цевим — споживач. Процес товароруху продукції
від поля, ферми та підприємства з переробки
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Особливості формування каналів
збуту сільськогосподарської продукції

сільськогосподарської продукції до споживача
передбачає такі стадії: виробництво, зберігання,
переробка, сортування, упаковка, транспортуван-
ня, оптова та роздрібна торгівля.
Встановлено, що формування ринку агропро-

довольчої продукції у процесі трансформацій су-
проводжувалося ціновим диспаритетом і нероз-
виненістю маркетингових мереж, які забезпе-
чували б ефективне просування продукції за
справедливих цінових співвідношень між усіма
учасниками ринку.
Під дією ринкових чинників в Україні склала-

ся така структура виробництва агропродукції, в
якій корпоративні та індивідуальні господарства
мають свої ніші. Зокрема, корпоративні господар-
ства виробляють комерційно найпривабливіші та
експортоорієнтовані види продукції, а індивіду-
альні, зокрема господарства населення, зорієн-
товані на продовольче самозабезпечення та на-
повнення внутрішнього продовольчого ринку.
При цьому в індивідуальному секторі загалом
виробляють 60,1% валової продукції сільського
господарства [2].
Трансформаційні процеси в аграрному секторі

економіки певним чином вплинули на формуван-
ня каналів розподілу сільськогосподарської про-
дукції та продовольства [4]. Встановлено, що
практично в усіх регіонах країни склалася неспри-
ятлива ситуація, через яку невеликим і середнім
товаровиробникам досить складно пробитися зі
своєю продукцією на ринки. Її збут істотно усклад-
нює експансія великих трейдерів, які дуже часто
приходять з інших регіонів в області, де сформу-
вався дисбаланс асортиментів місцевого вироб-
ництва продукції.
На основі проведеного опитування агротова-

ровиробників Білоцерківського, Васильківського,
Тетіївського районів Київської обл. установлено,
що вони зазнають труднощів зі збутом своєї про-
дукції. Щодо фермерських та особистих селянсь-
ких господарств, на частку яких припадає більша
частина виробництва молока, овочів, картоплі, то
практично всі вони намагаються розв’язувати цю
проблему через приєднання до вже наявних ка-
налів розподілу.
Нині загалом сформувалася певна сукупність

каналів розподілу, за якими вироблену в сільсь-
кому господарстві продукцію доводять до спожи-
вачів. Водночас наявна сукупність каналів розподі-
лу продукції сільського господарства у кожному
регіоні країни являє собою систему найнижчого
рівня, в якій окремі складові незначною мірою
пов’язані і взаємодіють між собою [3]. Тому в мас-
штабах регіонів зусилля, які докладають у кож-
ному окремо взятому каналі розподілу до роз-
витку, не можуть бути ефективними через їхню
роз’єднаність і відсутність відповідної координації.
Отже, є необхідність комплексного розвитку ка-
налів розподілу продукції сільського господарства
в регіонах, розробленого на єдиній теоретико-
методологічній основі в інтересах усіх учасників
процесу.

Вважаємо, що традиційні функції розподільчої
логістики в досліджуваній сфері мають бути вдос-
коналені завдяки наявності внутрігалузевих особ-
ливостей розвитку, до яких належать такі: процес
товароруху продукції агротоваровиробників, як
правило, не обходиться без комерційних посе-
редників, які виступають у ролі заготівельних,
постачальницьких, торгових й інших підприємств
та організацій; в організації товароруху агропро-
дукції та продовольства значна роль відводить-
ся сховищам (елеватори, овочесховища і т.д.), які
є обов’язковими ланками практично будь-якого
логістичного ланцюга; у сфері АПК найбільш імо-
вірна кооперація товаровиробників і переробників
агропродукції, що передбачає обов’язкове вве-
дення до логістичної системи розподілу перероб-
них підприємств; організаційно-економічні, а часто
й технічні труднощі виходу на ринок сільськогос-
подарської продукції дрібних та середніх това-
ровиробників зумовлюють необхідність органі-
зації мережі регіональних оптових ринків агропро-
дукції та продовольства.
Встановлено, що нині мають місце різні підхо-

ди регіонів до розвитку системи розподілу агро-
продукції. Так, більшість регіонів країни дотриму-
ються стратегії підтримки великих сільгоспвироб-
ників, спроможних контролювати весь ланцюг
руху товарів від поля до прилавка магазину. Ор-
гани влади прагнуть відродити затребувану спо-
живачами схему «поле — прилавок», підтри-
муючи відкриття мережі магазинів з продукцією
місцевих сільгоспвиробників і підприємств пере-
робки. Така стратегія забезпечує економічний
ефект і позитивно сприймається покупцями. Нині
регіональні органи влади закликають місцевих
підприємців і споживкооперацію зайняти втрачені
свого часу ніші малих виробництв: глибокої замо-
розки продуктів рослинництва, сушіння фрукто-
во-ягідної продукції, консервації плодів та овочів,
соління, квашення й заготівлі.
Практика доводить, що в Україні можна вести

успішний агробізнес, якщо його зробити інтегрова-
ним, з цілковито замкнутим циклом. Такий підхід
можна використати у виробництві молока, м’яса,
овочів і фруктів, їх переробці, а також у створенні
власної збутової мережі, доведенні продукту до
споживача. Основою цієї стратегії можуть стати
великі агропідприємства, навколо яких розвива-
тимуться невеликі господарства. За цим принци-
пом у Київській області функціонує ТОВ «Агро-
світ», діяльність якого підтверджує ефективність
стратегічної установки, згідно з якою високої якос-
ті продукції вдається досягти на великих тварин-
ницьких фермах.
Є намір розв’язати проблему вдосконалення

системи розподілу продукції сільського господар-
ства завдяки розвитку великих переробних під-
приємств із залученням коштів приватного бізне-
су й за підтримки з боку регіональної влади. У
межах одного з проектів передбачається будів-
ництво пункту первинної переробки та зберіган-
ня овочів і фруктів за рахунок будівництва та ре-
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Особливості формування каналів
збуту сільськогосподарської продукції

конструкції розподільчого комплексу зі зберіган-
ня свіжих овочів в Ірпінському та Бориспільсько-
му районах.
Створення розгалуженої мережі агроспожив-

чих кооперативів — одне з головних завдань роз-
витку фермерства в регіоні, найважливіша умо-
ва його стабільного існування. Через кооператив
фермери дістають можливість бути конкуренто-
спроможними, оскільки кооперація усуває посе-
редника. Тільки через неї селяни можуть одер-
жати швидкий та вигідний доступ до кредитних
ресурсів, переробки, ринків збуту [4, 6]. Повноцін-
ний розвиток агрокооперативів неможливий без
державної підтримки, однак потрібно зробити все,
щоб під виглядом кооперації не створювалися
посередницькі структури.
У досліджуваній області стратегія формуван-

ня каналів розподілу ґрунтується на підтримці й
активізації діяльності фермерів зі створення мар-
кетингових систем розподілу. Розвиваються при-
ймальні пункти, засновані місцевими товарови-
робниками, що об’єднуються у постачальницько-
збутові кооперативи. У регіоні функціонує 21
сільськогосподарський обслуговуючий коопера-
тив, переробними підприємствами відкривають-
ся приймальні пункти різного напряму: молочно-
го, овочівницького тощо. Завдяки організації ко-
оперативів особисті селянські господарства зі
своєю продукцією виходять безпосередньо на
споживачів і протистоять монополії посередників.
Вважаємо, що нереалізованим каналом роз-

поділу надлишків агропродукції від сільського

населення в нинішніх умовах є споживча коопе-
рація. Позитивним моментом розвитку зазначе-
ного напряму реалізації є організація та прове-
дення постійно діючих ярмарок у районах сто-
лиці, де пропонують усі види агропродукції
високої якості. Перспективним напрямом розвит-
ку споживчої кооперації є організація доставки
сільгосппродукції безпосередньо додому спожи-
вачам за попередніми замовленнями за ціною,
що нижче ринкової. Цей напрям набув розвитку
в країнах ЄС.
Для розширення каналів реалізації агропро-

дукції необхідно забезпечити взаємодію між аг-
ропідприємствами й великими торговельними
мережами. У більшості роздрібних мереж сіль-
ськогосподарська продукція та продовольство
місцевих товаровиробників представлені в обме-
женому асортименті. Однак серйозною перешко-
дою для просування місцевої продукції залиша-
ються вимоги великих торговельних мереж.
Останніми роками активно розвивається роз-

дрібна торгівля у наближених до споживачів міс-
цях, основу асортименту якої становить саме
продукція місцевого виробництва. Така торгівля
є вдалим розв’язанням проблеми, оскільки міс-
цеві жителі одержують свіжі продукти за нижчи-
ми цінами, а виробники — активних покупців.
Внаслідок цього нині у спальних районах форму-
ються своєрідні міні-ринки з кількох кіосків на ко-
лесах, де можна придбати практично всі основні
продукти харчування: молоко, хліб, ковбасні ви-
роби, овочі.

 1. Андрійчук В.Г. Теоретико-методологічне об-
ґрунтування ефективності виробництва/В.Г. Андрій-
чук//Економіка АПК. — 2005. — № 5. — С. 52–63.

2. Гейць В.М. Новий курс: реформи в Україні
2010–2015. Національна доповідь/за заг. ред.
В.М. Гейця та ін. — К.: НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с.

3. Дудар Т.Г. Формування і розвиток системи ре-
алізації молока та молокопродуктів: монографія/
Т.Г. Дудар, Г.Т. Дудар. — Тернопіль: Економіч. дум-
ка, 2008. — 208 с.

4. Єрмаков О.Ю. Проблеми розвитку АПК на селі/
О.Ю. Єрмаков//Економіка АПК. — 2006. — № 10. —
C. 12–13.

5. Зіновчук В.В. Формування інфраструктури аг-
рарного ринку на кооперативних засадах. Основні

Бібліографія
напрями високоефективного розвитку переформова-
ного агропромислового виробництва в Україні на
інноваційній основі/В.В. Зіновчук. — К.: ННЦ ІАЕ,
2002. — 730 с.

6. Лупенко Ю.О. Стратегічні напрями розвитку
сільського господарства України на період до 2020
року/Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк. — К.: ННЦ
ІАЕ, 2012. — 182 с.

7. Малік М.Й. Проблемні питання розвитку коо-
перації та інтеграційних відносин в АПК/М.Й. Малік,
Ю.Я. Лузан//Економіка АПК. — 2010. — № 3. —
С. 3–7.

8. Шпичак О.М. Ціна і ціноутворення на агропро-
довольчу продукцію/О.М. Шпичак, С.А. Стасіневич,
О.В. Боднар. — К.: ННЦ ІАЕ, 2009. — 238 с.

Необхідність розвитку маркетингових сис-
тем розподілу продукції сільського господар-
ства зумовлена тим, що функціонування систе-
ми розподілу не можна визнати ефективним,
оскільки воно не відповідає запитам та інтере-
сам усіх учасників процесу виробництва, пере-
робки, реалізації та споживання.
У досліджуваному регіоні доцільно створити

оптимальну маркетингову систему розподілу

Висновки

продукції сільського господарства, обираючи в
кожному конкретному випадку оптимальний
варіант каналу. Розв’язання цієї проблеми й усу-
нення пов’язаних з нею можливих загроз сприя-
тиме правильному вибору суб’єктами госпо-
дарювання тієї концепції маркетингу, від якої за-
лежить розробка відповідних стратегії й
тактики, що можуть бути покладені в основу
формування логістичних систем розподілу.
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СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Постановка проблеми. Екологічні пробле-
ми нині мають глобальний і, зрештою, загаль-
нодержавний характер для окремо взятої країни.
Екологічні проблеми економічного розвитку

України вивчав видатний український учений в
галузі аграрної економіки та економіки приро-
докористування В.М. Трегобчук.
Мета досліджень — розкрити основні поло-

ження та висновки наукових праць В.М. Трегоб-
чука щодо розв’язання екологічних проблем
економічного розвитку України.
Результати досліджень. Серед сучасних

глобальних проблем людства провідне місце
займають екологічні.
Економічній оцінці довкілля присвятили свої

праці чимало провідних зарубіжних і вітчизня-
них учених. Серед них — відомий економіст
Валентин Михайлович Трегобчук, який приді-
ляв значну увагу дослідженню економіко-еколо-
гічних проблем раціонального природокористу-
вання, зокрема в аграрній сфері.
Ним здійснено глибокий аналіз причин пору-

шення екологічної рівноваги в Україні встанов-
лено взаємозв’язки між формами власності на
засоби виробництва, природними ресурсами та
екологією. В.М. Трегобчук стверджував, що в
період просування країни по шляху до «розви-
нутого соціалізму» гостро постало питання со-
ціального відчуження працівника від державної
власності як на природні ресурси, так і на за-
соби виробництва, що призвело до безконт-
рольного та нераціонального використання мі-
ністерствами, відомствами й місцевими органа-
ми влади національних природних багатств [2].
Специфіка й особлива складність економіч-

ної та екологічної ситуацій в нашій країні по-
лягають у тому, що вони зазнали впливу як
світової, так і пострадянської кризи. Основною
причиною створення кризового екологічного
становища в Україні є природо-, ресурсо- та
енергоємна структура її економіки, що зумови-
ла не лише значне забруднення та деградацію
навколишнього середовища, а й вичерпання

багатьох видів природних ресурсів. Усе це справ-
ляє негативний вплив на стан здоров’я людей.
Масштаби та глибина екологічної кризи в

Україні, на думку В.М. Трегобчука, пояснюють-
ся високим рівнем освоєння, залучення до гос-
подарського обороту та експлуатації природних
ресурсів за надзвичайної концентрації техноло-
гічно відсталого індустріального та агропромис-
лового виробництв та залученням майже усіх
основних природних ресурсів [2].
Протягом 80–90-х років минулого століття

вчений досліджував економіко-екологічні проб-
леми господарської діяльності, раціонального
використання основних природних ресурсів та
організації їх охорони, відтворення і збережен-
ня, а також стимулювання природоохоронних
заходів, займався розробкою методичних і при-
кладних економічних та екологічних аспектів
природокористування, охорони навколишнього
середовища. Серед праць можна виділити мо-
нографії «Экономико-экологические проблемы
гидромелиорации» (1990 р.), «Эффективность
сельскохозяйственного природопользования»
(1982), «Інтенсифікація сільського господарст-
ва та охорона природи» (1989), «Интенсифи-
кация социалистической экономики» (1990 р.)
та кілька фундаментальних статей, опублікова-
них у провідних журналах, зокрема «Вісник АН
УРСР», «Економіка Радянської України» тощо.
У монографії «Інтенсифікація сільського гос-

подарства та охорона природи» сформульова-
но ряд принципово нових теоретико-методо-
логічних положень та обґрунтовано практичні
пропозиції щодо посилення природоохоронної
діяльності за здійснення інтенсифікації сіль-
ського господарства з метою підвищення її
ефективності. Зокрема, В.М. Трегобчук уперше
сформулював еколого-економічну сутність ра-
ціонального природокористування, зокрема аг-
рарного, та наріжні принципи його організації в
умовах комплексної інтенсифікації виробницт-
ва в сільському господарстві [1].
В економіко-екологічних та аграрно-еконо-
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Дослідження екологічних проблем
економічного розвитку України В.М. Трегобчуком

мічних дослідженнях В.М. Трегобчука важливе
місце посідають питання способів, методів і
механізмів удосконалення природокористуван-
ня, організації раціонального та високоефек-
тивного використання всіх видів природних ре-
сурсів. Значна увага приділяється досліджен-
ням еколого-економічних проблем розвитку
національного АПК, використанню земельних і
лісових ресурсів.
Перехід АПК до ринкових відносин потребує

вироблення концепції екологізації агропромис-
лового виробництва в нових умовах.
Учений наголошував на необхідності запро-

вадження принципово нової концепції розвит-
ку національного АПК, яка б врахувала еко-
логічні чинники, критерії, вимоги, стандарти й
обмеження та базувалася на всебічній еколо-
гізації агропромислового виробництва із засто-
суванням біоекозрівноважених систем земле-
робства і тваринництва, природо-, ресурсо- й

енергоощадних технологій та екологобезпечної
організації виробничих процесів [3].
Досліджуючи теоретико-методологічні і при-

кладні аспекти взаємовідносин людини з при-
родою, В.М. Трегобчук зробив важливий висно-
вок, що для України актуальною є розробка еко-
лого-економічної моделі ринкових реформ, яка
передбачала б установлення жорстких еколо-
гічних нормативів, стандартів, вимог і обмежень
для окремих галузей та підприємств, регіонів,
областей, басейнів рік, у межах яких розміщені
чи розвиваються виробництва, здійснюється
освоєння природних ресурсів. Лише на основі
еколого-економічної моделі ринкових реформ
в Україні можна радикально поліпшити взаємо-
відносини людини з природою [4].
Наслідком екологізації суспільного розвитку

має стати досягнення прийнятного рівня техно-
генно-екологічної безпеки населення і природ-
ного середовища.

Дослідженням актуальних економіко-еколо-
гічних проблем сучасного етапу розвитку су-
спільства, які здійснив В.М. Трегобчук, влас-
тиві системний підхід, високий теоретичний
рівень, глибокий аналіз, практична спрямо-
ваність висновків і рекомендацій.
Дотримання теоретико-методологічних

принципів і практичних заходів концепції роз-
витку національного АПК з урахуванням ос-

Висновки

новних напрямів екологізації значною мірою
вплине на поліпшення екологічної ситуації в
країні.
Формування В.М. Трегобчуком актуальних

і практично нових принципів екологічного роз-
витку, економічних інструментів екологічно-
го управління можуть слугувати основою для
розробки концепції екологізації сучасного аг-
ропромислового виробництва.
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Історія науки

Історія розвитку наукових основ побудови і
застосування сівозмін у системах землероб-
ства формує та доповнює національну історію
науки й техніки України. Нині актуальним є ана-
ліз історичного значення науково-практичних
знань про розвиток і вдосконалення сівозмін,
оскільки він дає змогу розробити рекомендації
виробництву з використанням найефективні-
ших елементів минулого в сучасній аграрній
справі та прогнозувати їх на майбутнє.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню організації становлення й удос-
коналення сівозмін як основній ланці земле-
робства приділяли увагу багато вчених. У їхніх
працях доведено високу ефективність застосу-
вання сівозмін за певного насичення та роз-
міщення сільськогосподарських культур у різ-
них ґрунтово-кліматичних умовах України [10,
11, 16].
Значну цінність у дослідженні історії розвит-

ку та вдосконалення сівозмін у системах зем-
леробства мають фундаментальні праці вчених
України, присвячені багатогранним аспектам їх
впровадження та освоєння, залежно від напря-
му та спеціалізації. До них належать наукові
праці професора П.І. Бойка, спрямовані на дос-
лідження проблем вирощування кукурудзи в
інтенсивних сівозмінах [2], біологічної та еколо-
гічної ролі сівозмін [1]; академіка НААН Є.М. Ле-
бедя стосовно організації сівозмін інтенсивного
землеробства степової зони України [6] та ба-
гато ін.
Мета роботи — здійснити комплексний істо-

рико-науковий аналіз організації та застосуван-
ня сівозмін, а також внесок вітчизняних вчених-
аграріїв у розвиток та вдосконалення наукових
основ чергування сільськогосподарських куль-
тур другої половини ХІХ–ХХІ ст.
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Методи досліджень. У процесі виконання
роботи використано принципи історичної до-
стовірності, об’єктивності та системності; за-
гальнонаукові методи — аналіз, синтез, типо-
логізацію; міждисциплінарні — структурно-сис-
темний; історичні — проблемно-хронологічний,
порівняльно-історичний; джерело- та архіво-
знавчий.
Результати досліджень. У царській Росії

розвиток агрономічної науки розпочався у се-
редині ХVІІІ ст., про що свідчать праці видат-
них учених: А.Т. Болотова (1738–1833), І.М. Ко-
мова (1750–1792), М.Г. Павлова (1793–1840) та
ін. [9]. Професор Московського університету
М.Г. Павлов видав 5-томний «Курс сільського
господарства», який тривалий час був осново-
положним підручником для підготовки агро-
номів, а плодозміну він називав законом при-
роди і вважав її найпридатнішою для сільського
господарства, але не заперечував подальшого
її вдосконалення [7].
У 2-й половині ХІХ ст. різні аспекти впрова-

дження сівозмін у своїх працях розглядали
провідні вчені-аграрії: В.Р. Вільямс (1863–
1939), К.К. Гедройц (1872–1932), О.М. Енгель-
гардт (1832–1893), О.С. Єрмолов (1846–1917),
А.Є. Зайкевич (1842–1931), Д.І. Менделєєв
(1834–1907), Д.М. Прянишников (1865–1948),
К.А. Тимірязєв (1843–1920), М.М. Тулайков
(1875–1938), С.М. Усов (1796–1859) та ін. [10].
Професор Петербурзького університету
С.М. Усов довів помилковість ототожнення по-
нять «система землеробства» і «сівозміна», на-
голошуючи, що за однакової системи земле-
робства може бути низка сівозмін. Він «відно-
вив» легітимність положення А.Т. Болотова і
І.М. Комова про сівозміну як засіб збереження
рівня родючості ґрунту [16].
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У 2-й половині ХІХ ст. в країнах Західної
Європи почали широко застосовувати плодо-
змінні сівозміни, а в 1867 р. О.В. Совєтов (1826–
1901), І.О. Стебут (1833–1923) та інші вчені
почали розвивати теорію плодозміни, присто-
совану до природних умов Росії [7]. Узагаль-
нивши багатовіковий досвід практичного зем-
леробства, а також досягнення агрономічної
науки, Д.М. Прянишников виділив 4 причини
потреби чергування культур у сівозміні —
хімічні, фізичні, біологічні та економічні [9].
Загальним недоліком цих та інших публі-

кацій того часу є положення стосовно розроб-
лення сівозмін з наукового погляду російських
учених. Ці праці було спрямовано на підвищен-
ня авторитету і могутності Російської імперії,
оскільки дослідженням українських учених при-
діляли недостатньо уваги.
На особливу увагу заслуговують наукові пра-

ці радянського періоду, коли історію розвитку
сівозмін розглядали з українознавчих позицій.
Їм притаманна ідея виділення особливого вне-
ску українських учених у дослідження застосу-
вання сівозмін у системах землеробства Украї-
ни. У 1921 р. з метою забезпечення раціональ-
ного ведення господарства на основі вільного

Основи сівозмін у системах
землеробства України другої половини ХІХ–ХХІ ст.

користування сільськогосподарськими ресурса-
ми було започатковано перехід України до но-
вої економічної політики [3]. У ці роки тогочасні
аграрні фахівці почали приділяти велику увагу
вирощуванню інтенсивних сільськогосподарсь-
ких культур у сівозмінах для колективних гос-
подарств [8], селянським господарствам, де
переважали трипільні сівозміни (пар, озимі куль-
тури, ярі культури) [12, 13]. Основними їхніми
недоліками були відсутність зелених і сокови-
тих кормів для утримання худоби та висока за-
бур’яненість полів [5]. Великого значення під
час організації земельної площі надавали гро-
мадським сівозмінам [14, 15], які дали змогу
позбутися відсталого трипілля та рябопілля,
установити правильне чергування культур й
ефективно вирощувати просапні культури [4].
Дослідження 30–80-х років ХХ ст. відроджу-

вали аграрну історію використанням сівозмін
різних типів і видів на основі інтенсифікації зем-
леробства [2, 6]. Особливої уваги набувають
публікації часу отримання незалежності колиш-
німи радянськими республіками та сучасності,
в яких має місце об’єктивне наведення мате-
ріалу, що стосується як українських, так і зару-
біжних видань [1, 11].

ІСТОРІЯ НАУКИ

Сучасний розвиток України потребує ви-
значення в аграрній сфері реальної ситуації з
упровадженням ефективних науково обґрун-
тованих сівозмін для сучасних систем земле-
робства, адаптованих до нинішніх ринкових
відносин.
Здійснення комплексного історико-науково-
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го аналізу організації та застосування сіво-
змін, а також внесок вітчизняних учених-аг-
раріїв у розвиток та вдосконалення наукових
основ чергування сільськогосподарських куль-
тур другої половини ХІХ–ХХІ ст. має велике
значення для розвитку сільського господар-
ства України.
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Бюро Президії Національної академії аграр-
них наук на засіданні 25 липня 2012 р. розгля-
нуло стан справ в Україні з нульового обробіт-
ку ґрунтів — принципово нової технології, що
передбачає повну відмову від обробітку ґрун-
ту при вирощуванні польових культур, викорис-
тання нових спеціальних сівалок, які під час
сівби не порушують покривної культури. Нова
технологія потребує зміни структури сівозмін,
системи добрив, захисту рослин і взагалі від-
мовитися від численних стереотипів, що скла-
лися в сучасному землеробстві.
Зважаючи на значне поширення нульового

обробітку у світі, особливо на теренах амери-
канського континенту, і позитивні економічні та
екологічні наслідки його впровадження, бюро
Президії вирішило закласти польові досліди з
метою його адаптації до різних природних і гос-
подарських умов України.
У 5-ти дослідних установах НААН упродовж

2008–2011 рр. здійснено дослідження з прямої
сівби, але результати виявилися заперечливи-
ми і нестабільними за часом. Проте варто за-
значити, що в проведених дослідах пряма сівба
не була аналогом нульового обробітку, оскіль-
ки періодично переривалася поверхневим або
глибоким обробітком. Тому переваги нульово-
го обробітку, за результатами багатьох зарубіж-
них досліджень, в підтриманні постійного рос-
линного (живого чи мертвого) покриву не було
взято до уваги. Адже акумуляція рослинних
решток на поверхні й у верхньому шарі ґрунту
зменшує поверхневий і внутрішньоґрунтовий
стоки, поліпшує баланс органічного вуглецю та
інших біогенних елементів, гальмує втрати гу-
мусу та емісії газів з ґрунту, міграцію поживних
речовин за межі кореневмісного шару ґрунту.
За попередніми даними, в Україні є значні мож-
ливості для впровадження нульового обробіт-
ку ґрунту, але без широкої перевірки ефектив-
ності нової для країни технології застосування
її у виробництві неможливе.

У Президії НААН

НУЛЬОВИЙ ОБРОБІТОК ҐРУНТІВ В УКРАЇНІ

Досліди вирішено закласти в межах лісосте-
пової і степової природних зон, гіпотетично
найсприятливіших для ефективного функціону-
вання нульового обробітку. Його застосування
сприятиме зменшенню дії руйнівних водо- і
вітроерозійних процесів, більш раціональному
використанню вологи, усуненню переущільнен-
ня в підорному і глибших шарах, знеструкту-
рення, кірки, брил, тобто тих негативних про-
цесів, які поширені на чорноземних ґрунтах
Лісостепу і Степу. Можливість за допомогою
нульового обробітку секвеструвати органічний
вуглець (тобто зберегти його від емісії і навіть
з часом накопичити в ґрунті) є дуже приваб-
ливою.
Науковці обговорили широке коло питань,

пов’язаних з поглибленням знань про нульовий
обробіток ґрунту, зокрема агроекологічні, імпле-
ментаційні проблеми, а також вплив нульово-
го обробітку на можливі ускладнення соціаль-
них проблем сільського населення через зрос-
тання безробіття. Розглянуто й інші питання,
що можуть виникнути за умови поширення но-
вої технології: як здешевити витрати на хімічні
засоби для знешкодження бур’янів і хвороб,
зменшити конкуренцію між основною і покрив-
ною культурами, захистити підґрунтові води від
забруднення, як, нарешті, розв’язати проблему
нестачі сівалок для прямої сівби тощо. Крім
того, потрібно оцінити придатність конкретних
ґрунтів для впровадження технології, знайти
найбільш адаптовані покривні культури, підви-
щити ефективність унесених добрив, знизити їх
втрати, оцінити реальний вплив технології на
збільшення біорізноманіття, реакцію пестицидів
і важких металів, стійких до розкладу органіч-
них забруднювачів і загалом вирішити значну
кількість важливих теоретичних і практичних
питань.
Оптимальне розв’язання цієї гострої диску-

сійної проблеми має спиратися на результати
фундаментальних наукових досліджень.

В.В. Медведєв,
академік НААН
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ЮВІЛЕЇ

Відомому вченому в галузі
тваринництва, доктору сільсь-
когосподарських наук, профе-
сору, члену-кореспонденту
НААН, заслуженому працівнику
сільського господарства Украї-
ни М.Я. Єфіменку виповнилося
70 років.
Народився Михайло Якович

22 листопада 1942 р. в селищі
Прогрес Красногорського райо-
ну Брянської області в сім’ї се-
лянина. Після закінчення се-
редньої школи розпочав трудо-
ву діяльність, у 1966 р. закінчив
Білоцерківський сільськогоспо-
дарський інститут за спеціаль-
ністю зоотехнія.
У 1966–1971 рр. працював

головним зоотехніком радгоспу
«Красноколядинський» на Чер-
нігівщині. Після закінчення аспі-
рантури в Інституті Лісостепу і
Полісся УРСР (1974 р.) захис-
тив кандидатську дисертацію
на тему: «Некоторые законо-
мерности связи между ростом,
развитием и молочной продук-
тивностью крупного рогатого
скота».
Наукову діяльність розпочав

з 1974 р. у Науково-дослідному
інституті розведення і штучно-
го осіменіння великої рогатої
худоби з посади молодшого
наукового співробітника, потім
працював старшим науковим
співробітником, а з 1978 р. став
завідувачем лабораторії розве-
дення чорно-рябої худоби. З
1992 р. М.Я. Єфіменко — за-
ступник директора з наукової
роботи цього ж інституту (нині
Інститут розведення і генетики
тварин НААН), де працював ди-
ректором (1996–2002), а з
2002 р. — заступником директо-
ра з наукової роботи.
У 1991 р. захистив докторсь-

ку дисертацію на тему: «Совер-

М.Я. ЄФІМЕНКУ — 70

шенствование черно-пестрого
скота Украины с использовани-
ем мирового генофонда» у Все-
союзному науково-дослідному
інституті генетики і розведення
тварин. У 1983 р. Михайлу Яко-
вичу присвоєно вчене звання
старшого наукового співробіт-
ника, а 1996 р. — професора,
у 1995 р. його обрано членом-
кореспондентом НААН.
М.Я. Єфіменко — провідний

учений з теорії і практики се-
лекції молочної худоби. У 1978 р.
ним розроблено концепцію і
програму створення нової мо-
лочної породи чорно-рябої ху-
доби, яку в 1996 р. затверджено
Міністерством сільського гос-
подарства і продовольства Ук-
раїни як нове селекційне досяг-
нення. Він є співавтором цієї
породи, 5-ти внутрішньопород-
них і 5-ти заводських типів та 6-
ти ліній, має 18 авторських сві-
доцтв і патентів на винаходи.
Михайлом Яковичем опубліко-
вано понад 260 наукових праць,
зокрема 8 монографій, 25 реко-
мендацій виробництву, 10 ката-

логів, технологічних проектів та
інструкцій.
Наукові інтереси вченого —

це створення нових і вдоскона-
лення наявних порід великої
рогатої худоби, організація пле-
мінної роботи, розроблення і
вдосконалення методів оцінки
плідників та маточного поголі-
в’я, створення внутрішньопо-
родної структури в молочному
скотарстві, вивчення й викори-
стання закономірностей росту
тварин, методів створення ви-
сокопродуктивних стад та одер-
жання корів із рекордною про-
дуктивністю, розроблення та
використання методів імуноге-
нетики в селекції молочної ху-
доби.
М.Я. Єфіменко здійснює під-

готовку наукових кадрів. Під йо-
го керівництвом підготовлено і
захищено 8 кандидатських та 2
докторських дисертації.
За багаторічну сумлінну пра-

цю Михайла Яковича нагоро-
джено ювілейною медаллю «За
трудову доблесть», «Почесною
відзнакою УААН», йому прису-
джено премію УААН «За ви-
датні досягнення в аграрній
науці». За цикл наукових праць
з теорії породоутворення в га-
лузі тваринництва вчений став
лауреатом Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Щиро вітаємо ювіляра. Ба-

жаємо йому активного довголіт-
тя, міцного здоров’я, щастя й
нових творчих успіхів на тере-
нах аграрної науки!

Відділення
ветеринарної

медицини
та зоотехнії НААН

Інститут
розведення і генетики

тварин НААН
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Тихоненко Д.Г., Дегтярев В.В., Величко В.А.
Физические основы плодородия почв//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 11. — С. 6–9.
Освещены результаты многолетних научных поис-
ков национального почвоведения в отрасли агро-
физики почв, отображающих различные аспекты
продуктивности почв Украины. Исследования про-
ведены с использованием базы данных свойств
почв Украины, что имеет определенное програм-
мное обеспечение.

Кучер Л.И. Изменение калийного режима черно-
земных почв в зависимости от их обработки и
удобрения//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 11. — С. 10–13.
Проведено изучение и сравнение содержания ос-
новных форм калия в зависимости от разных об-
работок почв и удобрения в черноземах типичном
среднегумусном и обыкновенном среднегумусном.
Установлено, что минимализация обработки чер-
ноземных почв содействовала накоплению всех
исследуемых форм калия и улучшению перехода
его ионов в почвенный раствор.

Ятчук В.Я., Зведенюк Т.Б. Плодородие серой
лесной почвы в 5-польном зерновом севооборо-
те//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11. —
С. 14–17.
Установлено влияние длительного применения
способов основного возделывания в 5-польном
зерновом севообороте при использовании побоч-
ной продукции в качестве органического удобре-
ния на плодородие серой лесной почвы, урожай-
ность культур и продуктивность севооборота.

Грынык И.В., Шевчук И.В., Шевчук О.В. Имита-
ционная модель динамики численности вишневой
мухи Rhagoletis cerasi L. в черешневом агроцено-
зе//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11. —
С. 18–21.
На основании анализа погодных условий и учетов
численности имаго вишневой мухи (Rhagoletis ce-
rasi L.), отловленных клеевыми ловушками, пост-
роена имитационная модель динамики численно-
сти, позволяющая прогнозировать плотность по-
пуляции при влажной и сухой погоде и определить
целесообразность и сроки защитных мероприятий.

Гораш А.С. Взаимосвязь элементов продуктивно-
сти ячменя с начальными этапами развития//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11. —
С. 22–24.
Показаны теоретические закономерности фор-
мирования урожая ячменя в функциональной
структуре комплекса продуктивной способности во
взаимосвязи с начальными этапами развития ра-
стений. Определены пути управления процессом
реализации потенциала продуктивности ячменя по
составляющим компонентам на основе примене-
ния технологических факторов.

Христенко Д.С. Современное состояние сегмен-
та специальных товарных рыбных хозяйств в ры-
бохозяйственной отрасли//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 11. — С. 25–27.
Раскрыты суть специальных товарных рыбных
хозяйств и причины, которые способствовали их

стремительному развитию на Украине. Исследо-
ваны их основные хозяйственные показатели и
установлено значение для рыбной отрасли. Пока-
заны преимущества этого вида деятельности над
традиционным рыболовным промыслом на водо-
хранилищах Днепра.

Кривошея П.Ю. Стандартизация условий поста-
новки реакции непрямой гемаглютинации вируса
ринопневмонии лошадей//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 11. — С. 28–30.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния разнообразных факторов на один из эта-
пов приготовления эритроцитарного диагностику-
ма при ринопневмонии лошадей. Установлено, что
использование разных доз танина при танизации
эритроцитов существенно влияет на проявление
спонтанной гемагглютинации, уровень адсорбции
белка поверхностью эритроцита и чуствитель-
ность реакции.

Гайдей О.С. Вирусная геморрагическая септице-
мия форели как стрессовый процесс//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 11. — С. 31–32.
Любые вирусные и бактериальные заболевания
являются стрессорами для организма человека и
животного. Для лососевых рыб вирус геморраги-
ческой септицемии — сильнейший стрессор, вы-
зывающий сложные нейроэндокринные изменения
в организме.

Скляренко Ю.И., Братушка Р.В. Влияние разных
факторов на содержание соматических клеток в
молоке коров//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 11. — С. 33–35.
Приведены результаты исследований содержания
соматических клеток в молоке коров в зависимо-
сти от генетических и паратипических факторов.
Установлено значительное влияние отца, номера
и стадии лактации, возраста животного.

Петренко И.П., Бирюкова О.Д. Закономерность
наследования племенной ценности животных в
скотоводстве в зависимости от уровня консолида-
ции их наследственности//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 11. — С. 36–42.
Проанализированы теоретические и практические
закономерности наследования племенной ценно-
сти родителей потомством в скотоводстве по ко-
личественным селекционным признакам продук-
тивности при разных уровнях консолидации их
наследственности в породе, популяции.

Медведева Т.В., Тряпицына Н.В., Рябый В.Я.
Влияние гелеобразователей и ингибиторов этиле-
на на культивирование подвоя вишни Гизела 5 в
условиях in vitro//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 11. — С. 43–45.
Приведены результаты исследований влияния аль-
тернативных гелеобразователей и ингибиторов
этилена на размножение и укоренение подвоя Ги-
зела 5 (P. cerasus×P. canescens) в условиях in
vitro.

Корнеева М.А., Чемерис Л.Н., Мацук М.Б. Отбор
опылителей для селекции высокосахаристых гиб-
ридов свеклы сахарной с повышенным адапта-
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ционным потенциалом//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 11. — С. 46–48.
На основе экспериментальных данных топкросс-
ных гибридных комбинаций выявлена изменчи-
вость признака сахаристость пыльцестерильных
линий и тетраплоидных опылителей белоцерков-
ской селекции в зависимости от генотипа и сре-
довых факторов. Выделен опылитель 1019 (4х), с
участием которого гибриды в контрастные за по-
годно-климатическими условиями года стабильно
показывали высокий уровень сахаристости (107–
111% к групповому стандарту).

Горобей В.П., Линник Н.К. Селекционная техни-
ка для зерновых и зернобобовых культур//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 11. — С. 49–52.
Обобщены результаты исследований относитель-
но эффективности работы имеющейся в селекци-
онных центрах техники для механизации селекци-
онно-семеноводческих процессов при работе с
зерновыми и зернобобовыми культурами. Освеще-
ны результаты исследований, направленных на
разработку и внедрение в аграрную науку новых
машин. Приведены основные направления разви-
тия технического обеспечения селекции и семено-
водства зерновых и зернобобовых культур.

Савченко Ю.И., Савчук И.Н., Савченко М.Г., Кар-
пюк Н.А. Качество говядины, произведенной в
зоне радиоактивного загрязнения, при разных ти-
пах кормления//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 11. — С. 53–57.
Приведены результаты исследования загрязнения
говядины 137Сs и другими тяжелыми металлами при
откорме бычков на силосно-концентратном и си-
лосно-корнеплодо-концентратном типах рационов.

Сидоренко Е.А. Оценка современного эколого-
мелиоративного состояния осушаемых земель//Віс-
ник аграрної науки. — 2012. — № 11. — С. 58–60.
Дан краткий анализ эколого-мелиоративной ситу-
ации на осушаемых землях гумидной зоны Укра-
ины. Приведены перспективные направления со-
вершенствования эколого-мелиоративного мони-
торинга.

Сычевский М.П., Полещук А.Б. Стратегия фор-
мирования продовольственных ресурсов//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 11. — С. 61–64.
Рассмотрены основные аспекты стратегии форми-
рования продовольственных ресурсов с точки зре-
ния решения проблемы обеспечения населения
доступным продовольствием.

Сатыр Л.М. Эффективность модернизации техни-
ческого потенциала в отрасли молочного ското-
водства//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11.
— С. 65–67.
Обоснованы направления модернизации и обнов-
ления производственно-технического потенциала
сельскохозяйственных предприятий и ЛСХ по про-
изводству молока и определены конкретные меры,
дающие возможность мобилизировать их эффек-
тивную деятельность.

Павленко Г.В. Эффективность минеральных
удобрений и биопрепаратов в технологии выращи-
вания сои в Лесостепи//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 11. — С. 68–69.
Обоснована эффективность превентивного мето-
да использования азотных удобрений, биологичес-
ких препаратов и инокуляции семян в современ-
ных технологиях виращивания сои в Северной
Лесостепи.

Малюга В.В. Влияние лесополос на развитие про-
цессов подтопления//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 11. — С. 70–72.
Оценено влияние придорожной лесополосы на
развитие процессов подтопления в лесостепной
зоне. Определена функция лесополосы как био-
дренажа. Установлена линейная зависимость из-
менения глубины залегания уровней почвенных
вод от атмосферных осадков в вегетационный
период.

Гуменюк Е.В. Влияние биодеструктора на микро-
биологическую активность почвы и урожайность
картофеля столового//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 11. — С. 73–75.
Приведены результаты исследований по изучению
микробиологической активности темно-серой
оподзоленной почвы под влиянием биодеструкто-
ра стерни филазонита МЦ на фоне минеральных
удобрений при выращиваниии картофеля столо-
вого.

Бабенкова Т.Ю. Особенности формирования ка-
налов сбыта сельскохозяйственной продукции//Віс-
ник аграрної науки. — 2012. — № 11. — С. 76–78.
Определены отраслевые особенности развития
логистического обеспечения сбытовой деятельно-
сти агропредприятий. Установлены разные подхо-
ды к развитию логистических систем распределе-
ния сельскохозяйственной продукции. Предложена
стратегия формирования каналов распределения
продукции сельского хозяйства.

Ященко О.П. Исследование экологических про-
блем экономического развития Украины В.М. Тре-
гобчуком//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11.
— С. 79–80.
Рассмотрены экологические проблемы экономи-
ческого развития Украины в контексте научной
деятельности украинского ученого в отрасли эко-
номики природопользования В.М. Трегобчука.
Предложена концепция экологизации агропро-
мышленного производства в новых условиях хо-
зяйствования.

Коваленко Н.П. Основы севооборотов в системе
земледелия Украины второй половины ХІХ–
ХХІ ст.//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 11.
— С. 81–82.
Определена роль украинских ученых-аграриев в
формировании научно-организационных основ
развития и усовершенствования севооборотов в
системах земледелия Украины второй половины
ХІХ–ХХІ в.
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Tihonenko D., Degtiariov V., Velichko V. Physical
fundamentals of fertility of soils//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 11. — P. 6–9.
Results of long-term scientific searching of national
agrology in branch of agricultural physics of soils
mapping various aspects of productivity of soils of
Ukraine are submitted for consideration. Researches
were carried out with the use of database of pro-
perties of soils of Ukraine that has the specific soft-
ware.

Kucher L. Change of potassium regimen of cher-
nozem soils depending on their cultivation and fer-
tilizing//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 11. — P. 10–13.
Study and comparison of the content of main forms
of potassium depending on different methods of soils’
cultivation and fertilizing in typical and ordinary mid-
humus black earth is carried out. It is determined that
minimization cultivation of chernozem soils promoted
accumulation of all probed forms of potassium and
improvement of transferring of its ions in soil solution.

Yatchuk V., Zvedeniuk T. Fertility of grey forest soil
in 5-field grain crop rotation//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 11. — P. 14–17.
Effect of long application of methods of basic culti-
vation in 5-field grain crop rotation is determined at
use of side products as organic fertilizer on fertility
of grey forest soil, productivity of crops and pro-
ductivity of crop rotation.

Grynyk I., Shevchuk I., Shevchuk O. Simulation
model of dynamics of quantity of cherry fruit fly Rha-
goletis cerasi L. in mazzard cherry agrocenosis//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 18–21.
On the basis of analysis of weather environment and
quantity of imago of cherry fruit fly (Rhagoletis cera-
si L.), captured by glutinous catchers, the simulation
model is created of dynamics of quantity, allowing to
prognosticate population density at wet and dry wea-
ther and to determine expediency and periods of
protective measures.

Ghorash A. Correlation of elements of productivity
of barley with initial stages of growth//News of ag-
rarian sciences. — 2012. — № 11. — P. 22–24.
Theoretical regularities of forming crop of barley in
functional structure of a complex of productive ability
in correlation with initial stages of growth of plants
are shown. Ways of process control of realization of
potential of productivity of barley on component in-
gredients on the basis of application of technology
factors are determined.

Khristenko D. Modern state of segment of special
commodity fisheries in branches of fishing industry//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 25–27.
Article reveals the essence of special commodity
fisheries and the causes which promoted their prompt
development in Ukraine. Their basic economic
indexes are studied and setpoint value for fish branch
is determined. Advantages are shown of this type of
activity in comparison with traditional fishery on water
reservoirs of Dnipro river.

Kryvosheya P. Standardization of conditions of set-
ting indirect hemagglutination reaction of equine rhi-
nopneumonitis virus//News of agrarian sciences. —
2012. — № 11. — P. 28–30.
Results of researches in effect of various factors on
one of stages of preparation of erythrocyte diag-
nosticum are brought at rhinopneumonitis of equines.
It is determined that use of different doses of tannin
at tannization of erythrocytes essentially influences
development of spontaneous hemagglutination, level
of adsorption of protein by the surface of erythrocyte
and sensitivity of response.

Gaydey O. Virus hemorrhagic septicaemia of trout as
stressful process//News of agrarian sciences. —
2012. — № 11. — P. 31–32.
Any virus and bacterial diseases are stress factors
for an organism of a man and an animal. For sal-
monid fishes the virus of hemorrhagic septicaemia is
the strongest stress factor causing complex neuro-
endocrinal changes in an organism.

Skliarenko Yu., Bratushka R. Influence of different
factors on the content of somatic cells in milk of cows
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 33–35.
Results of researches in the content of somatic cells
in milk of cows depending on genetic and paratypic
factors are brought. Considerable influence of the
father, number and stage of lactemia, age of an
animal is determined.

Petrenko I., Biriukova O. Regularity of inheritance
of breeding value of animals in cattle husbandry
depending on the level of consolidation of their he-
redity//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 11. — P. 36–42.
Theoretical and practical regularities of inheritance of
breeding value of parents by progeny in cattle hus-
bandry on quantitative selection production charac-
ters are analyzed at different levels of consolidation
of their heredity in breed and population.

Medvedeva T., Triapitsyna N., Riaby V. Influence
gelling agents and inhibitors of ethylene on cultivation
of a stock of cherry Ghizela 5 in conditions in vitro//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 43–45.
Results of researches in effect of alternative gelling
agents and inhibitors of ethylene on reproduction and
rootage of stock Ghizela 5 (P. cerasus x P. canes-
cens) in conditions in vitro are brought.

Korneyeva M., Chemeris L., Matsuk M. Sampling
of pollinators for selection of high-sugar hybrids of
beet sugar with the heightened adaptic potential//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 46–48.
On the basis of experimental data of top-cross hybrid
combinations variability of attribute sugariness of
pollen-sterile lines and tetraploid pollinators of Bilo-
tserkovska selection depending on genotype and
environmental factors is taped. The pollinator 1019
(4x) with which participation hybrids in contrasting for
suitable-climatic conditions year displayed a high
level of sugariness (107–111 % to the group stan-
dard) is chosen.
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Gorobey V., Linnik N. Selection technical equipment
for grain and leguminous crops//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 11. — P. 49–52.
Results of researches concerning overall perfor-
mance of technical equipment available in the
selection centers for mechanization of selection-seed-
growing processes are generalized at work with grain
and leguminous crops. Results of the researches
aimed at development and implementation in agrarian
science of new machines are shown. Main trends in
development of hardware of selection and seeds
growing of grain and leguminous crops are brought.

Savchenko Yu., Savchuk I., Savchenko M., Kar-
piuk N. Quality of beef manufactured in zone of radio
contamination at different regimens of feeding//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 11. — P. 53–
57.
Results are brought of investigation in contamination
of beef with 137Сs and other heavy metals at fattening
bull-calves on silage-concentrate and silage-root
crop-concentrate regimens of rations.

Sidorenko O. Assessment of modern ecological and
ameliorative state of sewed lands//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 11. — P. 58–60.
Brief analysis is made of ecological and reclamative
situation on sewed lands of humidic zones of Ukraine.
Perspective directions of perfecting of ecological and
ameliorative monitoring are brought.

Sychevskiy M., Poleshchuk A. Strategy of forming
food resources//News of agrarian sciences. —
2012. — № 11. — P. 61–64.
Basic aspects are considered of strategy of forming
food resources from the point of view of the solution
of problem of provision of population with accessible
food.

Satyr L. Efficiency of modernizing engineering poten-
tial in branch of milk cattle husbandry//News of ag-
rarian sciences. — 2012. — № 11. — P. 65–67.
Directions of modernizing and renewing technological
potential of the agricultural factories and private farms
manufacturing milk are justified and the definite mea-
sures are determined enabling to mobilize their effi-
cient activity.tific and organizational basis of
development and improvement of crop rotations in
systems of farming agriculture of Ukraine of the
second half of ХІХ-ХХІ centuries is determined.

Pavlenko G. Efficiency of mineral fertilizers and biolo-
gical preparations in technique of cultivating soya
bean in Forest-Steppe//News of agrarian sciences. —
2012. — № 11. — P. 68–69.

Efficiency of preventive method of use of nitrogen
fertilizers, biological preparations and inoculation of
seeds in modern techniques of cultivating soya bean
in Boreal Forest-Steppe is substantiated.

Maliugha V. Influence of forest belts on development
of processes of underflooding//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 11. — P. 70–72.
Influence of roadside growing forest belt on develop-
ment of processes of underflooding in forest-steppe
zone is assessed. Function of forest belt as biodrain
is fixed. The linear dependence of change of strati-
fication depth of levels of soil water from atmospheric
rainfall in vegetation period is determined.

Gumeniuk O. Influence of biodestructor on micro-
biological activity of soil and productivity of potato//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 11. —
P. 73–75.
Results are given of researches in microbiological
activity of dark grey podzolized soil under the influ-
ence of biodestructor of stubble Filazonit MC on the
background of artificial fertilizers at cultivating potato.

Babenkova T. Features of formation of trade chan-
nels of agricultural products//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 11. — P. 76–78.
Branch features of development of logistical securi-
ty of marketing activity of agricultural enterprises are
determined. Different approaches to the development
of logistical systems of allocation of agricultural
products are positioned. The strategy of forming
channels of allocation of products of agriculture is
offered.

Yashchenko O. Research of ecological problems of
economic development of Ukraine by V.M. Tregob-
chuk//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 11. — P. 79–80.
Ecological problems of economic development of
Ukraine in the context of scientific activity of Ukrainian
scientist in branch of economy of natural manage-
ment V.M. Tregobchuk are surveyed. The concept of
ecologization of agro industrial production in new
conditions of managing is offered.

Kovalenko N. Main crop rotations in the system of
farming agriculture of Ukraine of the second half of
ХІХ-ХХІ centuries//News of agrarian sciences. —
2012. — № 11. — P. 81–82.
The role of Ukrainian scientists in formation of scientific
and organizational basis of development and improve-
ment of crop rotations in systems of farming agriculture
of Ukraine of the second half of ХІХ–ХХІ centuries is
determined.
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