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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
СЕЛЕКЦІЇ ОВОЧЕВИХ РОСЛИН

Висвітлено с часні проблеми селе ції овочевих
рослин. По азано способи їх розв’язання.

У минулому 2011 р. в Україні вирощено
10 млн т овочевої продукції. За валовим вироб-
ництвом — це місце в першій десятці світу,
проте за рівнем урожайності — 18-те. Згідно з
наявними статистичними даними середня вро-
жайність в Україні за всіма категоріями госпо-
дарств у 2006–2010 рр. становила: капуста
білоголова — 20 т/га; огірок — 12,9; помідор —
17,3; цибуля ріпчаста — 13,9; морква — 16,2;
буряк столовий — 18,1 т/га [6]. Однією з при-
чин такої низької врожайності є те, що 96–98%
площ під овочевими рослинами перебувають у
господарствах населення, де не використову-
ють нових досягнень селекції і технологій [1].
Негативним також є те, що 30–40% овочевої
продукції втрачається під час транспортування,
сортування та збереження.
За відсутності сучасних технологій не реалі-

зовується генетичний потенціал нових сортів і
гібридів. З іншого боку, вимоги виробника в су-
часних умовах є дуже високими, і з постійною
зміною кліматичних умов генетичний потенці-
ал ряду вітчизняних сортів і гібридів їх уже не
задовольняє [4].
Так, скажімо, виробник вимагає сортів по-

мідора з урожайністю 100–150 т/га, цибулі ріп-
частої — 80–90, моркви — 80–100, капусти бі-
логолової — 100,120, огірка — 60–80 т/га.
З цього і формуються проблеми сучасної се-
лекції.
Мета досліджень — на конкретних прикла-

дах проаналізувати стан селекційної роботи з
овочевими рослинами, її результати, пробле-
ми та способи їх розв’язання.
Селекційний процес починається зі створен-

ня вихідного матеріалу. Як ефективно селек-
ціонер створює вихідний матеріал, такими є
його успіхи в селекції. До створення вихідного
матеріалу слід підходити скрупульозно, мето-
дично, багатовекторно, тобто з багатьма кон-
кретними морфологічними, фізіолого-біохіміч-

ними, генетичними, господарсько цінними озна-
ками.
Наш досвід свідчить про те, що потрібно

попередньо створювати спеціальні цільові по-
пуляції, щоб отримати потрібний матеріал (ге-
нотип) із заданими (бажаними) ознаками. При
цьому можна використовувати різні типи схре-
щувань, мутагенез, поліплоїдію, відомі методи
біотехнології.
На нашу думку, особливо ефективно вико-

ристовувати віддалену гібридизацію. Її застосу-
вання дає змогу під час розщеплення гібридів
отримувати широку гаму ознак: скоростиглість,
стійкість до стресів і хвороб, якість, різноманіт-
тя за ростом, формою, забарвленням та ін.
Залучення сучасних методів біотехнології дає
змогу схрещувати будь-які віддалені види з
культурними зразками [2].
Особливе значення має використання місце-

вих форм, які пройшли багаторічний добір на
стійкість до різких змін погодних умов, їх то-
варні і смакові якості.
Маючи вихідний матеріал і оцінивши його

комбінаційну здатність за потрібними ознаками,
селекціонер може успішно створювати сорти і
гібриди, швидко реагуючи на вимоги й потре-
би споживачів. А ці вимоги очевидні і відомі.
Для помідора — це врожайність, дружність до-
стигання, відповідні фізико-механічні власти-
вості, товарний вигляд, стійкість до хвороб,
смакові якості. Збереглися традиційні напрями
використання плодів: для вживання у свіжому
вигляді, консервування цілих плодів, промисло-
вої переробки, механізованого збирання.
Проте за оцінкою результатів селекційних

досягнень української селекції помідора, зазна-
чені напрями нівелюються, створюються уні-
версальні генотипи для загального напряму ви-
користання. Також потрібні сорти і гібриди з
унікальними ознаками для приватного сектору,
овочівників-любителів екзотики. Проте зника-
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ють сорти помідора, що мають великі плоди,
м’ясисті, цукристі, з високим умістом сухої ре-
човини, вітаміну С, кислот, плоди, які можна со-
лити, виготовляти з них високоякісний сік, спо-
живати у свіжому вигляді.
У погоні за модними ознаками — лежкістю,

транспортабельністю, ми втрачаємо натураль-
ний смак свіжого плоду помідора.
З іншого боку, бажання зробити досліджен-

ня фундаментальними часто відволікає селек-
ціонера від практичних цілей селекції, а вони
чіткі і конкретні: продуктивність, товарний ви-
гляд, смак, аромат, технологічність.
Селекціонерами створено ряд сортів помідо-

ра з оригінальними ознаками: Малинове Вікон-
те, Клондайк, Дама, Чайка, Художник. Проте у
виробничій практиці немає унікальних сортів
помідора, подібних до створених раніше: Київ-
ського 139, Донецького 3/2-1, Волгоградського
5/95, Заказного 280.
Особливо привабливою є селекція перцю

солодкого, який вражає різноманітністю форми,
забарвленням плоду, товщиною перикарпію,
ароматом, смаком, умістом вітаміну С, β-каро-
тину, капсаіцину, провітаміну А, тіаміну, рибо-
флавіну, ніацину. Потрібно створювати зразки
з плодами яскраво і темно-червоними, жовти-
ми, оранжевими, із хрустким, ніжним м’якушем,
приємним солодким смаком, тонким ніжним
ароматом для закусок, салатів, лечо, можливо,
з легкою солодкою гіркуватістю.
На сучасному етапі селекцію огірка спрямо-

вано на створення зразка, за якістю подібного
до Ніжинського місцевого. Проте його оригі-
нальне насіння не збереглося, а селекціонери
не створили модель цього сорту. Селекційний
процес має стихійний характер: у кожного се-
лекціонера своя робоча модель. Вважаємо, що
слід чітко визначитися з потрібними ознаками,
виявити їх генетичну визначеність, установити
способи комбінування в одному генотипі. Мож-
ливо, це буде зразок, за фонотипом не схожим
на натуральний Ніжинський місцевий, проте
комплекс його генетичних ознак відповідатиме
оригіналу та вимогам споживача і переробки.
Головними ознаками є: жіночий тип рослини,
відсутність гіркоти, здатність зберігати товар-
ний стан упродовж ряду днів, стійкість до вірус-
них, грибкових хвороб, кореневих гнилей і комп-
лекс ознак, що сприяють промисловій пере-
робці [3].
Сорти цибулі ріпчастої іноземної селекції

досягли надзвичайних показників урожайності,
товарного вигляду, форми і забарвлення по-
кривних лусок, смаку, аромату, ніжності м’яку-
ша, умісту цукрів. Проте залишилися пробле-
ми збереженості, стійкості до гнилей, подовже-
ності зимового спокою. На ці показники значний
вплив мають застосовувані технології вирощу-

вання. Тому потрібні сорти зі стабільною реак-
цією на дії погодних умов і технологій.
Скажімо, стала звичайною реалізація цибулі

сорту Ялтинський. За формою, забарвленням
зберігається тип сорту, а за внутрішньою бу-
довою, смаком, ароматом, цукристістю, гостро-
тою — це не сорт Ялтинський. Вочевидь, умо-
ви вирощування такого сорту далекі від умов
південної частини АР Крим.
Урожайність білоголової капусти не є про-

блемою. Важливо створити сорти і гібриди з
відмінними смаковими якостями, придатними
для соління, приготування борщів. Невиріше-
ними залишаються питання стійкості до бактері-
озів, кили та високоефективної збереженості [7].
Багато недоліків мають сорти української

селекції моркви, буряка столового, редиски. Це
передусім урожайність і стійкість до хвороб,
невирівняність за формою та забарвленням,
смаковими якостями та вмістом специфічних
для кожної рослини речовин. В іноземних гібри-
дах приваблюють розмір, вирівняність форми,
інтенсивність забарвлення коренеплоду. Вини-
кає бажання їх виростити, доторкнутися до них,
покуштувати.
У наборах наших селекціонерів недостатньо

скоростиглих, високоякісних сортів кавуна і дині.
Мало приділяється уваги яскравому забарвлен-
ню м’якуша, товщині шкірки, кількості і розміру
насіння. Зникли зразки типу Стокса Київський
(кавун), Тридцятиденка (диня), які поєднували
високі смакові якості із скоростиглістю. Мало
сортів динь із яскравим привабливим візерун-
ком плоду, як в іноземних гібридів, різним за-
барвленням м’якуша, з невеликим розміром
насіннєвої камери. Не введено чіткого контро-
лю за наявністю конкретних генів стійкості до
хвороб.
За деякими напрямами українська селекція

значно відстає від іноземної. Це — створення
гібридів за основними овочевими рослинами,
отримання сортів ранньої білоголової капусти,
цвітної та інших видів, партенокарпиків огірка,
різних видів цибулі, гібридів F1 для умов захи-
щеного ґрунту. Є багато невирішених питань зі
стійкості до хвороб, визначення і введення
конкретних генів стійкості, контролю за їх вияв-
ленням під час розмноження. Недостатньо за-
лучається в селекцію методів біотехнологій,
які б пришвидшили селекційний процес, зроби-
ли його ефективнішим.
Особливої уваги потребують селекційні до-

слідження підвищеного вмісту речовин, які за-
безпечують дієтичні, протекторні, лікувальні
властивості овочевої продукції. Наприклад, по-
мідор містить яблучну, лимонну, фолієву кис-
лоти, β-каротин, лікопен, солі калію, магнію,
заліза, міді, цинку, йоду; огірок — селен, натрій,
кальцій, кремній, сірку, пантеонову кислоту, гру-
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пи вітамінів В; білоголова капуста — вітамін С;
перець солодкий — групи вітамінів В; петруш-
ка, кріп, селера — рибофлавін, нікотинову кис-
лоту; морква, цвітна капуста — біотин та ін. [7].
Багато овочевих рослин здатні накопичува-

ти цінні мікроелементи: помідор — кремній,
срібло; часник — германій; гарбуз — кремній.
З огляду на це важливою була б селекція на
підвищений уміст необхідних мінеральних со-
лей, мікроелементів, вітамінів, білків, вугле-
водів, жирів.
Незамінною є селекція овочевих на комп-

лексну стійкість до хвороб: пошуки джерел стій-
кості, ідентифікація патогенів, методи поєднан-
ня генів стійкості в генетичних системах сортів,
особливо гібридів першого покоління. Важли-
вим є застосування штучних уражень та інфек-
ційних фонів, моніторинг збудника, виявлення
хвороб в онтогенезі і за змін умов вирощування.
Світова селекція сучасності спрямована на

отримання гібридів першого покоління, овоче-
вих рослин, різноманітність яких просто вра-
жає. У цьому плані Україна значно відстає.
Створення ефективних гібридів потребує за-
стосування складних селекційних схем: отри-
мання цільового вихідного матеріалу, оцінки
його комбінаційної здатності, застосування різ-
них типів генетичної, цитоплазматичної, функ-
ціональної стерильностей, пошуку відновлю-

Сучасні проблеми
селекції овочевих рослин

вачів і закріплювачів стерильності. Особливо
складно це відбувається в перехреснозапиль-
них 2-річних рослинах.
Робота в цьому напрямі має бути основною

і першочерговою.
Особливою проблемою є екологічне сорто-

випробування овочевих рослин у конкретних
регіонах України. Скажімо, помідора, цибулі —
у Херсонській області, огірка — на півночі Лісо-
степу, малопоширених рослин — у Західних
регіонах.
На нашу думку, розміщення дослідних уста-

нов із селекції овочевих рослин у минулому
було доцільним і обґрунтованим. Дослідження
охоплювало основні регіони України. А в ра-
дянські часи пройшло повз увагу справжнє еко-
логічне сортовипробування. Мало приділяєть-
ся уваги цьому питанню і в наш час. Фактич-
но, скажімо, оцінка одного сорту, гібрида в 9-ти
різних регіонах відповідає 9-річній оцінці, що
пришвидшує і підвищує ефективність селек-
ційного процесу. Це важливо на сучасному ета-
пі оптимізації наукових досліджень, коли до-
слідні установи здійснюють пошуки ефективних
напрямів досліджень. Звичайно, це передбачає
спільне авторство, розподіл прав та роялті.
Хоча при цьому можна налагодити ефективне
насінництво нових зразків, що пришвидшить їх
поширення.

Створення нових сортів і гібридів овочевих
рослин потребує застосування ефективних
методів селекції, генетичних ресурсів, відда-
леної гібридизації, біотехнології. Сорти і гіб-
риди овочевих рослин мають поєднувати
комплекс ознак, які б задовольняли спожива-
ча, переробну промисловість, вимоги сучас-
них технологій. Окремо слід створювати

Висновки

зразки для овочівників-любителів з урахуван-
ням форми, забарвлення, смаку, аромату.
Особливу увагу потрібно приділити створен-
ню високопродуктивних, якісних гібридів пер-
шого покоління за основними овочевими рос-
линами, передбачивши вихідний матеріал, йо-
го комбінаційну здатність, поєднання генів
стійкості, чоловічу стерильність.
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ПЕРЕДУМОВИ
ТА НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
В АГРОСФЕРІ УКРАЇНИ

Систематизовано перед мови, чинни и
та р шійні сили, що спон ають до поширення
процесів лобалізації в а рарном се торі
е ономі и. Проаналізовано наслід и
трансформацій в стр т рі підприємств і ОСГ,
а та ож обґр нтовано пропозиції з їх
пом’я шення та неможливлення повторень.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

Трансформація різних взаємозв’язків і взає-
мозалежностей, тісне переплетіння природних,
економічних, соціальних, демографічних й ін.
процесів, виникнення нових видів людської ді-
яльності, вдосконалення та розширення від-
носин між країнами, соціальними групами і
верствами населення, прискорення змін у полі-
тичному, культурному й навколишньому се-
редовищі, а також багато інших чинників, що
виходять за межі локальних сфер і національ-
них кордонів, стали виявом такого цілісного та
багатопланового явища, як глобалізація. Різні
форми, види та напрями цих процесів відобра-
жають лише конкретні аспекти й окремі скла-
дові глобалізації, дослідження та оцінювання
яких, на думку багатьох учених [18], доцільно
розглядати та аналізувати через призму галу-
зевих змін і трансформацій.
Об’єктивний характер глобалізації зумовлю-

ють кілька груп чинників [13], а саме: еконо-
мічні, пов’язані з інтернаціоналізацією світової
економіки; техніко-технологічні (рівень НТП,
розвиненість інформаційних технологій); соці-
альні (обмеженість соціуму земною кулею); по-
літичні (розвиненість держав, над- і міждержав-
них зв’язків); екологічні (індустріалізація, акти-
візація втручання в природу, урбанізація, що
мають не лише регіональний, а й глобальний
характер).
Зважаючи, що об’єктом дослідження є про-

цеси трансформації, які відбуваються під впли-
вом глобалізації в аграрному секторі країни,
особливу увагу слід звернути на економічну
складову цього процесу. За В.Г. Воронковою,
економічна глобалізація — це формування гло-
бальних ринків і стратегій поведінки, корпо-

рацій та міжнародних фінансово-економічних
інститутів, перспектив формування принципо-
во нових економічних відносин і типів госпо-
дарств [3]. Тому потрібно проаналізувати вик-
лики, ефекти й наслідки, якими супроводжуєть-
ся введення світової і національних економік у
глобалізаційні процеси.
Глобалізаційні процеси відбуваються у су-

купності з інституційними, економічними, соці-
альними та ін. змінами. У деяких випадках ці
зрушення відбуваються в одному напрямі, чим
підсилюється кінцевий результат упливу кожної
складової, тобто має місце синергетичний
ефект, а в інших, — різноспрямований або на-
віть суперечливий характер трансформацій ма-
тиме наслідком як гальмування позитивних, так
і поглиблення негативних змін.
Аналіз досліджень і публікацій. Різні ас-

пекти глобалізації досліджували О. Білорус,
В. Власов, В. Геєць, Ю. Пахомов, Б. Юськів [1,
2, 5, 14, 18] та ін., проблеми розвитку аграрно-
го сектору економіки — О. Онищенко, І. Проко-
па, П. Саблук, О. Шпичак, В. Юрчишин [7–9, 16,
17] та ін. Однак посилення залежності розвит-
ку вітчизняного аграрного сектору від глибини,
темпів і масштабів глобалізаційних процесів та
впливу ендогенних чинників потребує ґрунтов-
нішого дослідження змін і зрушень, які відбува-
ються унаслідок цього, та оцінювання його вне-
ску в розв’язання проблем продовольчої без-
пеки країни.
Результати досліджень. Відповідно до при-

йнятих підходів, глобалізація породжує викли-
ки та зміни або сприяє прискоренню їх поши-
рення на ін. країни чи території. До найвідомі-
ших викликів глобалізації належать: високі тем-
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Передумови та наслідки
глобалізації в агросфері України

пи приросту населення на планеті; поширення
фінансово-економічної кризи; загострення еко-
логічних проблем на земній кулі; формування
глобальних продовольчих ринків, включення в
його цінові та ін. коливання регіональних, на-
ціональних і місцевих ринків; збільшення роз-
риву між рівнями соціально-економічного роз-
витку індустріально розвинених і відсталих
країн, столичних і периферійних регіонів,
міських і сільських поселень, між доходами ба-
гатих і бідних верств суспільства; посилення
дефіциту продовольства у світі та загрози аг-
ропродовольчої кризи в багатьох країнах; роз-
ширення масштабів голоду (кількість голодую-
чих у світі перевищує 1 млрд осіб); загострен-
ня соціально-економічних, демографічних, про-
блем розселення, роздрібнення поселенської
мережі та посилення соціально-просторової
ізоляції сільської місцевості, повсюдне зни-
ження ефективності управління сільським роз-
витком; збільшення кількості й нарощування
масштабів діяльності агрохолдингів, що супро-
воджується хижацьким використанням і висна-
женням природних ресурсів сільської місце-
вості, збідненням та руйнацією її соціально-
демографічної складової; розширення мас-
штабів діяльності та нарощування обсягів
виробництва продукції транснаціональними
корпораціями, що супроводжується скорочен-
ням агровиробництва в країнах, куди вони про-
никли.
За визначенням російських учених [11], су-

часні механізми глобалізації передбачають такі
основні форми і напрями:
прямі іноземні інвестиції в національну еко-

номіку, зокрема створення компаній, які впро-
ваджують нові зарубіжні технології та імпор-
тують дефіцитну сировину для розширення
виробничих потужностей; торгову інтеграцію
країн, що обмежує вплив протекціонізму, який
виявляється через систему тарифів (податків
на імпорт і експорт), квот, субсидій та ембар-
го, під час експорту й імпорту продукції; про-
цеси злиття або поглинання компаній у таких
формах: горизонтальна, вертикальна, пара-
лельна.
Слід проаналізувати можливі канали та ме-

ханізми впливу глобалізаційних процесів на
їхній розвиток, а також відстежити структурні
трансформації, що відбуваються в основних
секторах агропродовольчого комплексу Украї-
ни. При цьому треба зауважити, що тісна за-
лежність використання потенціалу підприємств
харчової промисловості від забезпечення їх
продовольчою сировиною спонукає до дифе-
ренціації агровиробників за рівнем товарнос-
ті виробництва та оцінювання їх реального
вкладу у забезпечення продовольчої безпеки
країни.

Через те, що нині вирощується дві третини
від обсягу сільськогосподарської продукції, яку
зібрали в 1990 р., підприємства одного продук-
тового профілю стали постійними конкурента-
ми на ринку продовольчої сировини і викорис-
товують усі можливості для максимального
забезпечення своїх виробничих потужностей
вхідними ресурсами, а саме: розширенням «си-
ровинних зон», підвищенням закупівельних цін
на сировину, створенням власних заготівель-
них підрозділів; переходом на договірні відно-
сини з агровиробниками, «витискуванням» че-
рез використання різних способів конкурентів із
їх власних «сировинних зон» і т.ін. Одночасно
їх потрібно розглядати як передумови та різ-
нопланові доповнення до поширення і накла-
дання глобалізаційних процесів на розвиток аг-
рарних та переробно-харчових підприємств.
Наслідком цього, з одного боку, є активізація
різноспрямованих змін безпосередньо в агро-
продовольчому комплексі, а з другого, — уск-
ладнення процесу відстежування та оцінюван-
ня безпосереднього впливу глобалізації на ці
зрушення.
Згідно зі статистичними даними у 2010 р.

було вироблено валової продукції сільського
господарства за усіма категоріями виробників
(у цінах 2010 р.) на 195 млрд грн [10], а про-
мисловості з виробництва харчової продукції,
напоїв і тютюнових виробів — на 193 млрд грн
[12]. Продукція сільського господарства за ви-
робниками розподілялась так: сільськогосподар-
ські підприємства (СГП) 44,9% (у т.ч. державні
1,1%, недержавні — 43,8%, з них фермерські
господарства 5%), а решта — господарства
населення — 55,1% [10]. За експертними оцін-
ками [6], у групі господарств населення (ГН)
домінантне становище належить особистим
селянським господарствам (ОСГ), які вироби-
ли 32,3%, а на ін. учасників (підсобні господар-
ства, дачні кооперативи, колективне господар-
ство та садівництво) — 22,8%. Є досить підстав
стверджувати, що в останній підгрупі найдріб-
ніших виробників практично вся продукція спря-
мовується на задоволення власних потреб, а
в групі ОСГ — не менше половини зібраної
продукції реалізується на ринку або ж надхо-
дить на переробно-харчові підприємства. Отже,
на особливу увагу заслуговують трансфор-
мації, що відбувалися у 2000-ні роки в групах
СГП та ОСГ. Проте треба врахувати, що в цих
групах зрушення відбувалися за домінантної
ролі ендогенних чинників, а в харчовій і тютю-
новій промисловості — із реальним впливом
іноземних інвестицій як однієї зі складових ме-
ханізму входження та поширення глобаліза-
ційних процесів на вітчизняний агропродоволь-
чий комплекс.
Механізми глобалізації реалізуються у
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формі переміщення прямих іноземних інвес-
тицій, зокрема валюти, технологій, устаткуван-
ня, технічної документації, ноу-хау, інновацій,
навчання місцевого персоналу на зарубіжних
підприємствах і т.ін. На вітчизняних підприєм-
ствах з іноземними інвестиціями відбувається
модернізація основних засобів, упровадження
сучасних технологій виробництва продукції,
формування персоналу, що відповідає техно-
логічним вимогам тощо. Внаслідок цього забез-
печується перехід від капіталомісткого до тех-
нологічно та інноваційно ємного виробництва,
випуск нових видів продукції, впровадження
сучасних систем їхньої доставки та реалізації.
Водночас, оскільки такі зміни відбуваються на
підприємствах, які зацікавили іноземних інвес-
торів, то, з одного боку, виникають ризики та
проблеми до моменту узгодження всіх складо-
вих і темпів модернізації в єдиному інвести-
ційно-інноваційному процесі, а з другого, — по-
ява в агропродовольчому комплексі острівців
сучасних високотехнологічних та аграрно-інно-
ваційних виробництв провокує виникнення так
званих асиметричних шоків унаслідок того, що
підприємства з національним капіталом зали-
шаються фактично в законсервованому стані,
використовують застарілі технології вирощу-
вання агросировини, випускають застарілий
асортимент харчової продукції, конкуренто-
спроможність яких знижується. Отже, виника-
ють об’єктивні передумови поглиблення розри-
ву між підприємствами з національним та іно-
земним капіталом за основними параметрами:
наявністю або відсутністю сучасних систем ор-
ганізації агропродовольчого виробництва за
принципом «з лану до столу», станом і зноше-

ністю основних засобів, рівнем технологічності
виробництва, масштабами використання інно-
вацій, наявністю або відсутністю систем управ-
ління якістю, безпечністю, екологічним управ-
лінням, асортиментом продукції та її конкурен-
тоспроможністю на ринку і т.ін.
У сільському господарстві України на тися-

чу аграрних підприємств припадає 15 агрови-
робників з іноземними інвестиціями, а у хар-
човій та тютюновій практично стільки ж, але на
100 підприємств більше. Середній обсяг інве-
стицій на 1 підприємство в сільському госпо-
дарстві практично наближається до 1 млн дол.
США, а в харчовій та тютюновій промисловості
— перевищує 2,6 млн. Отже, роль іноземних
інвестицій у поширенні глобалізаційних транс-
формацій на вітчизняне сільське господарство
надзвичайно обмежена і має прямий стосунок
лише до суб’єктів господарювання, які поряд з
національним капіталом успішно залучили та
використовують зарубіжний у формі «спільне
підприємство» (СП). Вітчизняні співвласники
передають СП землю та майно на обумовле-
ний строк і до виконання сільськогосподарсь-
ких робіт залучають місцеве населення, а за-
рубіжний співзасновник — постачає техніку,
впроваджує інтенсивні технології, закуповує
високоякісний посадковий матеріал та агро-
хімікати для забезпечення виробництва аграр-
ної продукції, а прибутки розподіляються між
співзасновниками згідно з установчим догово-
ром. Така форма спільного господарювання
довела свою доцільність та ефективність [4] і
має перспективу.
У харчовій та тютюновій промисловості

вплив іноземних інвесторів значно глибший та

Усього за видами економічної
діяльності 20175,0 20680,0 20191,5 20266,0 20324,2 100,7

у т.ч.

  харчова і тютюнова промисловість 608,2 582,5 390,0 387,4 378,0 62,2

  сільське господарство, мисливство,
  лісове господарство 4334,1 3986,3 3131,0 3094,5 3410,3* 78,7

    з них:

  у сільськогосподарські підприємства 3189,3 1220,1 612,9 511,3 804,4* 25,2

  самозайняті у сільській місцевості 1144,8 2766,2 2518,1 2583,2 2605,9 у 2,3 р.б.

Довідково:

  агропродовольчий комплекс, всього 4942,3 4568,8 3521,0 3481,9 3788,3 76,7

  % (п. 6: п. 1) 24,5 22,1 17,4 17,2 18,6 –5,9 в.п.

* Зокрема рибальство, рибництво.
Джерело: Економічна активність населення України за відповідні роки: Стат. зб. — К.: Державна служба
статистики України; Праця України за відповідні роки: Стат. зб. — К.: Держстат України.

1. Динамі а і стр т ра зайнятості е ономічно а тивно о населення У раїни, тис. осіб*

 2000 2005 2009 2010 2011Види економічної діяльності
2011до

2000 у %,
раз
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обсяговіший зважаючи на те, що частка під-
приємств з іноземними інвестиціями за видами
економічної діяльності коливається в межах 8–
75% (у сільському господарстві — 1,5%). Од-
нак трансформації, які відбуваються в пере-
робній сфері АПК під впливом глобалізаційних
процесів, доцільно аналізувати за агропродук-
товими підкомплексами, тобто у поєднанні з
виробництвом продовольчої сировини.
Структурні трансформації у будь-якій галузі

розпочинаються зі здійснення її реорганізації
безпосередньо на підприємствах і супроводжу-
ються різними змінами у структурі персоналу та
його перепідготовці. Масштаби зрушень у зай-
нятості в аграрній та переробній сферах АПК
наведено в табл. 1. Так, різнопланові транс-
формації в агропродовольчому комплексі мають
тривалу історію і ще триватимуть. Зайнятість у
АПК є своєрідним індикатором ефективності
організаційних, технологічних, маркетингових,
логістичних та інших новацій. Водночас відбу-
ваються трансформації якісних і кількісних па-
раметрів підприємств, одним із результатив-
них показників яких і виступає динаміка чисель-
ності персоналу, що, як правило, скорочується.
Збільшення спостерігається лише в групі са-
мозайнятих, однак пояснюється це тим, що
звільнені з сільськогосподарських підприємств
працівники переважно проживають у сільській
місцевості і влаштуватися на оплачувану робо-
ту не мають реальної можливості. Ось чому
статистичні організації їх зараховують до само-
зайнятих, щоб не обтяжувати статистику щодо
безробітних.
Розрахунки, наведені у табл. 2, свідчать про

те, що за 2000-ні роки найбільш глибокі зру-
шення відбулися в підгрупі виробничих коопе-
ративів — їх чисельність зменшилася майже
вчетверо. Поширення кооперативного руху на
країни, які відроджують національну економіку
після руйнації або застою, є загальносвітовою
тенденцією, але в аграрному секторі України
спостерігається негативна тенденція. Причини
цього явища пов’язані з особливостями вітчиз-
няної сільськогосподарської кооперації, а саме:
вона, за великим рахунком, не виконує тих зав-
дань, які на неї покладаються. Серед таких зав-
дань на першому місці стоїть об’єднання
дрібних виробників агропродукції в кооперати-
ви для захисту їх економічних інтересів на ос-
нові встановлення рівноправних відносин з ін.
учасниками агропродовольчого ланцюга. Однак
більшість кооперативів такими вважалися лише
за формою, а не за змістом, і, фактично, реа-
лізували свої наміри з нарощування власного
капіталу. Після перереєстрації значну частину
кооперативів було реорганізовано в інші органі-
заційно-правові форми або взагалі ліквідовано
і знято зі статистичного та податкового обліку.
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Передумови та наслідки
глобалізації в агросфері України

Згортання кооперативного руху в аграрній
сфері пов’язане також із декларативними про-
грамами його розвитку, які проголошувалися
вищими державними органами, але при цьому
реальної підтримки йому не надавалося. Крім
цього, посередницькі структури, що реєструва-
лися як виробничі кооперативи, фактично ста-
ли додатковою ланкою у відносинах сільгосп-
виробників з переробниками продовольчої си-
ровини і привласнювали собі кошти державної
підтримки дрібних агровиробників.
Практично дворазове скорочення кількості

державних підприємств пояснюється переваж-
но внутрішніми чинниками: за кожної зміни вла-
ди в державі посилюється тиск на державні
підприємства з метою реорганізації, роздер-
жавлення та привласнення їхніх земель фізич-
ними особами та окремими структурами, які
мають необхідні важелі впливу. Ситуація у цій
підгрупі настільки загострилася, що постало
питання про існування та збереження дослід-
них господарств аграрних університетів і нау-
ково-дослідних установ, що належать до сфе-
ри аграрної науки [15]. Інший полюс представ-
лений фермерськими господарствами (ФГ), пік
кількості яких було відзначено у 2008 р. — 43,9
тис. од. (на 14,2% більше ніж показник 2000 р.).
На відміну від попередніх (рентабельність ко-
оперативів у 2011 р. становила 15,5%, а держ-
госпів — 2,8%), ця форма є найбільш високо-
рентабельною (32,6%) і тому це один із чин-
ників їх живучості, а також певного поширення
у регіонах. Однак незначні зміни і тенденція до
зменшення кількості ФГ свідчать про доволі
нестабільне становище їх значної частини, ви-
соку залежність від мінливої економічної ситу-
ації, а особливо — для етапу рецесії.
Привертає увагу той факт, що за 2000-ні

роки обсяги сільськогосподарських угідь у групі
СГП зменшилися більше ніж на 9 млн га (31,1%).

Одна з важливих причин — реорганізація ко-
лективних сільськогосподарських підприємств
(КСП): у 1998 р. їх налічувалося 10,5 тис. од.,
а у 2004 р. — 670 од., подальшої статистики
немає. Як правило, будь-яка реорганізація, не-
залежно від внутрішніх чинників та зовнішніх
рушійних сил, пов’язана з переходом на сучасні
організаційно-правові форми та форми госпо-
дарювання, і це супроводжується переважно
зменшенням чисельності персоналу та основ-
них засобів, зокрема сільськогосподарських
угідь. Роль глобалізації полягає в пришвид-
шенні трансформації зовнішніх щодо СГП
інституціональних, економічних, соціальних та
інших умов їх діяльності, а отже, цілеспрямо-
ваному пошуку підприємствами адекватних
економічній ситуації форм організації та госпо-
дарювання, а також вилучення зайвих або ж
гальмівних елементів і структур.
Трансформації в ОСГ (табл. 3) супрово-

джуються зменшенням кількості ОСГ і ста-
білізації площ сільськогосподарських угідь по-
силенням диференціації між двома основни-
ми підгрупами: зорієнтованими на забезпечен-
ня задоволення лише власних потреб у продук-
тах харчування та зорієнтованими переважно
на виробництво товарної продукції. За збере-
ження використовуваних ОСГ земельних угідь
їхній внесок у формування продовольчих ре-
сурсів і забезпечення продовольчої безпеки
країни змінюватиметься незначно. На нашу
думку, така ситуація збережеться і в наступні
10–15 років.
Отже, з одного боку, глобалізація сприяє

пришвидшенню позитивних змін у структурі і
розмірах підприємств та формах їх власності,
а з другого, — супроводжується виникненням
низки негативних наслідків, які необхідно своє-
часно розпізнавати та застосовувати запобіжні
заходи.

Залучення аграрного сектору економіки Ук-
раїни в глобалізаційні процеси має об’єктив-
ний характер, під впливом яких відбуваються
різнопланові трансформації в економіці, галу-
зях вітчизняного АПК, потенціалі підпри-
ємств, що породжує цілий спектр змін широ-
кого діапазону з суперечливими наслідками. За
нинішніх умов загострюється необхідність
пом’якшення негативних наслідків глобалізації

Висновки

для агротоваровиробників і мінімізації чи уне-
можливлення їх вияву в майбутньому. Для
цього треба запровадити моніторинг, систе-
матизувати й аналізувати позитивний досвід
провідних країн у цій сфері та з урахуванням
вітчизняної специфіки формувати дієві дер-
жавні програми, реалізація яких спрямована на
запобігання виникненню загроз і небезпек, зок-
рема в економічній та продовольчій.

1. Білорус О.Г. Глобалізація і національна стра-
тегія/О.Г. Білорус. — К.: ВО «Батьківщина»,

Бібліографія

2001. — 300 с.
2. Білорус О.Г. Глобальна продовольча безпе-



14 Вісник аграрної науки грудень 2012 р.

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Передумови та наслідки
глобалізації в агросфері України

ка: Монографія/О.Г. Білорус, М.В. Зубець, П.Т . Саб-
лук, В.І. Власов. — К.: ННЦ ІАЕ, 2009. — 480 с.

3. Воронкова В.Г. Місце і роль України в гло-
балізаційних процесах сучасності/В.Г. Воронкова/
/Гуманітарний вісн. ЗДІА. — Вип. 37. — 2009. —
С.16–32.

4. Дмитрук Б.П. Спільне підприємство в сіль-
ському господарстві: навч. посіб./Б.П. Дмитрук,
Н.Я. Пітель, С.М. Подзігун. — К.: Центр учб. літ-
ри, 2007. — 231 с.

5. Економіка України: Підсумки перетворень та
перспективи зростання/За ред. В.М. Гейця. — Х.:
Форт, 2000. — 392 с.

6. Крисанов Д.Ф. Розвиток особистих селянсь-
ких господарств України в умовах глобалізації:
виклики, наслідки та результати діяльності/
Д.Ф. Крисанов, Л.О. Удова//Вісн. Сумськ. НАУ.
Серія: фінанси і кредит. — 2012. — № 1 (32).

7. Онищенко О.М. Господарства населення:
продуктивність, ефективність, перспективи/
О.М. Онищенко. — К.: ІЕ НАНУ, 2003. — 100 с.

8. Прокопа І.В. Господарства населення в су-
часному аграрному виробництві і сільському роз-
витку/І.В. Прокопа, Т.В. Беркута. — К.: ІЕП НАНУ.
2001. — 240 с.

9. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство:
Монографія/П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Вла-
сов. — К.: ННЦ ІАЕ, 2008. — 460 с.

10. Сільське господарство України за 2010 рік.

Стат. зб. — К.: Держстат України, 2011. — 385 с.
11. Соболев О.С. Процессы глобализации ми-

ровой экономики и их влияние на ВВП развиваю-
щихся стран, России и агропродовольственный
рынок/О.С.Соболев//Глобализация и аграрная эко-
номика России: тенденции, возможные стратегии
и риски. — М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: «Энцик-
лопедия российских деревень», 2011. — С. 5–7.

12. Статистичний щорічник України за 2010
рік. — К.: Держстат України, 2011. — 560 с.

13. Тихомирова Є.Б. Паблік рилейшнз у глоба-
лізованому світі/Є.Б. Тихомирова. — К.: Наша
культура і наука, 2004. — 489 с.

14. Цивилизационная структура современного
мира: в 3-х т./под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Пав-
ленко. — Т. 1. — К.: Наук. думка, 2006. — 685 с.

15. Чопенко В. «Моя твоя не понімає»/В. Чо-
пенко//Дзеркало тижня. — 2012. — № 22 (70). –
С. 1, 8.

16. Шпичак О.М. Реалізація продукції особис-
тими селянськими господарствами — витрати,
ціни, ефективність/О.М. Шпичак, І.В. Свиноус. —
К.: ІАЕ УААН, 2008. — 321 с.

17. Юрчишин В.В. Аграрна політика в Україні на
зламах політичних епох/В.В. Юрчишин. — К.: Наук.
думка, 2009. — 366 с.

18. Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція
в Європі/Б.М. Юськів. — Рівне: видавець
О.М. Зень, 2009. — 476 с.



15Вісник аграрної наукигрудень 2012 р.

Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія

УДК 631.82:631.816
© 2012

А.С. Заришняк,
академік НААН

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

Т.В. Колібабчук,
кандидат сільсько-
господарських наук
Верхняцька дослідно-
селекційна станція ІБКЦБ

ОПТИМІЗАЦІЯ УДОБРЕННЯ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У ЗЕРНО-
БУРЯКОВІЙ СІВОЗМІНІ

В мовах нестій о о зволоження зони Лісостеп
на чорноземі опідзоленом вивчено вплив доз та
співвідношень елементів живлення на
врожайність зернових льт р. Визначено
оптимальні співвідношення елементів живлення
під час вирощ вання пшениці озимої та

р дзи на зерно.

Ефективність мінеральних добрив у сучас-
них сівозмінах визначають рядом факторів, се-
ред яких значущим є раціональний розподіл
добрив між культурами, оптимізація доз та еле-
ментного складу. У зерно-бурякових сівозмінах
добрива вносять під найвибагливіші культури
(буряки цукрові, пшеницю озиму, кукурудзу на
зерно), решта культур використовують добри-
ва в післядії. Такий розподіл добрив є най-
оптимальнішим і дає змогу досягти максималь-
ної біологічної продуктивності культур за міні-
мальних економічних витрат [1, 2].
Оскільки виробництво та використання міне-

ральних добрив в Україні здатне лише на 25–
30% задовольняти потреби культур, то важли-
во створити умови для найсприятливішого за-
своєння добрив рослинами. Оптимізація добрив
за складом та співвідношенням елементів жив-
лення — один із напрямів розв’язання цієї проб-
леми [3].
У стаціонарних польових дослідженнях, про-

ведених в умовах нестійкого зволоження зони
Лісостепу, упродовж 2-х ротацій (20-ти років)
зерно-бурякової сівозміни вивчали вплив різних
доз та співвідношень елементів живлення на
врожайність зернових культур. Дослідження
здійснювали на пшениці озимій по 3-х поперед-
никах вирощування та кукурудзі на зерно.
Матеріали і методика досліджень. У ро-

боті наведено середні дані за 2 ротації (1988–
2008 рр.) зерно-бурякової сівозміни Верхняць-
кої дослідно-селекційної станції, які дають мож-
ливість визначити вплив елементів живлення,

їх доз та співвідношень на підвищення врожай-
ності зернових культур.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзо-

лений важкосуглинковий — характеризується
такими фізико-хімічними та агрохімічними по-
казниками: уміст гумусу за Тюріним – 3,3–3,6%;
гідролітична кислотність за Каппеном — 22–
38 мг⋅екв./кг ґрунту; сума увібраних основ за
Каппеном-Гільковіцем — 280–300 мг⋅екв./кг
ґрунту; лужногідролізованого азоту за Корн-
фільдом — 100–120 мг/кг ґрунту; уміст рухомо-
го фосфору та обмінного калію за Чиріковим —
відповідно 90–140 та 70–100 мг/кг ґрунту.
Чергування культур у зерно-буряковій сіво-

зміні (30% — просапних, 60 — зернових, 20% —
кормових): ячмінь + конюшина — конюшина —
пшениця озима — буряки цукрові — горох —
пшениця озима — кукурудза на зерно — вико-
овес — пшениця озима — буряки цукрові.
Площа облікової ділянки — 100 м2; повтор-

ність — 3-разова. Агротехніка вирощування
культур загальноприйнята для цієї зони.
Одинарна норма мінеральних добрив (NPK)

під пшеницю озиму становила N60P50K60 (по ко-
нюшині та гороху), N80P50K60 (по вико-вівсу),
кукурудзу на зерно — N60P75K40. Форми міне-
ральних добрив: амонійна селітра, суперфос-
фат простий гранульований, калій хлористий.
Результати досліджень. Використання різ-

них систем мінерального удобрення за вирощу-
вання пшениці озимої та кукурудзи на зерно в
середньому за 2 ротації зерно-бурякової сіво-
зміни забезпечило зростання врожайності зер-



16 Вісник аграрної науки грудень 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

на цих культур порівняно з контролем (без доб-
рив) відповідно на 0,36–1 та 0,16–0,86 т/га.
Попри те, що пшениця озима краще реагува-
ла на внесення мінеральних добрив, ніж ку-
курудза на зерно, ефективність застосування
добрив під цю культуру значною мірою залежа-
ла від ланок сівозміни та співвідношення еле-
ментів живлення у складі добрив (таблиця).
Кращим попередником пшениці озимої за

вирощування її без унесення мінеральних доб-
рив була конюшина. Урожайність зерна по цьо-
му попереднику в середньому за 2 ротації сі-
возміни становила 4,82 т/га, що було більше
відповідно на 0,21 та 0,44 т/га, або 4,6 та
10,1%, ніж по гороху і вико-вівсу.
З унесенням мінеральних добрив найкращі

показники врожайності пшениці озимої було
отримано в ланці з вико-вівсом — у середньому
за 2 ротації 4,73–5,94 т/га, тоді як з горохом —
5,14–5,66, конюшиною — 4,82–5,19 т/га. Підви-
щення урожайності зерна до рівня контролю в
ланці з вико-вівсом становило 0,35–1,56, горо-
хом — 0,53–1,05, конюшиною — 0–0,37 т/га
(рисунок). Низька ефективність мінеральних
добрив у ланці з конюшиною могла бути спри-
чинена погіршенням умов водного режиму. За
даними окремих досліджень, конюшина здатна
висушувати ґрунт до глибини 1,5 м, що в умо-
вах нестійкого та недостатнього зволоження
може призвести до зниження врожайності на-
ступних культур [3].
Урожайність зернових культур значною мі-

рою залежала від запроваджуваних систем удоб-
рення. Використання 2-компонентного складу
добрив за своєю ефективністю поступалося
внесенню повного (3-компонентного) мінераль-
ного добрива. Урожайність пшениці озимої із
застосуванням 2-компонентних добрив у серед-
ньому за 2 ротації сівозміни становила 4,96–
5,4 т/га, кукурудзи на зерно — 5,82–6,4, що від-

повідно на 0,36–0,8 та 0,16–0,74 було більше, ніж
у варіанті без добрив, але на 0,2–0,44 та 0,12–
0,54 т/га поступалося врожайності у варіантах
з унесенням повного мінерального добрива.
За результатами досліджень, головним у під-

вищенні врожайності обох культур було азотно-
фосфорне живлення. Так, за внесення під пше-
ницю озиму азотно-фосфорних добрив урожай-
ність зерна в середньому в ланках сівозміни
була вищою порівняно з фосфорно-калійними
добривами на 0,44 т/га (8,9%), азотно-калійни-
ми — 0,31 т/га (6,1%); під кукурудзу на зерно —
відповідно на 0,45 (7,6%) та 0,58 т/га (10%).
Сприятливіші умови розвитку зернових куль-

тур склалися у варіантах з унесенням повного
мінерального добрива. Застосування одинар-
ної норми добрив (під пшеницю озиму по коню-
шині та гороху — N60P50K60, по вико-вівсу —
N80P50K60; кукурудзу на зерно — N60P75K40)
забезпечило врожайність зерна пшениці озимої
в середньому за 2 ротації 5,48, кукурудзи на
зерно — 6,48 т/га.
За проведеними розрахунками можна визна-

Оптимізація удобрення зернових
культур у зерно-буряковій сівозміні

1 Без добрив 4,82 4,61 4,38 4,60 5,66
2 NPK 5,03 5,52 5,88 5,48 6,48
17 NK 4,82 5,24 5,22 5,09 5,82
19 NK(1,5P) 5,19 5,66 5,94 5,60 6,52
21 PK 5,01 5,14 4,73 4,96 5,95
23 PK(1,5N) 5,12 5,36 5,72 5,40 6,43
24 NP 5,05 5,48 5,66 5,40 6,40
25 NP(1,5K) 5,12 5,55 5,77 5,48 6,36

НІР0,5 1,4–2,3 1,7–2,3 1,3–2,1 1,5–2,2 2,1–2,7
Р% 1,9–2,2 2,1–2,6 1,7–2,3 1,9–2,4 1,8–2,4

Пр им і т к а . NPK під пшеницю озиму відповідає нормі N60P50K60 (по конюшині та гороху), N80P50K60 (по
вико-вівсу); під кукурудзу на зерно — N60P75K40. Для рисунка та таблиці.

Вплив доз та співвідношень елементів живлення на врожайність зернових льт р (ВДСС,
1988–2008 рр.), т/ а

В
а
р
іа
н
т

Унесено добрив

Пшениця озима по попередниках

вико-овес
1993–1998,

2003–2008 рр.

конюшина
1988–1993,

1998–2003 рр.

горох
1991–1996,

2001–2006 рр.

Середня
по

сівозміні

Кукурудза
на зерно

1992–1997,
2002–2007 рр.

Збільшення збирання зерна порівняно з он-
тролем за різних співвідношень елементів
живлення (ВДСС, 1988–2008 рр.), т/ а: – –
— пшениця озима по онюшині; –– — пше-
ниця озима по ви о-вівс ; – – — пшениця
озима по орох ; – – — р дза на зерно

т/
га
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чити частку впливу кожного з елементів жив-
лення в отриманні врожаю зернових культур.
Так, за одинарної норми мінеральних добрив
частка азоту в отриманні врожаю пшениці ози-
мої становила 52,5%, фосфору — 39,4, калію —
8,1; кукурудзи на зерно — відповідно 41,7, 52
та 6,3%. Азотно-фосфорне живлення було виз-
начальним у формуванні врожаю обох культур.
При цьому домінантну роль в отриманні вро-
жаю пшениці озимої відігравав азот, кукурудзи
на зерно — фосфор.
Слід зазначити, що потреба пшениці озимої

в елементах живлення за внесення повної нор-
ми мінеральних добрив дещо різнилася за ви-
рощування її по різних попередниках. Так, по
попередниках гороху і вико-вівсу головну роль
у формуванні врожаю пшениці озимої відігра-
вав азот, по конюшині — фосфор.
Слабку реакцію зернових культур на калійні

добрива можна пояснити підвищеним рівнем
забезпечення ґрунту дослідного поля (чорнозе-
му опідзоленого) калієм. За даними деяких дос-
ліджень, на ґрунтах, багатих на калій (чорнозе-
ми), дія калійних добрив може певний час не
виявлятися, і рослини при цьому не відчувають
дефіциту цього елемента [4].
Важливою складовою системи удобрення є

співвідношення елементів живлення у складі
добрив. За використання одинарної норми доб-
рив під пшеницю озиму співвідношення еле-
ментів живлення в ланці з конюшиною та горо-
хом становило: NPK = 1:0,8:1, вико-вівсом —
1:0,6:0,8; під кукурудзу на зерно — 1:1,3:0,7.
Зміна співвідношення через збільшення до-

Оптимізація удобрення зернових
культур у зерно-буряковій сівозміні

зи одного з елементів живлення в 1,5 раза да-
ла можливість визначити оптимальний склад
добрив під час вирощування зернових культур.
Результати досліджень показали, що для

кукурудзи на зерно оптимальною нормою доб-
рив залишалося внесення N60P75K40 зі спів-
відношенням 1:1,3:0,7. Збільшення в 1,5 раза
дози одного з елементів живлення не сприяло
росту врожайності цієї культури. Так, у варіанті
з одинарною нормою добрив урожайність зер-
на становила 6,48 т/га, а зі збільшенням дози
одного з елементів живлення в 1,5 раза —
6,36–6,52 т/га.
Пшениця озима дещо інакше реагувала на

зміну складу повного мінерального добрива. У
середньому за 2 ротації врожайність пшениці
озимої зі збільшенням в 1,5 раза дози фосфо-
ру в ланках з конюшиною та горохом (N60P75K60)
становила відповідно 5,19 та 5,66, вико-вівсом
(N80P75K60) — 5,94, що порівняно з одинарною
нормою добрив було більше відповідно на 0,16,
0,05 та 0,06 т/га. Це свідчить про те, що з уне-
сенням добрив під пшеницю озиму доцільно
збільшити дозу фосфору в складі повного мі-
нерального добрива на 20–30%, особливо це
стосується ланки сівозміни, де пшеницю озиму
вирощували після конюшини. Вважаємо, що в
умовах нестійкого зволоження на чорноземі
опідзоленому важкосуглинковому норма доб-
рив N60P60K60 зі співвідношенням NPK=1:1:1
може бути оптимальною за вирощування пше-
ниці озимої після конюшини та гороху, N80P60K60
зі співвідношенням NPK=1:0,8:0,8 — після вико-
вівса.

Визначальним у формуванні врожаю пшениці
озимої та кукурудзи на зерно в умовах зерно-
бурякової сівозміни було азотно-фосфорне жив-
лення. За внесення повного мінерального доб-
рива частка азоту у формуванні врожаю пше-
ниці озимої становила 52,5%, фосфору — 39,4,
калію — 8,1; кукурудзи на зерно відповідно —
41,7, 52 та 6,3%.
При вирощуванні пшениці озимої в умовах не-

стійкого зволоження на чорноземах опідзолених
за внесення повного мінерального добрива кра-
щим попередником був вико-овес — урожай-

Висновки

ність зерна в середньому за 2 ротації стано-
вила 5,88, по гороху — 5,52, конюшині —
5,03 т/га. Оптимальною нормою добрив за ви-
рощування кукурудзи на зерно було внесення
N60P75K40 зі співвідношенням NPK = 1:1,3:0,7.
При вирощуванні пшениці озимої доцільно було
збільшити дози фосфору в складі повного міне-
рального добрива на 20–30%. Оптимальною для
пшениці озимої по попередниках конюшині і го-
роху може бути норма добрив N60P60K60
(співвідношення NPK = 1:1:1), по вико-вівсу —
N80P60K60 (співвідношення NPK = 1:0,8:0,8).
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РЕАКЦІЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
НА УДОБРЕННЯ ЗАЛЕЖНО
ВІД КИСЛОТНОСТІ ДЕРНОВО-
ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ

Висвітлено рез льтати досліджень, отримані в
тривалом стаціонарном польовом досліді з
вивчення ефе тивності внесення під пшеницю
озим мінеральних добрив за різної ислотності
дерново-підзолисто о ґр нт .

В Україні, за даними великомасштабного аг-
рохімічного обстеження, майже 23% земель
мають підвищену кислотність, що зумовлює їх
низьку родючість та слабку ефективність доб-
рив. Це призводить до зниження врожайності
всіх культур, насамперед найбільш конкурен-
тоспроможних, унаслідок чого знижується за-
гальна ефективність землеробства в регіонах,
де поширені такі ґрунти. До таких культур на-
лежить пшениця озима, яка дуже вибаглива до
реакції ґрунтового розчину і добре реагує на
вапнування. За узагальненими даними дослід-
них установ, приріст урожаю зерна пшениці
озимої від унесення вапна на Поліссі становив
3,4–5,5 ц/га, у Лісостепу — 2,2–6 ц/га, передгір-
них і гірських районах Карпат — 3,8–5,1 ц/га [4].
Параметри оптимального діапазону рН для

кожної сільськогосподарської культури на різ-
них ґрунтах можуть істотно різнитися. Д.М. Пря-
нишников відзначав, що чутливість культур до
рН на різних ґрунтах є неоднаковою, тому не
можна одні й ті самі норми рН переносити на
ґрунти різних типів. Слід ураховувати місцеві
особливості і встановлені показники для кож-
ної ґрунтової відміни [4].
На жаль, таких досліджень проведено дуже

мало. У більшості публікацій, присвячених про-
блемам вапнування кислих ґрунтів, автори на-
водять оптимальні інтервали рН для різних
культур, запропоновані М.С. Авдоніним [1]. За
цими даними, оптимальною для пшениці ози-
мої є реакція ґрунтового середовища в межах
рНсол. 6,3–7,6 [6]. Проте наведені параметри
потребують уточнення стосовно конкретних
ґрунтово-кліматичних умов, оскільки для отри-
мання таких показників на кислих ґрунтах слід
уносити дуже високі норми вапна, що пов’яза-
но зі значними фінансовими витратами.
Отже, установлення оптимальних парамет-

рів рН ґрунту для сільськогосподарських куль-
тур на різних ґрунтах має не лише теоретичне,
а й важливе економічне значення.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

У більшості літературних джерел автори оці-
нюють ефективність вапнування за прироста-
ми врожаю від норм вапна без уточнення року
його дії і показника рН ґрунту на той час. Про-
те дія повної норми триває 8 і більше років з
максимумом на 2-й рік і подальшим поступовим
зменшенням [2, 5, 7]. З цієї причини величина
приросту врожаю пшениці озимої, висіяної на
фоні тієї самої норми вапна, але в різні роки
після вапнування, істотно відрізнятиметься. В
окремих дослідах на 2-й рік дії вапна спостері-
галася навіть тенденція до зниження врожаю
[3]. З огляду на це, на нашу думку, реакцію
культури на вапнування слід оцінювати за ве-
личиною приросту врожаю не стільки від
норм вапна, скільки від зміни показників кислот-
ності ґрунту.
Завдяки наявності в Інституті сільського гос-

подарства Західного Полісся НААН  стаціонар-
ного досліду, на полях якого внаслідок унесен-
ня різних норм вапна створено ділянки, що
мають широкий діапазон показників кислот-
ності, з’явилася можливість дослідити його
вплив на різні сільськогосподарські культури і
встановити для них оптимальні інтервали фізи-
ко-хімічних показників на дерново-підзолисто-
му зв’язно-піщаному ґрунті.
Методика досліджень. Польові досліджен-

ня проводили в тривалому стаціонарному по-
льовому досліді, закладеному у 1979 р. у с. Шуб-
кові Рівненського району Рівненської області і
занесеному до «Реєстру атестатів довгостроко-
вих стаціонарних дослідів України» під № 009.
Ґрунт дослідної ділянки — дерново-підзолис-

тий зв’язно-піщаний. Перед закладанням дос-
ліду він характеризувався такими агрохімічни-
ми показниками орного (0–20 см) шару: уміст
гумусу за методом Тюріна — 0,86–0,97%; гідро-
літична кислотність за Каппеном — 22–
24 мг⋅екв./кг ґрунту; рНKCl — 4,6–4,8; сума уві-
браних основ за Каппеном-Гільковіцем —
28 мг⋅екв./кг ґрунту; ступінь насиченості основа-
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ми — 62%; уміст рухомих сполук фосфору та
калію за методом Кірсанова — відповідно 109–
139 та 58–81 мг/кг ґрунту.
Дослід закладено на 3-х полях з послідов-

ним їх уведенням у часі. Загальна площа ділян-
ки — 198 м2, облікової — 100 м2, повторність —
3-разова. У І і ІІ ротаціях дослідження здійс-
нювали у 8-пільній сівозміні, ІІІ і ІV ротаціях —
6-пільній.
Схемою досліду передбачено вивчення на

органо-мінеральному фоні удобрення впливу
0,5; 1; 1,5 та 2 норм СаСО3 за гідролітичною
кислотністю на врожайність культур сівозміни,
якість вирощеної продукції та властивості ґрунту.
Перед закладанням досліду проводили ос-

новне вапнування (1979 р.), а перед початком
ІІ (1989 р.) і ІІІ (1999 р.) ротацій сівозміни —
повторні. З метою вивчення тривалості післядії
різних норм вапна перед ІV ротацією його не
вносили. Дослідження здійснювали у 2009–
2011 рр. на фонах кислотності, створених за
внесення різних норм вапна у 1979–1999 рр.
Агротехніка вирощування пшениці озимої

сорту Подолянка в досліді — загальноприйня-
та для зони. Показники якості зерна визнача-
ли за такими методами: білок — прискореним
методом (ГОСТ 10846–91); натуру зерна — за
допомогою пурки (ГОСТ 10840–64); масу 1000
зерен — згідно з ГОСТ 12028–80.
Збирання і облік урожаю здійснювали суціль-

ним методом з усієї облікової площі ділянок.
Математичну обробку отриманих результатів
досліджень проводили за допомогою статис-
тичного аналізу з використанням програмних
засобів Microsoft Excel.
Результати досліджень засвідчили, що

врожайність зерна пшениці озимої та ефек-
тивність добрив, унесених під цю культуру на
дерново-підзолистому зв’язно-піщаному ґрунті,
насамперед залежать від його окультурення.

Реакція пшениці озимої на удобрення
залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту

Зокрема, без унесення добрив і хімічних меліо-
рантів у середньому за 3 роки зібрано лише
1,04 т/га зерна. Це свідчить про те, що такі
ґрунти є малопридатними для вирощування
пшениці без попереднього проведення комп-
лексу агрохімічних заходів (табл. 1). Найважли-
вішими з них є збільшення вмісту органічної
речовини, зменшення кислотності та поліпшен-
ня поживного режиму.
Унесення впродовж 1978–2008 рр. гною у

розрахунку 15 т/га сівозміни забезпечило істот-
не окультурення ґрунту, зокрема зниження ре-
акції ґрунту до рН 4,8–5 проти 4,4 на контролі.
На фоні післядії внесеного в сівозміні гною вро-
жайність зерна становила 1,83 т/га, що майже
вдвічі більше, ніж на контролі.
Мінеральні добрива в нормі N60Р60К60 на

фоні післядії гною зумовили підкислення дер-
ново-підзолистого ґрунту до рН 4,5–4,7 й попри
це сприяли зростанню врожайності до 2,33 т/га,
або на 0,5 т/га порівняно з фоном.
Збільшення показника рНсол. з 4,5–4,7 до

5,1–5,2 сприяло зростанню врожайності зерна
пшениці за внесення N60Р60К60 відповідно з
2,33 до 2,66 т/га, або на 22%. З подальшою
нейтралізацією ґрунтової кислотності врожай-
ність пшениці зростала, але значно слабше,
ніж за рН 5,1–5,2. Зокрема, за зниження кислот-
ності ґрунту з рН 5,1–5,2 до рН 5,7–5,9 приріст
врожаю становив 0,14 т/га. Зміна інтервалу кис-
лотності ґрунту з рН 5,7–5,9 до 6–6,1 забезпе-
чила зростання врожайності на фоні N60Р60К60
на 0,24 т/га, а за зміни з рН 6–6,1 до 6,1–6,3
спостерігалося неістотне зниження на 0,12 т/га.
Зі зниження кислотності ґрунту поліпшують-

ся умови ґрунтового живлення сільськогоспо-
дарських культур, що сприяє підвищенню вро-
жаю і поліпшенню його якості. Найвищу масу
1000 зерен (42,7 г) одержано на фоні післядії
гною і внесення N60Р60К60 в інтервалі рНсол.

Без добрив 4,4 1,12 1,03 0,96 1,04

Післядія гною —
15 т/га сівозміни —
фон 4,8–5,0 1,93 1,85 1,72 1,83

Фон + N60Р60К60 4,5–4,7 2,38 2,28 2,32 2,33

Фон + N60Р60К60 5,1–5,2 2,77 2,55 2,66 2,66

Фон + N60Р60К60 5,7–5,9 2,90 2,79 2,72 2,80

Фон + N60Р60К60 6,0–6,1 3,17 3,02 2,93 3,04

Фон + N60Р60К60 6,1–6,3 3,05 2,91 2,80 2,92

НІР0,5 0,18 0,19 0,21

1. Урожайність пшениці озимої залежно від добрення і ислотності ґр нт

2009 2010 2011

Урожайність за роками, т/га
Середнє

рНсол.
ґрунту

Удобрення
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5,7–5,9, що на 2,8 г більше порівняно з конт-
ролем (табл. 2).
Подібна закономірність спостерігалася і за

формування натурної маси зерна. За кислот-
ності ґрунту рНсол. 4,4 у варіанті без добрив
вона становила 742 г/л, унесення N60Р60К60 на
фоні післядії гною та зниження кислотності до
5,7–5,9 сприяло зростанню натурної маси зер-
на до 766 г/л. Подальша нейтралізація кислот-
ності не зумовила зростання показника натур-
ної маси.
Отримані дані свідчать про те, що зі знижен-

ням кислотності ґрунту вміст білка в зерні зро-
став. Зокрема, нейтралізація реакції ґрунту з
рНсол. 4,5–4,7 до 6,1–6,3 на фоні внесення
N60Р60К60 зумовила збільшення вмісту білка в
зерні з 11,6 до 13%.
У практиці сучасного землеробства норми

удобрення сільськогосподарських культур та
співвідношення між елементами живлення
встановлюють з урахуванням не лише агроно-
мічної, а насамперед економічної ефективності.
Аналіз економічної ефективності внесення під

пшеницю озиму мінеральних добрив у нормі
N60Р60К60 на ділянках дерново-підзолистого
зв’язно-піщаного ґрунту з діапазоном кислот-
ності 4,5–6,3 рНсол. показує, що величина при-
бутку зростає зі зниженням кислотності ґрунту
(табл. 3).
Якщо за рНсол. 4,5–4,7 внесення мінераль-

них добрив було збитковим, то за рНсол. 5,1–
5,2 вони забезпечили 165 грн/га прибутку, а за
зниження кислотності ґрунту до рНсол. 6–6,1
величина прибутку становила 1039 грн/га.
Збільшення прибутковості добрив зумовле-

не підвищенням їхньої окупності. Якщо за
рНсол. 4,5–4,7 1 кг д.р. мінеральних добрив за-
безпечив приріст 2,8 кг зерна, то зі зменшен-
ням кислотності до рНсол. 6–6,1 окупність зро-
стала до 6,7 кг.
Отримані експериментальні дані свідчать

про те, що завдяки зниженню реакції дерново-
підзолистого зв’язно-піщаного ґрунту з кислої
до нейтральної окупність 1 кг мінеральних доб-
рив, унесених під пшеницю озиму в нормі
N60Р60К60, зросла у 2,4 раза.

Без добрив 4,4 – – – – –

Післядія гною —
15 т/га сівозміни — фон 4,8–5,0 0,79 1817 1996 –179 —

Фон + N60Р60К60 4,5–4,7 1,29 2967 3561 –594 2,8

Фон + N60Р60К60 5,1–5,2 1,62 3726 3561 165 4,6

Фон + N60Р60К60 5,7–5,9 1,76 4048 3561 487 5,4

Фон + N60Р60К60 6,0–6,1 2,00 4600 3561 1039 6,7

Фон + N60Р60К60 6,1–6,3 1,88 4324 3561 763 6,0

Без добрив 4,4 39,8 742 9,9

Післядія гною —
15 т/га сівозміни —
фон 4,8–5,0 41,0 747 10,5

Фон + N60Р60К60 4,5–4,7 41,8 753 11,6

Фон + N60Р60К60 5,1–5,2 42,2 760 12,1

Фон + N60Р60К60 5,7–5,9 42,7 766 12,5

Фон + N60Р60К60 6,0–6,1 42,4 765 12,7

Фон + N60Р60К60 6,1–6,3 42,0 764 13,0

2. Я ість зерна пшениці озимої залежно від добрення і ислотності ґр нт (2009–2011 рр.)

Показники якості

уміст білка, %маса 1000 зерен, г
натурна маса
зерна, г/л

рНсол. ґрунтуУдобрення

3. Е ономічна ефе тивність добрення пшениці озимої залежно від ислотності ґр нт

Прибуток
Витрати на
застосування
добрив

Вартість
приросту

грн/га

Окупність
добрив, кг
зерна/кг NРК

Удобрення рНсол. ґрунту
Приріст

урожайності,
т/га
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Зниження кислотності дерново-підзолис-
того зв’язно-піщаного ґрунту з рНсол. 4,5–4,7
до 6–6,1 зумовило підвищення врожайності
зерна пшениці озимої від унесення N60Р60К60 з
2,33 до 3,04 т/га. Зміна реакції ґрунту з рНсол.
4,5–4,7 до 5,1–5,2, з 5,1–5,2 до 5,7–5,9 і з 5,7–
5,9 до 6,0–6,1 забезпечила приріст урожаю
відповідно на 0,33; 0,14; і 0,34 т/га.
Подальше зниження кислотності не супро-

воджувалося зростанням врожайності. Нейт-

Висновки

ралізація кислотності ґрунту сприяла поліп-
шенню показників якості зерна: збільшенню
маси 1000 зерен, натури зерна та вмісту біл-
ка в ньому.
На створених унаслідок тривалої післядії

вапна фонах кислотності дерново-підзолис-
того ґрунту від кислої до нейтральної окуп-
ність мінеральних добрив, унесених у нормі
N60Р60К60, зросла з 2,8 кг зерна на 1 кг NРК до
6,7 кг/кг, або у 2,4 раза.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ
200-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

НАЙСТАРІШОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ АГРОБІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Нещодавно наукова бібліотека Нікітського ботанічного саду відзначила 200-річчя від дня засну-
вання. Першим її директором був відомий ботанік, випускник Військово-медичної академії Х.Х. Сте-
вен (1781–1863 рр.), який ще до закладання саду розробив план діяльності першої організаційної інсти-
туції в імперії галузевого спрямування, що мав назву «План економо-ботанічного саду на південному
березі Тавриди під селом Нікітою». Серед обов’язкових підрозділів новоствореної установи було на-
звано й бібліотеку. Крім особистих книжок Х.Х. Стевена, що стали першоосновою бібліотеки, за кош-
ти Саду було придбано двотомне видання 1784 р. академіка П. Палласа з чудовим ботанічним атла-
сом. Найвищого розвитку бібліотека досягла у ХІХ ст., коли другим директором установи був М. Гарвітс.
На цей час у ній налічувалося 462 томи, або 170 назв книг, з питань сільського господарства, лісівниц-
тва та ботаніки. Перед подіями 1917 р. завдяки активній праці співробітників саду — Любименку, Фро-
лову-Багрєєву, Вульфу, Кузнєцову та іншим — фонди бібліотеки досягли 20 тис. примірників книг та
брошур, були рідкісні видання ХVІІІ–ХІХ ст.: багатотомні праці з помології Франції і Німеччини, ампе-
лографії Італії, Франції, довідники про флору світу, найстаріші публікації з питань дендрології, бага-
томовні словники.
Нині фонди бібліотеки налічують 195 тис., з яких 75 тис. видань іноземними мовами.
Серед тих, хто примножував здобутки бібліотеки Нікітського ботанічного саду, Г. Гейц, який три-

валий час керував нею, починаючи з 1926 р., Н. П. Онохова (працювала в установі у 1954–1988 рр.),
Н. Г. Бернар, яка вже 30 років її очолює.
Нині наукова бібліотека НБС — ННЦ має чудовий довідково-бібліографічний апарат, у бібліотечні

процеси запроваджено сучасні інформаційні технології. Тут уперше в Україні створено відповідні
ДОСТу умови для зберігання рідкісних видань.
До ювілею працівники бібліотеки підготували «Бібліографічну енциклопедію НБС — ННЦ», в якій

представлено 457 коротких автобіографій його співробітників, що працювали з часу заснування
(1812 р.) й працюють донині, підготовлено і видано у 2009 р. «Бібліографічний покажчик наукових
праць Нікітського ботанічного саду — Національного наукового центру. 1986–2005 рр.». Велику ро-
боту здійснює колектив бібліотеки Нікітського ботанічного саду зі створення друкованого «Зведеного
каталогу нових надходжень до сільськогосподарських бібліотек АР Крим».

В. А. Вергунов,
член-кореспондент НААН,

директор Державної наукової
сільськогосподарської бібліотеки НААН
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ЗАХИСТІ РОСЛИН

По азано, що пріоритетними напрямами
досліджень є моніторин і про ноз вання
ш ідливих та орисних видів, енетичні й
біотехноло ічні підходи, розроблення
мі робіоло ічних засобів захист , адаптація
інте рованих систем захист до с часних
техноло ій вирощ вання, антирезистентна
страте ія ви ористання пестицидів, оцін а
фітосанітарно о ризи арантинних об’є тів.

Ґрунтово-кліматичні умови України є спри-
ятливими для отримання рослинницької про-
дукції, урожаї та валові збори якої повністю за-
довольняють потреби населення в продуктах
харчування, забезпечують галузь тваринницт-
ва — кормами, промисловість — сировиною.
У середньому втрати продукції рослинницт-

ва від шкідливих організмів становлять 30%, а
в періоди спалахів розмноження шкідників, епі-
фітотій хвороб та значного засмічення полів
бур’янами вони можуть перевищувати 50%.
На початку XXІ ст. сільське господарство на-

шої України зазнало істотних реформ. Змінили-
ся розміри полів, структура посівних площ, сіво-
зміни, організація сільськогосподарського ви-
робництва. Разом із великими підприємствами
з’явилося понад 30 тис. фермерських госпо-
дарств, розміри їх землекористування станов-
лять 30—50 га [1].
Водночас за спеціалізації виробництва у

фермерських господарствах та концентрації ок-
ремих культур порушено традиційну роль сі-
возмін, способів обробітку ґрунту і технологій
вирощування культур.
Аналіз фітосанітарної ситуації свідчить про

те, що трансформації агроценозів мають далекі
негативні наслідки, особливо щодо таких домі-
нантів, як клоп шкідлива черепашка, соняшни-
кова шипоноска, септоріоз, фузаріоз, піренофо-
роз, альтернаріоз. Саме на цих об’єктах вда-
лося показати, що агроекосистеми піддаються
прискореному, часто незворотному антропічно-
му впливу [3, 5, 6]. Так, представники членис-
тоногих відзначаються яскраво вираженою ре-

акцією на зміни в агроекосистемах завдяки ви-
сокій екологічній пластичності, широкій валент-
ності, продуктивному потенціалу, адаптаційно-
му поліморфізму та іншим особливостям, що
сприяють завоюванню нових екологічних ніш,
розширенню ареалу, формуванню видів домі-
нантів і супердомінантів.
Сучасні технології захисту рослин мають

підтримувати достатнє біорізноманіття й корис-
ну частину ценозу в агроекосистемах. Виготов-
ляючи хімічні препарати різної дії, слід ціле-
спрямовано використовувати агроекосистемні
підходи [2, 4, 7].
Концепція захисту рослин зазнає істотних

змін і доповнень.
Пріоритетними напрямами методологічних

основ наукових досліджень у захисті рослин є:
1. Моніторинг і прогнозування популяцій

шкідливих та корисних видів в агроекосисте-
мах на основі інформаційних систем (ГІС-тех-
нологій).
Програми ГІС дають можливість поєднати

фітосанітарну інформацію з географічним міс-
цеположенням, що значно підвищує інформа-
тивність фітосанітарної діагностики. З упрова-
дженням інноваційних послуг ГІС у захисті рос-
лин можна вивчити їх можливості для
розроблення моделі прогнозування поширення
шкідливих організмів в агроценозах сільсько-
господарських культур та визначенні можливих
спалахів їх чисельності. Програми ГІС дають
змогу сформувати та проаналізувати багаторіч-
ну базу даних щодо поширення і чисельності
саранових (тест-об’єкт) та показники впливу

Рослинництво,
кормовиробництво
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екологічних умов ГТК, СЕТ та t°C повітря, ґрун-
ту, сонячної активності на поширення та масові
розмноження угруповання саранових. Викорис-
тання новітніх геоінформаційних технологій
(GPS-навігації) у нагляді за сарановими дасть
можливість удосконалити наявну систему мо-
ніторингу та зменшити трудовитрати на вияв-
лення та облік чисельності шкідників.
На основі інноваційних підходів потрібно

розробити нові та вдосконалити існуючі мето-
ди моніторингу шкідливих організмів, установи-
ти предиктори для розроблення оперативного
прогнозування основних консументів фітоцено-
зу. Сучасна теорія прогнозування має базува-
тися на результатах досліджень патогенезу
хвороб, біології шкідників, зміни сегетальної
рослинності, впливу на процеси факторів зов-
нішнього середовища. Аргументовану уяву про
розвиток явищ у майбутньому можна зосереди-
ти на 3-х основних предикторах: екстраполяції,
експертизі й моделюванні.

2. Генетичні підходи, які ґрунтуються на
створенні й вирощуванні стійких до фітопа-
разитів сортів і гібридів. Стійкі сорти обмежу-
ють розвиток патогенів та шкідників, підвищу-
ючи ефективність інших заходів захисту, зокре-
ма хімічних і біологічних.
Важливою проблемою лишається виявлен-

ня комбінацій генів стійкості, які забезпечува-
ли б довготривалий захист від хвороб. Успіх
селекції передусім залежить від наявності ви-
хідного матеріалу. Генофонд культурної пше-
ниці є обмеженим. Його збільшити можна 2-ма
основними методами — інтрогресією (перене-
сенням генетичного матеріалу від споріднених
видів) та мутагенезом.
У зв’язку з цим заплановано дослідження,

пов’язані з пошуком нових алелів таких госпо-
дарчо важливих локусів, як локуси запасних
білків, тобто алелів, що виникли через мутаге-
нез, та інтрогресованих алелів, а також зі ство-
ренням ліній з новими алелями.
Такі лінії є джерелом нових технологічних

властивостей зерна. Крім того, інтрогресовані
гліадинові алелі можуть бути зчеплені з нови-
ми генами стійкості до хвороб (іржа, борош-
ниста роса, септоріоз) і шкідників (попелиці,
кліщі).

3. Біотехнологічні підходи, виявлення генів
стійкості основних сільськогосподарських
культур до хвороб та створення комплексно
стійкого вихідного матеріалу з використан-
ням молекулярно-генетичних маркерів.
Останнє десятиріччя у світі характеризува-

лося розвитком методів молекулярної генети-
ки, які дали можливість картувати, клонувати та
секвенувати деякі гени стійкості рослин до хво-

Пріоритетні напрями
наукових досліджень у захисті рослин

роб і гени авірулентності патогенів. Ці дослі-
дження показали значну генетичну варіабель-
ність, яка виражається в кластеризації генів,
множинному алелізмі й полімерії генів стійкості,
й дали змогу реалізувати стратегію піраміду-
вання генів стійкості.
Дослідженнями, проведеними в Інституті за-

хисту рослин (ІЗР) НААН, установлено, що ген
стійкості Lr32 втратив ефективність. Виявлено
раси, які мають гени вірулентності й здатні по-
долати захисну дію цього гена — 6, 52, 130,
149, 176 та Х-4. За останнє десятиріччя гени
Lr12 i Lr13 втратили можливість стабільно за-
безпечувати стійкість. Дані щодо вірулентності
патогену застерігають від залучення до селек-
ції тих генів стійкості пшениці, в яких у популяції
збудника міститься значна кількість генів віру-
лентності.
Для розвитку ДНК-технологій в Україні по-

трібно картувати відомі ефективні гени стійкості
сільськогосподарських культур для наступного
використання в селекції. Треба створити вихід-
ний матеріал для селекції пшениці з новими
генами стійкості за допомогою міжвидової гіб-
ридизації і мутагенезу.

4. Потребують посиленого вивчення ятро-
генні, неінфекційні, бактеріальні, вірусні хво-
роби. Ятрогенні хвороби виникають під дією пе-
стицидів навіть за дотримання строків і норм
під час обприскування. Ятрогенних хвороб за-
реєстровано досить багато, але поки що вони
є маловивченими. Для підвищення ефектив-
ності захисту рослин потрібно знати механізм
їх виникнення.
Наші дослідження вірусних хвороб зосере-

джуватимуться передусім на контролі векторів-
переносників інфекції, у тому числі й грибної
етіології.

5. Розроблення мікробіологічних засобів за-
хисту сільськогосподарських культур та тех-
нологій застосування ентомофагів з ураху-
ванням зазначених змін незворотного антро-
пічного характеру.
Світове товариство приділяє значну увагу

біологізації захисту рослин, і на 15-му міжна-
родному конгресі із захисту рослин розвиток
біологічного методу контролю за шкідливими
організмами визначено пріоритетним напря-
мом.
В ІЗР НААН розроблено систему біологічно-

го захисту овочевих культур відкритого і за-
крито-го ґрунту, зокрема білоголової капусти з
максимальним застосуванням мікробіологічних
препаратів.
Уперше в Україні розпочато дослідження з

виявлення в природних умовах хижих немато-
фагових грибів з метою відбору найефективні-
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ших штамів, перспективних як продуцентів біо-
препарату для боротьби з фітопаразитичними
нематодами.
До перспективних напрямів розвитку біоме-

тоду належать активний пошук нових штамів
мікроорганізмів на основі грибів, бактерій та ен-
томопатогенних нематод, розроблення регла-
ментів їх виробництва і застосування та техно-
логій розведення нових ентомофагів для захи-
сту кукурудзи від стеблового метелика.

6. Оновлення інтегрованих систем захис-
ту сільськогосподарських культур, їх адап-
тація до сучасних технологій вирощування.
Розроблення методологічних основ фітосані-
тарної оптимізації агробіоценозів з урахуван-
ням закономірностей формування комплек-
сів шкідливих та корисних комах в агроеко-
системах.
Біологізація та екологізація захисту рослин

вносять істотні корективи в ідеологію критеріїв
і параметрів економічних порогів шкідливості.
Оцінка фітосанітарного стану за показниками
лише чисельності шкідників є недостатньою.
Для вирішення завдань екологізованого захис-
ту рослин потрібно обліковувати популяцію
шкідливих і корисних організмів. Напрямами
таких досліджень є розроблення нових еколо-
го-економічних порогів шкідливості, екологічно
безпечних способів і методів контролю шкідли-
вих організмів за мінімального впливу на навко-
лишнє середовище; системний підхід до засто-
сування хімічних заходів захисту з огляду
шкідливості їх дії на об’єкти та довкілля; еко-
логічне обґрунтування асортименту засобів за-
хисту рослин та технологій їх застосування, що
не матимуть негативного впливу на навколиш-
нє середовище.
З використанням пестицидів у системах ін-

тегрованого захисту слід враховувати можли-
ву резистентність до них шкідників, хвороб та
бур’янів. В останнє десятиріччя, особливо після
впровадження у виробництво високоефектив-
них засобів хімічного захисту з групи бензимі-
дазолів, дикарбоксимідів, феніламідів, інгібі-
торів синтезу ергостеролів, склалася особливо
серйозна ситуація з резистентністю.

7. Антирезистентна стратегія вико-
ристання пестицидів, спрямована на знижен-
ня в шкідливих організмів резистентних
форм.
Нині слід розпочати дослідження з оцінки ре-

зистентності хвороб до препаратів стробілури-
нової групи, що дасть можливість змінити так-
тику захисту сільськогосподарських культур від
домінуючих хвороб. Актуальною є розробка
картування території України з бальною оцін-
кою резистентності.

8. Важливими напрямами нематології є:
розроблення принципово нових схем немато-

логічного моніторингу з виокремленням по-
слідовності етапів;  виокремлення найнебез-
печніших для рослинництва України немато-
дозів, що потребують невідкладної розробки
методів контролю; оцінка ризиків проникнен-
ня і поширення комплексу нематод.

9. Оцінка фітосанітарного ризику каран-
тинних об’єктів.
Україна обрала шлях побудови відносин на

основі ухвалених у всьому світі норм і правил,
що містяться в угодах Світової організації тор-
гівлі. Інтегрування України до СОТ передбачає
доведення національних стандартів з фітоса-
нітарії до відповідних міжнародних норм, ви-
значених угодою про застосування санітарних
та фітосанітарних заходів згідно з планом дій
Україна — ЄС. Тому маємо спрямувати дослі-
дження на гармонізацію Українського фітосані-
тарного законодавства до міжнародних норм і
стандартів у галузі карантину і захисту рослин.
Зокрема, у 2011 р. ІЗР НААН було розпочато
роботу в рамках міжнародного проекту
EUPHRESCO II «Поглиблення та посилення
кооперації між фітосанітарними дослідницьки-
ми програмами».
Уперше відповідно до міжнародних стан-

дартів та удосконаленої методики розроблено
національні протоколи АФР, які технічно об-
ґрунтовують фітосанітарне регулювання 13-ти
видів небезпечних шкідливих організмів пас-
льонових культур і дають змогу своєчасно ви-
являти, ідентифікувати та ухвалювати певні
фітосанітарні регламентації щодо недопущен-
ня їх проникнення і поширення на території
України.

10. У прикладних дослідженнях роботу ма-
ють здійснювати за такими основними напря-
мами:

· ефективні підходи до процесів розвитку та
еволюції агробіоценозу слід здійснювати за ра-
хунок селекції сільськогосподарських рослин,
агротехніки і конструювання агроекосистем;

· аналіз динаміки чисельності популяції
шкідливих організмів в умовах змін довкілля.
Служба моніторингу має забезпечити постійний
контроль за структурою, мінливістю популяцій
шкідників, хвороб та бур’янів, умовами, що
сприяють виникненню епіфітотій, епізоотій, та
резистентністю популяцій до хімічних і біологіч-
них засобів захисту;

· підтримка чисельності популяцій нижче по-
рогу шкідливості. Проведення захисних заходів
лише тоді, коли розвиток шкідливих організмів
загрожує врожаю;

· використання всіх наявних методів захис-
ту від шкідливих організмів;

· пошук сортів, комплексно стійких до хво-
роб і шкідників, що дасть можливість істотно
знизити пестицидне навантаження на довкілля.

Пріоритетні напрями
наукових досліджень у захисті рослин
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Пріоритетні напрями
наукових досліджень у захисті рослин

Основою сучасних технологій захисту рос-
лин має бути фітосанітарне проектування
агроекосистем. Стратегія застосування хі-
мічних засобів захисту повинна базуватися на
максимальному зниженні негативного впливу
пестицидів на навколишнє середовище й ак-

тивному використанні селективних, біорегу-
ляторних і біологічних препаратів, що не пору-
шують функцію нецільової біоти агроекосис-
тем. Запропоновані напрями мають реалізу-
ватися в оновлених інтегрованих системах
захисту сільськогосподарських культур.

Бібліографія

Висновки
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ОЦІНКА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ВИРОБНИЦТВА
БІОЕТАНОЛУ

Наведено методоло ічні підходи до визначення
рейтин ібридів р дзи за ба атьма
біометричними по азни ами при ви ористанні
їх зерна для отримання біоетанол .

Складна економічна ситуація в Україні та
зростання цін на енергоносії, значну частку
яких Україна імпортує, спонукають до пошуку
альтернативних джерел їх отримання. Основ-
ним з них є продукція рослинництва, зокрема
олії ріпаку і соняшнику використовують для
отримання біодизеля, біомасу та рослинні
рештки — біогазу, зерно кукурудзи, пшениці,
тритикале, коренеплоди буряків цукрових, цук-
рову тростину, деревну стружку — для отри-
мання біоетанолу.
Біоетанол відіграє важливу роль у структурі

використання бензину як добавка. У країнах
Європейського Союзу застосовують кілька ма-
рок пального з використанням біоетанолу, зок-
рема Е5, Е10, Е85 (Е — від англ. ethanol, а
цифра — відсоток етанолу у пальному). У Бра-
зилії використовують пальне марки Е100 [5].
Кукурудза як одна із стратегічних зернових

культур в Україні — важливе джерело отриман-
ня біоетанолу. З 1 т її зерна можна отримати

410 л етанолу, з ячменю — 330, жита — 357,
пшениці — 375 л.
У зв’язку з цим великого значення у вироб-

ничій сфері набуває оцінювання сучасних гіб-
ридів кукурудзи за придатністю використання їх
зерна для виробництва біоетанолу. Показників
хімічного складу з чіткими значеннями поліса-
харидів або даних про потенційну зернову вро-
жайність певного гібрида замало [1]. Оцінюван-
ня об’єкта лише за 1-єю ознакою або максимум
2-ма не дає змоги повною мірою охарактери-
зувати і визначити його рейтинг серед інших
подібних об’єктів. Для досягнення економічно-
го ефекту оцінювання об’єкта потрібно здійсню-
вати за багатьма характерними показниками,
які в процесі оптимізації можуть бути цілком
протилежними. Виникає потреба у визначенні
певного оптимізованого положення, за якого
об’єкт однаково характеризувався б за всіма
показниками (компроміс Парето) [2].
В Україні висівають велику кількість гібридів

Дніпровський 187 МВ 639,50 286,99 7,21 9,68 81,56

Кадр 195 МВ 533,20 269,40 5,85 7,52 83,77

Харківський 199 МВ 480,40 281,78 5,76 8,21 83,84

Тосс 218 МВ 308,16 319,60 3,97 8,25 83,21

Дніпровський 227 МВ 581,00 275,42 6,19 10,66 81,13

Дніпровський 293 МВ 492,00 304,11 5,75 11,32 80,63

Білозірський 295 СВ 568,00 272,22 6,71 8,82 83,85

Солонянський 298 СВ 469,13 214,75 4,92 9,28 84,28

Дніпровський 310 МВ 655,41 244,33 7,34 8,80 85,14

Харківський 329 МВ 493,68 343,80 7,60 7,49 84,80

ЗПСК-330 557,04 395,56 9,28 9,76 83,20

ВАР 330 МВ 620,50 272,50 8,66 8,78 82,52

Одеський 360 МВ 588,75 246,75 6,94 8,98 83,05

Одеський 385 МВ 409,50 294,50 6,03 10,32 82,52

ДК 440 604,50 274,75 7,04 7,95 84,73

Кодацький 442 СВ 664,89 318,22 8,16 8,68 85,78

1. По азни и прод тивності ібридів р дзи, 2010 р.

Уміст, %

БЕР
сирого
протеїну

Гібрид кукурудзи
Кількість зерен
на качані, шт.

Маса
1000 насінин, г

Урожайність
зерна, т/га
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Оцінка гібридів кукурудзи
на придатність до виробництва біоетанолу

кукурудзи зарубіжної і вітчизняної селекцій з
потенційно різними зерновою продуктивністю,
фізичними та хімічними показниками якості зер-
на. При цьому гібриди неоднаково реагують на
агроекологічні умови вирощування, що зумов-
лює значну варіабельність характерних показ-
ників виходу поживних речовин з одиниці зе-
мельної площі, енергетичних витрат тощо [2, 3].
У виробничій сфері актуальним є визначення
найбільш адаптованих гібридів кукурудзи, при-
датних для вирощування за різними техноло-
гічними моделями в конкретних ґрунтово-кліма-
тичних умовах та для виробництва біоетанолу.
Методика досліджень. Здійснено попарне

порівняння відібраних критеріїв оцінювання що-
до їх важливості за використання зерна куку-
рудзи для виготовлення біоетанолу. Для цьо-

го скористалися методичними рекомендаціями
щодо багатофакторної оцінки рослин Інститу-
ту кормів та сільського господарства Поділля
НААН [4].
До найважливіших критеріїв оцінювання гіб-

ридів кукурудзи належать: кількість зерен на
качані (шт.), маса 1000 зерен (г), урожайність
(т/га), уміст сирого протеїну в зерні (%), уміст
безазотистих екстрактивних речовин (БЕР, %)
(табл. 1).
Результати досліджень. Унаслідок попар-

ного порівняння характерних показників продук-
тивності гібридів кукурудзи щодо їх значущості
для виробництва біоетанолу визначили взає-
мозалежності, які наведено на рисунку. Най-
важливішим показником (критерієм) для здійс-
нення добору виявився вміст безазотистих екс-
трактивних речовин у зерні кукурудзи в пере-
рахунку на абсолютно суху речовину, оскільки
основну частку (81%) зерна становили вугле-
води, які під час зброджування дають можли-
вість отримувати спирти. Рівень його значу-
щості серед інших досліджуваних критеріїв —
0,225, «урожай-ність зерна» — 0,217, критерій
«маса 1000 насінин» — 0,2.
Показник умісту БЕР у зерні гібридів кукуруд-

зи зумовлений біологічними особливостями
культури і перебуває у межах 81–86%. Показ-
ники продуктивності гібрида залежали від здат-
ності рослини реалізувати свій біологічний по-
тенціал у певних ґрунтово-кліматичних умовах,
багатьох абіотичних і біотичних факторів та
технології вирощування культури. Так, зі змен-
шенням розміру зерна збільшуватиметься ча-
стка оболонок і зменшуватиметься частка ен-
досперму та зародка, що істотно впливатиме
на вихід етанолу.
Використовуючи показники міри значущості

кожного з критеріїв оцінювання гібридів куку-
рудзи для виробництва спиртів, визначили ко-
ефіцієнт ефективності кожного гібрида за су-
мою факторів. Для цього скористалися мето-
дичними підходами до багатофакторного
оцінювання рослин, що є найбільш об’єктивним
чинником для швидкого вирішення складних
наукових і виробничих завдань.
За результатами аналізу встановили рей-

тинг гібридів кукурудзи щодо можливостей ви-
ходу біоетанолу (табл. 2).
Найвищі коефіцієнти ефективності — 0,502

та 0,487 — для виробництва етанолу мали ран-
ні гібриди кукурудзи Кадр 195 МВ і Харківський
199 МВ. Із групи середньоранніх гібридів най-
вищим коефіцієнтом ефективності — 0,542 —
відзначався Білозірський 295 СВ. Серед серед-
ньостиглих найвищий коефіцієнт ефективнос-
ті — 0,699 був у гібрида Харківський 329 МВ,
пізньостиглих — гібрида Кодацький 442 СВ —
0,751.

Діа рама знач щості по азни ів прод тив-
ності за ви ористання зерна р дзи для
виробництва біоетанол
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0,225 0,217

0,192 0,200

0,167

Кодацький 442 СВ 0,751
Харківський 329 МВ 0,699
ЗПСК-330 0,636
ДК 440 0,619
Дніпровський 310 МВ 0,562
ВАР 330 МВ 0,545
Білозірський 295 СВ 0,542
Кадр 195 МВ 0,502
Харківський 199 МВ 0,487
Одеський 360 МВ 0,476
Дніпровський 187 МВ 0,442
Одеський 385 МВ 0,350
Солонянський 298 СВ 0,322
Дніпровський 227 МВ 0,315
Тосс 218 МВ 0,288
Дніпровський 293 МВ 0,236

2. Рейтин ібридів р дзи за ви ористан-
ня зерна на біоетанол

Назва гібрида Коефіцієнт ефективності
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Використовуючи метод одночасного оціню-
вання за багатьма чинниками, можна найбільш
вдало здійснити попередній добір гібридів ку-
курудзи з метою використання їх зерна для
виробництва біоетанолу. Слід вирощувати
гібриди різних груп стиглості, в яких коефі-

Висновки

цієнт ефективності за сумою характерних оз-
нак перевищує значення 0,4 (Кодацький 442 СВ,
Харківський 329 МВ, ЗПСК-330, ДК 440,
Дніпровський 310 МВ, Білозірський 295 СВ,
Кадр 195 МВ, Харківський 199 МВ, Дніпровсь-
кий 187 МВ).
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПОГОЛІВ’Я І ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ МОЛОЧНИХ ПОРІД В ІТАЛІЇ

Італія належить до країн, що мають високопродуктивне сільське господарство, яке базується
на приватних засадах господарювання.
У міру економічного розвитку країни все більшого значення набуває тваринництво. Розводять

велику рогату худобу, свиней, овець, кіз, птицю. Проте нині тваринництво повністю не забезпе-
чує потреб населення країни. Поголів’я великої рогатої худоби становить 9 млн гол., свиней —
8,5 , овець — понад 10 млн гол. Щороку виробляється близько 15 млн т молока та 5 млн т м’яса.
Італія є значним виробником м’яса й сиру. За кількістю виробленого м’яса країна перебуває на
8-му місці в світі і на 4-му — в Європі. Частину продукції тваринництва, зокрема вовну, країна
імпортує.  М’ясо-молочне тваринництво зосереджено переважно на півночі, вівчарство — в Апен-
нінських горах і на островах. Наразі в Італії розводять 5 основних молочних порід. Найпоширені-
ша в країні — італійська фризька молочна порода, яка має порівняно високу молочну продук-
тивність (таблиця). Результати аналізу продуктивності корів за останні 5 років свідчать, що се-
редні показники надою і якості молока істотно не змінилися.

Вихід
молочного
жиру і білка,

кг

Фризька 2011 688720 9011 3,66 3,30 627
2007 673980 9032 3,65 3,27 625

Бура 2011 60904 6908 4,00 3,54 521
2007 69656 6841 3,96 3,48 509

Червоно-ряба 2011 40052 6447 3,88 3,42 471
2007 32463 6513 3,90 3,41 476

Вольдостана 2011 9660 3657 3,59 3,40 256
червоно-ряба 2007 10510 3833 3,53 3,27 261
Сіра гірська 2011 6734 4898 3,74 3,37 348

2007 6161 5029 3,71 3,36 355

Динаміка поголів’я і продуктивності підконтрольних корів різних порід в Італії
(за матеріалами ICAR)

Продуктивність за 305 днів

Надій, кг
уміст у молоці, %

жиру білка

Порода Рік
Підконтрольне
поголів’я

М.С. Гавриленко, І.В. Базишина,
кандидати сільськогосподарських наук, А.О. Пожилов

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Оцінка гібридів кукурудзи
на придатність до виробництва біоетанолу



29Вісник аграрної наукигрудень 2012 р.

Тваринництво,
ветеринарна
медицина

УДК 579.873.2
© 2012

В.П. Романенко,
академік НААН
Інститут ветеринарної
медицини НААН

ЕПІДЕМІОЛОГО-ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ
ВЛАСТИВОСТІ МІКОБАКТЕРІЙ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Рез льтати проведених досліджень свідчать, що
всі 3 види мі оба терій (M. tuberculosis, М. bovis
і М. avium) є похідними одно о зб дни а із
за ладеними еномі ожно о з них
властивостями розмноження і паразит вання в
ор анізмі людини, різних видів тварин і птахів,
що дає їм змо адапт ватися в ор анізмах не
властивих для них хазяїв і ви ли ати в них
захворювання аж до енералізованої форми
т бер льоз .

Захворюваність людей і тварин на туберку-
льоз постійно зростає. Як відомо, в 1993 р.
ВООЗ проголосила туберкульоз глобальною
небезпекою для людства. У 1995 р. епідемію
туберкульозу оголошено в Україні, де захворю-
ваність на той час зросла у 2,3 раза, а
смертність — утричі. Такий самий стан щодо
цього захворювання серед тварин і птахів. Про-
блема туберкульозу серед людей, різних видів
тварин і птахів потребує детального вивчення,
починаючи, насамперед зі збудника хвороби,
його патогенних властивостей для людей, тва-
рин і птахів і їхньої залежності від видової на-
лежності збудника туберкульозу.
Відкривачем збудника туберкульозу, як відо-

мо, є Р. Koх, який спочатку вважав, що збуд-
ник туберкульозу у людини, різних видів тварин
і птахів єдиний [1]. Проте пізніше у доповіді на
Лондонському туберкульозному конгресі він
заявив, що «бугорчатка» у людини не тотожна
«жемчужниці» у великої рогатої худоби і з ог-
ляду на це туберкульоз людини не може бути
перенесений на тварин, а тому немає потреби
оберігати людей від зараження туберкульозом
великої рогатої худоби [2]. Проте Р. Koх, ма-
буть, не помітив публікації Е. Нокар про резуль-
тати досліджень, проведених у лабораторії
І.І. Мечнікова в Інституті Л. Пастера. Е. Нокар
установив, що бацили людського туберкульо-
зу, захищені у колодієвих мішечках і поміщені
в організм курки, через кілька переходів із мі-
шечка в мішечок пристосовувалися до її орга-
нізму і перетворювались у різновидність, подіб-

ну до пташиного туберкульозу. На цій підставі
Е. Нокар дійшов висновку, що бацили пташи-
ного туберкульозу — тільки видозмінена різно-
видність бацил, які викликають туберкульоз у
людини і тварин [17].

I.І. Мечніков, у лабораторії якого Е. Нокар
одержав дані, заявив, що цим дослідом оста-
точно вирішено питання відносно спірної різни-
ці між туберкульозними мікробами [6]. Рішення
було на користь їх єдності: бацила пташиного
туберкульозу є тільки видозміненою породою
бацил, що викликають туберкульоз у людини і
ссавців.
Після цього з’явилися численні праці вітчиз-

няних і зарубіжних авторів, у яких доведено
необґрунтованість твердження Р. Коха щодо
неідентичності збудника туберкульозу у людей,
тварин і птахів. Так, В.А. Любарський зазначив,
що типи збудників туберкульозу у людини і ве-
ликої рогатої худоби є різновидом одного і того
самого мікроба [4]. М.К. Юсковець у своїй ро-
боті наводить дані спостереження Н. Клайна:
під час розбирання туш туберкульозних тварин
м’ясник заразився і захворів на туберкульоз
шкіри. При цьому з вогнищ було виділено ба-
цили бичачого типу, а за повторного аналізу
через кілька років із тих самих вогнищ виділе-
но бацили людського типу [16].
В.І. Ротов описав випадок занесення тубер-

кульозної інфекції на благополучну щодо ту-
беркульозу птахоферму, на якій почала працю-
вати хвора на туберкульоз пташниця [14]. На
думку цього дослідника, для кімнатних птахів



30 Вісник аграрної науки грудень 2012 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

джерелом інфекції часто бувають їхні власни-
ки, хворі на туберкульоз.
За даними В.М. Матвєєва, із 1356 людей

різного віку, хворих на туберкульоз, збудник
М. tuberculosis виявлено у 55,7%, M. bovis — у
42,69, збудник обох типів — у 1,7% [5]. Багато
авторів, враховуючи переважну локалізацію
збудника туберкульозу бичачого типу в регіо-
нальних лімфатичних вузлах травного тракту,
дійшли висновку, що інфікування людей міко-
бактеріями цього типу здебільшого відбуваєть-
ся через кишковик і трапляється, як правило,
у дитячому віці в перші 5 років життя. А.Ф. Коч-
марським наведено випадки експерименталь-
ного і спонтанного захворювання великої рога-
тої худоби на туберкульоз пташиного типу [3].
Згідно з узагальненими даними зарубіжних

і вітчизняних дослідників поширення мікобак-
терій від тварин до людини і навпаки — важ-
ливий аспект епідеміології туберкульозу [15].
Зараження людини від хворої туберкульо-

зом худоби може відбуватися у два способи.
Перший і найпоширеніший (особливо у дітей) —
використання в їжу некип’яченого інфіковано-
го мікобактеріями туберкульозу (МБТ) молока,
одержаного від хворих корів; другий — аероген-
ний, трапляється у доглядачів за хворими на
туберкульоз тваринами.
Щодо епідеміологічної небезпеки хворої на

туберкульоз великої рогатої худоби, В.П. Шиш-
ков і В.П. Урбан наводять такі дані: у США ча-
стка мікобактерій М. bovis у захворюванні лю-
дей на туберкульоз становить 0,1% від усіх ви-
ділених штамів мікобактерій, Канаді — 0,5,
Австрії — 0,6, Чехії — 4, Данії — 5, Велико-
британії — 6, Німеччині — 10, Румунії — 10%
(зокрема від дітей — до 44%), в Угорщині —
12,8%.
У разі зараження людей мікобактеріями би-

чачого типу частіше, ніж за інфікування люд-
ським типом збудника туберкульозу, розвива-
ються різні позалегеневі форми цього захворю-
вання. Туберкульоз бичачого типу, за даними
Т. Schliesser [15], є професійно небезпечним
для сільських працівників, а також для про-
давців м’яса, м’ясних і молочних продуктів. Для
них імовірність захворювання на туберкульоз
більша, ніж для інших людей.
Загальний рівень захворюваності на актив-

ний туберкульоз серед працівників основних
професій сільськогосподарського виробництва
в 4,8 раза перевищує показник для всього на-
селення. Захворюваність ветеринарних праців-
ників у 10 разів вища, ніж іншого населення,
причому у них трапляється найскладніша фор-
ма туберкульозу.
Згідно з наведеними В.П. Шишковим і В.П. Ур-

баном даними, дві третини випадків захворю-
вання свиней на туберкульоз, яких відгодову-

Епідеміолого-епізоотологічні
властивості мікобактерій туберкульозу

ють харчовими відходами в містах, спричиняє
збудник туберкульозу людського виду [15].
Значна кількість хворих на туберкульоз собак
у містах заражається туберкульозом від хворих
людей, часто такі тварини стають джерелом
зараження людей, особливо дітей.
У літературі не знайдено ні експерименталь-

ного, ні наукового обґрунтування і підтверджен-
ня одержаних різними авторами даних про
сприйнятливість різних видів тварин, птахів і
людей до різних типів збудника туберкульозу.
З огляду на це В.П. Романенком зі співавто-
рами у 1990–1998 pp. в Інституті сільськогос-
подарської мікробіології (м. Чернігів) експери-
ментально досліджено адаптивні властивості
M. tuberculosis, M. bovis і М. avium до невлас-
тивих для них хазяїв, їхню генетичну зумов-
леність, а також патогенні та імуногенні влас-
тивості у адаптованих до невластивого хазяї-
на типів МБТ.
Для зараження телят використали культури

МБТ людського типу (штам № 1848) і пташи-
ного (штам № 33). На курях пасажували куль-
тури МБТ бичачого типу (штам № 8) і людсь-
кого (штам № 1848). Для дослідів на морських
свинках, які серед лабораторних тварин най-
чутливіші до МБТ людського типу, використа-
ли культуру МБТ пташиного типу (штам № 33).
У перших пасажах дослідних тварин і птицю

заражали вихідними культурами відповідного
штаму, а для кожного наступного пасажу вико-
ристовували реізоляти культур МБТ, виділених
після попереднього пасажу через організм не-
властивого для них хазяїна. У заражених тва-
рин вивчали прояв патогенних властивостей
МБТ у невластивих для них хазяїв і проводи-
ли реізоляцію культур мікобактерій.
У реізолятів культур МБТ, виділених після

проведення пасажів збудника туберкульозу різ-
них типів в організмі невластивих хазяїв, вив-
чали культуральні, морфологічні, біохімічні і
біологічні властивості. Через 3 тижні, а потім
через кожні 3 міс. після первинного зараження
робили алергічну пробу з ППД-туберкуліном
для ссавців і птиці. У реізолятів культур міко-
бактерій, виділених після проведених пасажів
збудника туберкульозу різних типів в організмі
невластивих хазяїв, вивчали культуральні, мор-
фологічні, біохімічні і біологічні властивості.
У результаті проведених нами дослідів ус-

тановлено, що МБТ людського і пташиного ти-
пів, пасажовані на телятах, посилювали свою
патогенність для цих тварин [7, 10, 12]. Так,
первинний ріст М. avium і M. tuberculosis, 4-ра-
зово пасажованих через організм великої рога-
тої худоби, збігався за часом з первинним ро-
стом M. bovis.
Двічі пасажований на телятах збудник М. avi-

um давав позитивну реакцію на уреазу, що не-
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властиво для цього типу і є одним із характер-
них тестів для мікобактерій бичачого типу. Збуд-
ник туберкульозу M.tuberculosis, двічі пасажо-
ваний через організм телят, посилив патоген-
ність для лабораторних тварин. У кролика, мен-
ше чутливого до мікобактерій людського типу,
ніж до збудника M. bovis, після зараження па-
сажованою на телятах культурою M.tuberculo-
sis розвивалася генералізована форма тубер-
кульозу.
Установлено, що за пасажів на курях M. tu-

berculosis і M. bovis їхні антигенні властивості
поступово набували таких, що характерні для
М. avium [8, 11, 13]. У крові птиці обох дослід-
них груп вже за першого пасажу M. tuberculosis
і M. bovis на курях титр специфічних антитіл до
антигену М. avium досягав 1:200, а у однієї кур-
ки, зараженої M. tuberculosis, — 1:400. У крові
контрольної групи № 1 цей показник був ви-
щим — 1:800, у двох курок І групи за патоло-
гоанатомічного дослідження вже в першому
пасажі виявлено одиничні туберкульозні вогни-
ща в печінці, а у однієї курки з ІІ групи — ту-
беркули в ілеоценальному з’єднанні кишковика.
Під час наступних пасажів на курях M. tu-

berculosis і М. bovis патогенність їх для курей
посилювалась, особливо М. bovis, за 5-разово-
го пасажування на курях M. tuberculosis і М. bo-
vis реєстрували кахексію зараженої ними птиці.
За послідовного пасажування на курях реє-

стрували поступове прискорення росту виділе-
них реізолятів порівняно з вихідною культурою.
Починаючи з 4-го пасажу М. bovis на курях,
уреазна активність культури послаблювалася.
Культури M. tuberculosis і M. bovis за 8-ра-

зового послідовного пасажування на курях змі-
нили свої біологічні властивості. Вони призве-
ли до загибелі птиці упродовж 14–21 дня з різ-
ким збільшенням селезінки (тип Йерсена), що
характерно для М. avium. Одержані нами ре-
зультати свідчать про те, що M. tuberculosis
(штам № 1848) і M. bovis (штам № 8) за 8-ра-
зового пасажування через організм курей втра-
тили деякі характерні для них біологічні влас-
тивості і набули такі, що типові для М. avium.
Досліди з вивчення адаптивної мінливості до

невластивих для них хазяїв М. avium стави-
ли на морських свинках, які найчутливіші до
M. tuberculosis [9]. За пасажування М. avium на
морських свинках у тварин поступово згасали
реакції на ППД-туберкулін для птиці і посилю-
валися на ППД-туберкулін для ссавців. Зі

збільшенням пасажів М. avium на морських
свинках посилювалася патогенність збудника
для цих тварин. Якщо в 1-му пасажі тільки у
однієї морської свинки дослідної групи в леге-
нях виявлено характерні туберкули, то в 2–
4-му — множинні туберкули в паренхімі легень,
а також гіперпластичні зміни в селезінці й нир-
ках. У 5-му пасажі М. avium усі морські свинки
дослідної групи загинули від генералізованої
форми туберкульозу на 28–36-ту добу після за-
раження. 6–8-разове пасажування на морсь-
ких свинках М. avium зумовлювало у них гене-
ралізовану форму туберкульозу з летальним
кінцем.
Отже, одержані нами дані чітко доводять

етіологічну роль M. bovis і М. avium у захворю-
ванні на туберкульоз людей, особливо дітей як
головних споживачів молочних продуктів, одер-
жаних від туберкульозних корів, і яєць від хво-
рої на туберкульоз птиці. Вони також науко-
во обґрунтовують факти, одержані різними до-
слідниками в різних країнах світу, про те, що
виділення від хворих на туберкульоз людей
M. bovis і М. avium свідчить про їхню етіологіч-
ну роль у захворюванні людей на туберкульоз,
а також обґрунтовують їхню генетичну зумов-
леність.
Наведені вище дані свідчать про помилко-

вість заяви Р. Коха, що «бугорчатка» у люди-
ни не тотожна «жемчужниці» у великої рогатої
худоби і немає потреби оберігати людей від
зараження туберкульозом великої рогатої худо-
би. Наші дані чітко доводять, що всі 3 види
мікобактерій туберкульозу є похідними єдино-
го збудника із закладеними в геномі кожного з
них властивостями розмноження і паразитуван-
ня в організмі людини, різних видів тварин і
птахів, що дає їм змогу адаптуватися в орга-
нізмі невластивого хазяїна і викликати в ньому
захворювання, аж до генералізованої форми
туберкульозу. Контакти між туберкульозними
тваринами, птахами, а також людьми мають
бути обмеженими такою мірою, щоб попереди-
ти їх перезараження.
Особливо небезпечним для зараження лю-

дей туберкульозом є використання в їжу не
знешкоджених від мікобактерій туберкульозу
продуктів, а для тварин і птиці — контамінова-
них мікобактеріями кормів. Щоб запобігти та-
кому перезараженню, потрібно контролювати
знезараження від мікобактерій продуктів для
людей і кормів для тварин і птиці.

Висновки

Дослідженнями встановлено, що всі 3 види
збудника туберкульозу не мають абсолютної

константності своїх властивостей. За три-
валого перебування в організмі невластиво-
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Епідеміолого-епізоотологічні
властивості мікобактерій туберкульозу

го для них хазяїна типово патогенні мікобак-
терії туберкульозу зі стійко сформованими
біологічними ознаками гублять частину вихід-
них властивостей і поступово набувають но-
вих, видових, характерних для збудника ту-
беркульозу, специфічного для людей, тварин
і птахів, через організм яких вони пасажува-

лися. M. tuberculosis, M. bovis і М. avium сенси-
білізують організм невластивого для них ха-
зяїна, зумовлюють високі титри специфічних
антитіл у їх крові і, поступово адаптуючись,
викликають у них захворювання, яке призво-
дить до характерних патологічних змін і на-
віть до генералізованої форми туберкульозу.
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ПРОФІЛАКТИКА АЦИДОЗУ В КОРІВ

Наведено лінічні, морфоло ічні та біохімічні
по азни и орів за с б лінічно о ацидоз ,
виявлено о під час диспансерно о обстеження,
та превентивні заходи за цієї патоло ії.

Продуктивне довголіття молочних корів є од-
ним із головних критеріїв ефективності та прибут-
кового ведення молочного скотарства. Розрахун-
ки свідчать, що якщо середня тривалість викори-
стання корів буде меншою за 2,5 лактації, то
тварини почнуть вибувати зі стада раніше, ніж
дасть приплід їхнє потомство [4]. Натомість ціло-
річне утримання корів на «кислих» раціонах при-
зводить до швидкого їх вибракування зі стада.
При цьому тварин доводиться вибраковувати вже
в період 1- чи 2-ї лактації. Вибракування корів
досить часто відбувається через вторинні хворо-
би, що є наслідком ацидозу: ламініт, абсцеси пе-
чінки, атонію і гіпотонію, мастити, проблеми з ре-
продуктивними органами корів тощо. Однак лікарі
ветеринарної медицини не звертають належної
уваги на наявність ацидозу у тварин. Особливо
це стосується субклінічного і хронічного ацидозу,
перебіг якого не має виражених клінічних симп-
томів.
На практиці фахівці ветеринарної медицини

виділяють 2 види ацидозу — клінічний і субклі-
нічний. Найнебезпечнішим є субклінічний ацидоз,
за якого видимі клінічні ознаки відсутні, а наслідки
виявляються зі значним запізненням. Головних
помилок, що спричиняють виникнення хвороби,
часто допускають у період отелення корів. При-
чинами розвитку ацидозу в корів здебільшого є
недостатня підготовка їх до отелення, а після
отелення — різкий перехід на кормовий раціон
із занадто високим умістом цукру і крохмалю та
недостатнім умістом білка і клітковини.
У процесі філогенезу організм великої рогатої

худоби пристосувався до засвоєння оцтової, про-
піонової і масляної кислот, але не молочної. Як-
що в раціоні корів через велику кількість комбі-
кормів міститься багато крохмалю, то у процесі
бродіння в рубці утворюється значна кількість
молочної кислоти. Рубець клінічно здорових тва-
рин заселений великою кількістю мікроорганізмів
(від 100 тис. до 1 млн в 1 мл рубця). Вони роз-
щеплюють крохмаль, засвоюють молочну кисло-
ту і перетворюють її в пропіонову кислоту або інші
метаболіти. Однак за рН 6–5,5 кількість мікроор-
ганізмів у рубці корів різко знижується. Зрештою
це призводить до припинення утилізації молоч-

ної кислоти і вона накопичується в рубці в знач-
них кількостях, запускаючи каскадний механізм
лактатного ацидозу.
Мета дослідження — проаналізувати стан

здоров’я корів в умовах навчально-дослідного
господарства за результатами диспансеризації.
Матеріали і методи дослідження. Дослі-

дження проведено в 2011 р. у відокремленому
підрозділі НУБіП України НДГ «Великоснітинсь-
ке ім. О.В. Музиченка» на коровах сухостійного
періоду за схемою диспансерного обстеження з
використанням клінічних, морфологічних і біохі-
мічних методів. У досліді використано корів із суб-
клінічним перебігом ацидозу. За контроль взято
нормативні показники для цього виду тварин.
Матеріалом для лабораторних досліджень бу-

ла кров, відібрана з яремної вени корів вранці, до
годівлі тварин. У дослідженнях використовували
цільну кров і сироватку крові. Морфологічні по-
казники крові (кількість еритроцитів, уміст гемо-
глобіну, показник гематокриту) визначали за за-
гальноприйнятими методиками. Біохімічні показ-
ники сироватки крові (уміст загального білка, аль-
бумінів, глюкози, сечовини, креатиніну, прямого
та загального білірубіну, активність аспартатамі-
нотрансферази (АСТ), аланінамінотрансферази
(АЛТ), лактатдегідрогенази (ЛДГ), лужної фосфа-
тази (ЛФ), уміст кальцію, фосфору, магнію, фе-
руму) визначали в Українській лабораторії якості
і безпеки продукції АПК з використанням методик
фірми RANDOX та біохімічного аналізатора Sin-
nowa BS 3000 P (Китай). Статистичну обробку ре-
зультатів досліджень проводили з використанням
комп’ютерної програми Microsoft Excel 2003.
Результати дослідження. Субклінічну форму

ацидозу в корів діагностувати важко. З часом ця
форма ацидозу може поступово перейти в хро-
нічну. Симптоми за хронічного ацидозу рубця не
є характерними. У корів виявляють незначне при-
гнічення, послаблену реакцію на зовнішні подраз-
ники, що є наслідком надмірного надходження в
їх організм органічних кислот з кислими силосо-
ваними кормами. Ці кислоти не встигають роз-
щеплюватися, всмоктуються в кров і мають по-
вільний токсичний вплив на організм тварин.
У корів погіршується апетит: вони не цікав-
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ляться свіжим кормом, не повністю поїдають ус-
тановлену добову норму зернових і цукристих
кормів чи періодично відмовляються від них. За
субклінічної форми ацидозу у тварин спостеріга-
ються циклічні зменшення потреби в кормі. Час-
то корови замість поїдання кормосуміші щось у
ній шукають, час від часу піднімаючи голову. У
них послаблюється моторика рубця, виникають
гіпотонія, атонія, періодичне здуття. Висока кон-
центрація молочної кислоти в рубці супрово-
джується підвищенням осмотичного тиску, ріди-
на з крові починає надходити до рубця, розвива-
ються діарея, дегідратація організму, згущення
крові. Ознакою субклінічного ацидозу в корів є
дещо розріджений кал.
За низького рН рубцевого вмісту під впливом

молочнокислих бактерій руйнуються деякі аміно-
кислоти та утворюються шкідливі протеїногенні
аміни (гістамін, тирамін, кадаверин), які надхо-
дять у кров і спричиняють різні патологічні реакції
в організмі. З їх впливом пов’язують розвиток
ламініту. Характерною ознакою ацидозу в корів
є зниження надоїв і погіршення якості молока.
Механізм цього пояснюється підвищенням вмісту
летких жирних кислот (ЛЖК), що відбувається за
рахунок пропіонової кислоти, водночас уміст оц-
тової кислоти знижується. Зменшення у складі
ЛЖК молярної концентрації оцтової кислоти є
причиною зниження жирності молока, оскільки ця
кислота є основним джерелом молочного жиру.
Наслідком ацидозу є порушення гемопоетич-

них процесів. Так, у наших дослідженнях уміст
еритроцитів і гемоглобіну в крові був на нижній
межі фізіологічних показників (табл. 1). Наявність
запалення в міжпальцевій щілині корів може свід-
чити про нестачу кровопостачання.
Еритроцити крові корів за ацидозу не можуть

переносити достатню кількість оксигену. При цьо-
му кінцівки корів отримують найменшу кількість
оксигену і, як результат, розпухають. У подаль-
шому це призводить до їх набряку, запалення та
розвитку ламініту.
Хворі тварини часто сприйнятливіші до інфек-

цій, у них порушується відтворювальна функція,
розвивається мастит, знижується життєздатність
потомства. Показник рН вмісту рубця знижуєть-

ся до 5,6 і нижче. Хронічний ацидоз рубця уск-
ладнюється румінітом, паракератозом рубця, аб-
сцесами печінки, жировим гепатозом, міокардіо-
дистрофією, ураженням нирок та ін.
За зазначених вище типів годівлі корів вини-

кає також і вітамінна недостатність, оскільки ка-
ротин силосу погано засвоюється організмом, а
мікробний каротин не синтезується. У силосі
низький уміст вітаміну D, у результаті чого потре-
ба в ньому корів не забезпечується. Унаслідок
цього порушується засвоєння кальцію і фосфо-
ру, запаси яких у кістках інтенсивно витрачають-
ся (табл. 2). Це, очевидно, і є одним з основних
механізмів розвитку остеодистрофії в молочних
корів. Зниження вмісту магнію в сироватці крові
також негативно позначається на здоров’ї тварин.
Зазначимо, що кальцій і магній мають винятково
важливе значення для повноцінного перебігу ба-
гатьох внутрішньоклітинних процесів. Іони Мg2+,
підтримуючи низьку концентрацію Са2+ у клітині,
активують вихід і контролюють надходження цьо-
го елемента через клітинну мембрану.
Так, доведено, що за відсутності в інкубацій-

ному середовищі Мg2+ у цитозолі клітин збіль-
шується вміст Са2+ та знижується рН і, навпаки,
додавання до середовища Мg2+ сприяє вивіль-
ненню Са2+ із клітин. Зменшення у позаклітинно-
му середовищі вмісту кальцію зумовлює підкис-
лення цитозолю, що викликає зниження інтен-
сивності відновлення величини рН. Існування
Са2+/Н+ — обмінника нині є визнаним фактом [1].
Тому недостатність в організмі кальцію і магнію
може мати винятково велике значення у пору-
шенні кислотно-лужного гомеостазу в тканинах.
Молочна кислота міститься в рубці здорових

корів у слідових концентраціях. Однак за рН
близько 6–5,5 швидкість росту мікроорганізмів
різко знижується, що призводить до припинення
утилізації лактату і він накопичується в рубці, за-
пускаючи каскадний механізм лактатного аци-
дозу.
Через велику кількість крохмалю і цукру в руб-

ці підсилюється ріст бактерій, які виробляють
молочну кислоту. При цьому бактерії, що викори-
стовують молочну кислоту, не встигають пов-
ністю її переробити. Тобто молочна кислота, що
утворилася, не встигає перетворюватися в про-
піонову кислоту, вона накопичується і всмоктуєть-
ся в кров. Розвивається метаболічний ацидоз з
мінеральною недостатністю. Компенсаторною
реакцією організму на зниження рівня молоч-

Еритроцити, Т/л 5,36±0,19 5,0–7,5
Лейкоцити, Г/л 11,9±2,85 6,0–10,0
Гемоглобін, г/л 100,0±8,7 95,0–125,0
Базофіли, % – 0–2
Еозинофіли, % 3,7±2,1 3–8
Паличкоядерні, % 3,67±1,55 2–6
Сегментоядерні, % 22,0±4,4 20–35
Лімфоцити, % 69,3±5,6 40–70
Моноцити, % 0,7±0,07 2–7

1. Гематоло ічні по азни и с хостійних орів

Показник
Нормативні
значення

Дослід, n=3

2. Уміст ма роелементів сироватці рові
с хостійних орів

Ферум, мкмоль/л 19,9±1,2 16,1–26,8
Фосфор, ммоль/л 1,5±0,17 1,5–2,2
Кальцій, ммоль/л 1,9±0,10  2,4–3,12
Магній, ммоль/л 0,45±0,15  0,8–1,15

Дослід, n=3
Нормативні
значення

Показник
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ної кислоти є швидке зростання активності ЛДГ
(табл. 3).
У кислому середовищі змінюється епітелій

рубця: його сосочки стають набряклими, гемора-
гічними, можуть бути некротизованими. Запальні
процеси в рубці з гіперкератозом і паракератозом
сосочків та епітеліальних клітин слизової оболон-
ки, про що може свідчити підвищена кількість
лейкоцитів у крові (11,9±2,85), призводять до ут-
ворення на ній ерозій і виразок. Вони стають во-
ротами для проникнення гнильної мікрофлори з
рубця через ворітну вену в печінку, а звідти (за
зниженої природної резистентності організму) —
у легені, нирки та інші органи з утворенням у них
абсцесів. Крім цього, розвиток ацидозного стану
організму та надходження в кров протеїногенних

амінів спричиняють порушення функції централь-
ної нервової системи. Тому виникає синдром:
ацидоз — румініт — ламініт — абсцеси печінки.
Підтвердженням цього є підвищення активності
в сироватці крові АСТ, ЛДГ, умісту прямого біліру-
біну та креатиніну порівняно з фізіологічними зна-
ченнями.
Зростання більш ніж удвічі вмісту глюкози

(7,63±0,14 ммоль/л) порівняно з фізіологічними
параметрами (2,5–3,5 ммоль/л) свідчить про
значні порушення в діяльності нейрогуморальної
системи. Такий стан можна вважати стресом для
тварини з виділенням гормону стресу (адреналі-
ну), що активує фермент фосфорилазу і мобілі-
зує глікоген в усіх тканинах. Другий захисний ме-
ханізм спрямований на виділення глюкокорти-
коїдів, вони активують ферменти, стимулюють
синтез глюкози з проміжних продуктів, у цьому
випадку з лактату. Лактат перетворюється до
електронейтральної сполуки глюкози та сприяє
зменшенню кислої реакції крові.
Для попередження розвитку ацидозу у тварин

вирішальне значення має кормова база. Зазна-
чимо, що повноцінний раціон має містити дос-
татній рівень поживних речовин, макро-, мікро-
елементів і вітамінів, особливо тих, які не син-
тезуються в організмі тварин. Проте не менш
важливим є згодовування тваринам неподрібне-
ного грубого корму, що сприяє збільшенню кіль-
кості жуйних рухів та, як наслідок, збільшенню
виділення слини, яка має лужну реакцію і нейт-
ралізує підвищену кислотність у рубці. Важливим
є розділення тварин на фізіологічні групи та зго-
довування їм кормів відповідно до стану їх орга-
нізму.
У разі вмісту в раціоні корів великої кількості

силосу з низьким рН (4 і нижче), для його розкис-
лення потрібно додавати: натрію бікарбонат, маг-
нію карбонат, а також магнію оксид.

Загальний білок, г/л 76,8±7,87 70–86
Альбуміни, г/л 48,97±1,12 27–43
Глюкоза, ммоль/л 7,63±0,14 2,5–3,5
АСТ, Од/л 106,1±6,8 10–50
АЛТ, Од/л 29,9±7,32 10–30
ЛДГ, Од/л 1727,7±74,7 200–370
ЛФ, Од/л 138,1±30,5 100–200
Холестерол,
ммоль/л 2,47±0,097 2,3–4,5
Сечовина, ммоль/л 4,33±0,25 3,5–6,0
Креатинін, мкмоль/л 186,7±10,0 80–180
Білірубін, мкмоль/л:
  прямий 3,47±1,41 0–0,2
  загальний 4,57±1,7 1,7–10,3

3. Біохімічні по азни и сироват и рові с хо-
стійних орів

Нормативні
значення

Дослід, n=3Показник

Дослідженнями доведено, що основою про-
філактики ацидозу в корів є повноцінна годів-
ля, висока якість кормів і води, дотримання
режиму годівлі, оптимального мікроклімату в

Висновки

приміщеннях, організація систематичного мо-
ціону, раціональне використання засобів хі-
мічного та мікробіологічного синтезу, конт-
роль за станом обміну речовин у тварин та ін.
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нозах і показники крові великої рогатої худоби/
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ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД
ПІДШКІРНОЇ ЖИРОВОЇ ТКАНИНИ
ЗА ЛАРВАЛЬНОГО ЕХІНОКОКОЗУ
СВИНЕЙ

Наведено рез льтати досліджень
жирно ислотно о с лад шпи свиней за
ларвально о ехіно о оз . У разі середньо о
і висо о о ст пеня інвазії жировій т анині
оефіцієнт співвідношення поліненасичених до
насичених жирних ислот зниж ється.

Ліпіди продуктів тваринного походження,
зокрема свинини, є не тільки джерелом енергії
та вітамінів, а й пластичним матеріалом, неза-
мінним в окисно-відновних процесах організму
людини. Такими речовинами є, насамперед,
поліненасичені жирні кислоти (лінолева, ліно-
ленова та арахідонова), які не синтезуються
організмом людини [3, 5]. Вони беруть участь
у підвищенні резистентності організму, стабілі-
зації водного обміну і нормалізації функціо-
нальної діяльності нирок [4].
Особливо важливу роль із числа полінена-

сичених кислот відіграє лінолева кислота, яка
називається вітаміном F і входить до складу
антибактеріальних речовин жовчі. Не менш
важливою щодо біологічної дії на організм є
арахідонова кислота. З нею пов’язані важливі
функції організму, зокрема й обмін речовин.
Добова потреба організму в арахідоновій кис-
лоті становить 5 г і задовольнити її за рахунок
їжі неможливо, оскільки у тваринних жирах цієї
кислоти незначна кількість. Тому під час якіс-
ної оцінки жирів великого значення надають
умісту в них лінолевої та ліноленової кислот,
із яких в організмі утворюється арахідонова
кислота. Найбільшим умістом останньої виріз-
няється свинячий жир [2].
Нині актуальним залишається питання впли-

ву хвороб на якість жиру сільськогосподарсь-
ких тварин. Зокрема це стосується змін у лі-
підах м’язової та жирової тканин свиней за лар-
вального ехінококозу [1].
Мета роботи — дослідження змін жирнокис-

лотного складу підшкірної жирової тканини сви-
ней за ларвального ехінококозу.
Матеріали та методи. Матеріалом для дос-

ліджень був шпик, отриманий від свинячих туш,
що надходили для реалізації на агропродо-
вольчий ринок «Піонерський» м. Києва з Чер-
каської області Жашківського району. Відповід-

но до даних ветеринарних довідок відбирали
матеріал від свинячих туш, отриманих від са-
мок української білої породи віком 9 міс. 2-ї ка-
тегорії вгодованості. Свині І дослідної гру-
пи мали слабку інтенсивність інвазії печінки (1–
5 ехінококових ларвоцист), ІІ — середній
ступінь інвазії (5–10 ларвоцист), ІІІ дослідної
групи — високий ступінь інвазії (понад 10 лар-
воцист).
Для контрольного дослідження відбирали

шпик від здорових тварин тієї самої породи,
віку і вгодованості.
Дослідження складу жирних кислот підшкір-

ного жиру свинячих туш, хворих на ларвальний
ехінококоз, проводили методом газорідинної
хроматографії.
Результати досліджень. Під час хромато-

графічного дослідження ліпідів шпику ідентифі-
ковано 17 вищих жирних кислот. Кількість вуг-
лецевих атомів становила 10–22. Залежно від
ступеня інвазії виявлено певну закономірність
щодо вмісту насичених і ненасичених жирних
кислот.
У ліпідах шпику вміст насичених жирних кис-

лот дещо збільшувався, зокрема, за середньо-
го ступеня інвазії — на 1,15%, за високого —
на 1,05% (таблиця). Кількість мононенасичених
жирних кислот також збільшувалась. У здоро-
вих тварин вона становила 45,43%, за серед-
нього ступеня інвазії — 48,90 і за високого —
46,54%, що, відповідно, на 3,47 і 1,11% більше
порівняно з контролем. У підшкірному жирі
вміст поліненасичених жирних кислот зменшу-
вався за середнього ступеня інвазії на 4,65, за
високого — на 2,12% порівняно з контрольним
продуктом. Із насичених жирних кислот най-
більші зміни відзначали щодо кількості стеари-
нової кислоти. Якщо у здорових тварин її кіль-
кість становила 13,73%, то за середнього сту-
пеня інвазії — 14,93, за високого — 15,32%, що
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свідчить про збільшення кількості кислоти, від-
повідно, на 1,2 і 1,6%. Також виявлено і змен-
шення вмісту генейкозанової кислоти. Серед
мононенасичених жирних кислот зменшувався

Жирнокислотний склад підшкірної
жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней

вміст пальмітолеїнової та гептадеценової кис-
лот відповідно до ступеня інвазії, а олеїнової
кислоти — зростав. У здорових тварин у шпи-
ку її містилося 42,045%, за середнього ступе-

Насичені

С10:0 Капринова 0,010 0,015±0,005 0,020±0,000

С12:0 Лауринова 0,031 0,035±0,005 0,045±0,005

С14:0 Міристинова 1,054 1,030±0,120 1,070±0,020

С15:0 Пентадеканова 0,151 0,045±0,005 0,040±0,000

С16:0 Пальмітинова 23,295 23,41±0,410 22,520±0,220

С17:0 Маргаринова 0,685 0,340±0,030 0,370±0,015

С18:0 Стеаринова 13,731 14,930±0,760 15,320±0,025

С20:0 Арахінова 0,324 1,850±0,140 1,920±0,150

С21:0 Генейкозанова 1,375 0,550±0,030 0,760±0,010

Сума насичених ЖК 41,016 42,165±1,505 42,065±0,315

Мононенасичені

С16:1 Пальмітолеїнова 2,586 2,050±0,400 1,650±0,090

С17:1 Гептадеценова 0,606 0,360±0,030 0,275±0,005

С18:1 Олеїнова 42,045 46,490±1,300 44,620±0,465

С20:1 Гейкозенова 0,176 _ _

Сума мононенасичених
ЖК 45,431 48,900±1,730 46,545±0,560

Поліненасичені

С18:2 Лінолева 12,342 7,430±1,260 9,860±0,220

С18:3 Ліноленова Сліди 0,560±0,090 0,680±0,120

С18:4 Октадекатетраєнова _ 0,350±0,010 0,340±0,050

С20:2 Ейкозодієнова 0,605 _ _

С20:4 Арахідонова 0,592 0,470±0,160 0,430±0,020

С22:4 Докозатетраєнова _ 0,080±0,020 0,105±0,005

Сума поліненасичених
ЖК 13,539 8,890±1,540 11,415±0,415

Сума ненасичених ЖК 58,970 57,790±3,270 57,960±0,975

Співвідношення суми
ненасичених до насичених 1,440 1,370 1,380

Співвідношення суми
поліненасичених
до насичених 0,33 0,21 0,27

Жирно ислотний с лад ліпідів шпи здорових і хворих на ехіно о оз свиней, % (M±m, n=5)

Хворі на ехінококоз свині

висока ІІсередня ІІ
Жирні кислоти Здорові свиніКод
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Жирнокислотний склад підшкірної
жирової тканини за ларвального ехінококозу свиней

З підвищенням ступеня інвазії туш свиней
ларвальним ехінококозом збільшується вміст
насичених жирних кислот, а поліненасичених —
зменшується. У підшкірному та міжм’язовому

Висновки

жирі коефіцієнт співвідношення поліненасиче-
них жирних кислот до насичених зменшуєть-
ся зі збільшенням інтенсивності інвазії, що
знижує біологічну цінність жиру.

1. Беспалова Н.С., Сащенко Н.С. Гельминтозы
свиней в условиях юга Центрального Черноземья
России/Н.С. Беспалова, Н.С. Сащенко//Ветерина-
рия. — 2008. — № 8. — С. 26.

2. Герман Ю.И. Физико-химические и вкусовые
качества мяса и сала свиней крупной белой по-
роды/Ю.И. Герман//Сборник работ международной
конференции. — Жодино, 23–24 апреля 1998. —
С. 24–25.

3. Лебедев Г.И., Усович А.Т. Методы исследо-
вания кормов, органов и тканей животных/Г.И. Ле-

Бібліографія

бедев, А.Т. Усович. — М.: Россельхозиздат,
1976. — 389 с.

4. Шарай Я.М. Ветеринарно-санітарна експер-
тиза свинини при хронічному катаральному гаст-
риті: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. вет.
наук/Я.М. Шарай. — Львів: ЛДАВМ ім. С.З. Гжиць-
кого, 2000. — 19 с.

5. Christie W.W. The analisis of complex lipid.
B. Group separation bycolumn chromatography/
W.W. Christie. — Lipid analisis. Ed. R. Maxwell, Per-
gamon Press, Oxford. — 1982. — P. 109–115.

ня інвазії — 46,49 і за високого ступеня інвазії
— 44,62%. Із поліненасичених жирних кислот
найчіткіше виражені зміни щодо кількості ліно-
левої кислоти. У здорових тварин її вміст ста-
новив 12,34%, за середнього ступеня — 7,43 і
за високого — 9,86%, що, відповідно, на 4,91%
і на 2,48% менше. Щодо коефіцієнта співвідно-
шення ненасичених жирних кислот до насиче-
них, то він найвищий у здорових свиней (1,44)
і у хворих за середнього ступеня ураження —
1,37, а за високого — 1,38. Коефіцієнт спів-
відношення поліненасичених жирних кислот до

насичених також зменшувався. Якщо у здоро-
вих тварин він становив 0,33, то за середньої
інвазії — 0,21 і за високої — 0,27.
Коефіцієнт співвідношення насичених до не-

насичених жирних кислот збільшувався, а спів-
відношення суми поліненасичених до насиче-
них — зменшувалося, що свідчить про вплив
захворювання на обмін речовин тварини та
розвиток інтоксикації.
Отже, ларвальний ехінококоз істотно впли-

ває на жирнокислотний склад підшкірного жиру
свиней.
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НОВИЙ МЕТОД ОЦІНКИ
РІВНЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ
ЗДАТНОСТІ У СВИНОМАТОК

Доведено можливість ви ористання в
селе ційном процесі інде сно о метод оцін и
озна з низь им ст пенем спад овості.

Г. Джонсон (відомий англійський фахівець у
галузі свинарства) вважав, що тривале постій-
не поліпшення чистопородного стада способом
ретельної селекції дає більше переваг, ніж ко-
роткочасні успіхи за схрещування. При цьому
вчений-практик зазначав, що порівняно з «м’яс-
ними» генотипами свиней велика біла порода
витриваліша, вирізняється кращою конститу-
цією та має меншу частку тварин з хворобами
кінцівок [3]. Це питання особливо актуальне
для господарств, де застосовано конструктивні
рішення, які зумовлюють утримання тварин без
вигулу впродовж усього періоду їх використан-
ня. Індексна методика оцінки ознак продуктив-
ності дає змогу проводити диференціацію тва-
рин за рівнем їх племінної цінності об’єктив-
ніше, ніж за наявними вимогами [1, 2, 4, 6–8,
10, 11].
Водночас не повною мірою досліджено пи-

тання використання індексного способу оцінки
вирівняності поросят у гнізді під час народжен-
ня і відлучення та подальшого застосування
інтегрованого показника для селекційної оцін-
ки свиноматок за рівнем їх репродуктивної
здатності з метою об’єктивнішого добору тва-
рин для формування провідної групи маток у
господарстві.
Мета досліджень — визначити можливість

розробки селекційного методу формування у
стаді провідної групи свиноматок з високим
рівнем продуктивності за основними господар-
сько корисними ознаками.
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження проводили в 2011–2012 рр. на свино-
фермі агрофірми «Приват-агро 2» Дніпропет-
ровського району Дніпропетровської області.
Об’єктом досліджень були свині великої білої
породи. Оцінку продуктивності свиней вивчали
згідно з вимогами [5]. Статистичну обробку екс-
периментальних даних проводили за М.О. Пло-
хинським.
Результати досліджень. Аналіз рівня м’яс-

них якостей ремонтних свинок великої білої по-
роди парувального віку свідчить, що в І до-
слідній групі (n=21) товщина шпику на спині в
3-х контрольних точках (над 6–7 грудними
хребцями, на рівні середньої точки спини між

холкою і крижами та на крижах) відповідно ста-
новила: 31,4±0,63; 27,6±0,60 та 26,5±0,60 мм
за мінливості ознак відповідно 9,01; 9,67 та
10,08%. Вирівняність шару шпику на спині в
середньому становила 95% з лімітами 94,99–
96,9%. Середня жива маса тварин становила
113,2±2,18 кг за мінливості ознаки 5,12%.
Індекс компактності свинок І дослідної групи —
93,0±1,03.
У ІІ дослідній групі (n=14) за середньої живої

маси тварин 118,1±1,66 кг і мінливості ознаки
5,08% товщина шпику в 3-х контрольних точ-
ках відповідно становила 31,1±0,60; 27,7±0,79
та 26,3±0,60 мм. Індекс компактності тварин у
цій групі — 98,7±1,20 за вирівняності шару шпи-
ку на спині 91,35±0,424 з лімітами ознаки 90,76–
95,48%. Установлено, що індекс компактності
тварин ІІ групи був вірогідно більший, ніж у ро-
весників І за відповідного значення середніх ве-
личин 92,9±0,13 (І група) та 98,7±1,20 (ІІ група),
td = 4,83 за величини ступенів числа свободи
34. В усіх інших випадках порівнянь середня
різниця була статистично невірогідною.
Використання інноваційного способу визна-

чення вирівняності ознаки [8] дало змогу вста-
новити, що вирівняність шару шпику у ремонт-
них свинок І групи під час парування високові-
рогідно була вищою, ніж у ровесниць з ІІ, за
середніх значень відповідно 95,01±0,182 та
92,35±0,218, td=4,972. У І групі опоросилася 21
свиноматка, одержано 210 поросят, багато-
плідність свиноматок — 10±0,22 (Cv=10,1%),
великоплідність — 1,33±0,016 кг (Cv=10,2%). У
ІІ групі — відповідно 14 опоросів, 132 гол. при-
плоду, 9,4±0,14 поросяти на 1 опорос за маси
однієї голови 1,29±0,013 кг під час народжен-
ня, значення Cv=5,3 та 3,61% (табл. 1).
Установлено, що поросята І дослідної групи

мали вірогідно більшу живу масу під час відлу-
чення, у подальшому — довжину тулуба у групі
ремонтних свинок під час 1-го парування та
багатоплідність свиноматок-першоопоросок.
Виявлено вірогідну різницю за великоплідністю
поросят між групами на рівні 2-го порога на ко-
ристь тварин ІІ групи. У І групі показник стано-
вив 93,10±0,002, у ІІ — 92,59±0,002%.
За інноваційною методикою оцінки свинома-
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Жива маса 1 гол., кг 99,5±1,17 100,7±0,42 +1,2

Маса туші, кг:

  парної 70,12±0,99 72,4±0,45 +1,2

  охолодженої 70,0±0,98 71,1±0,43 +1,1

Вихід туші, % 71,3±0,95 72,0±0,41 +0,7

Довжина туші, см 94,4±0,55 97,6±0,47 +3,2

Беконної половини туші,
см 78,7±2,70 81,5±0,32 +2,8

Індекс:

  збалансованості туші 1,45±0,17 1,32±0,017 –0,153

  вирівняності шару шпику

    на спині 0,8460 0,8674 +0,0214

    на череві 0,8694 0,8750 +0,0056

Частка в туші передньої
частини (пісна), %: 32,70 33,81 +1,11

У т.ч.

  м’ясо 58,2 62,14 +3,94

  шпик 24,3 21,22 –3,08

  кістки 13,82 13,31 –0,49

  шкіра 3,68 3,33 –0,35

Співвідношення
м’ясо:шпик 2,39:1 2,93:1 +0,54:1

Частка в туші середньої
частини (жирна), %: 33,9 31,62 –2,28

У т.ч.

  м’ясо 43,85 45,10 –1,25

  шпик 35,25 33,72 –1,53

  кістки 15,33 15,66 +0,33

  шкіра 5,57 5,51 –0,06

Співвідношення м’ясо:
шпик 1,25:1 1,34:1 +0,09:1

Частка задньої частини
в туші (пісна), %: 33,40 34,57 +1,17

У т.ч.:

  м’ясо 61,14 66,97 +5,83

  шпик 20,74 16,03 –4,71

  кістки 13,95 12,94 –1,08

  шкіра 4,17 4,06 –0,11

Співвідношення
м’ясо:шпик 2,95:1 4,18:1 +1,29

3. Морфоло ічний с лад т ші (X±Sx)

±Показник
Група

контроль (n =3) дослід (n =3)
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Новий метод оцінки рівня
репродуктивної здатності у свиноматок

ток визначено рівень їх репродуктивної здат-
ності та обраховано ранг тварин (табл. 2).
Установлено, що в піддослідних тварин

(n=35) за величиною індексу репродуктивної
цінності матки (ІРЦ 1) до перших рангів тварин
(умовно підгрупа «кращі») увійшли свиноматки
з лімітами індексу 12,73–17,50 (n=10). До ІІ гру-
пи («середні») увійшли тварини з індексом
11,50–12,72 (n=10). Визначені за рангом матки
з 21 по 35 ранги індексу мали значення ІРЦ 1
у межах 11,30–8,72 (умовна категорія «гірші»).
На 1-му етапі оцінки тварини ІРЦ 1 складаєть-
ся з показників багатоплідності, великоплідності
та вирівняності поросят під час народження за
живою масою.
На 2-му етапі оцінки матки визначено індекс

ІРЦ 2, який складається з показників кількості
поросят під час відлучення, середньої маси
поросяти та рівня вирівняності поросят-відлуч-
ників у гнізді за живою масою. Установлено, що
з І підгрупи («кращі») на 2-му етапі оцінки до
групи «кращі» за величиною ІРЦ 2 увійшло 7
тварин (70% від наявних у підгрупі «кращі» за
величиною ІРЦ 1). Отримані результати на по-

голів’ї свиней великої білої породи, що нале-
жать агрофірмі «Приват-агро 2», збігаються з
даними, отриманими раніше у ПП «Дубайланд»
Вільнянського району Запорізької області в
2011 р. щодо зміни величини рангу індексу ви-
значення категорійності підгрупи маток та її
частки в загальній кількості оцінених тварин.
Контрольний забій тварин дослідних груп в

умовах м’ясопереробного підприємства «Маг-
рок» (м. Дніпропетровськ) засвідчив наявність
вірогідної різниці за забійними якостями між
групами на користь тварин ІІ групи.
Було забито 32 гол. Об’єктивну оцінку якості

туш піддослідних тварин проведено за резуль-
татами визначення м’ясних якостей частин на-
півтуш (n=6) (табл. 3).
Загальний морфологічний склад напівтуш

контрольної і дослідної груп свідчить, що вихід
м’яса туші становить 54,43–59,27%. Слід за-
значити, що запропонований метод оцінки
якості туші свиней є інформативнішим для
фахівців, ніж наявний у країні [5]. Тому слід цей
метод застосовувати під час оцінки тварин у
племінному секторі галузі свинарства.

Використання статистичного показника
мінливості ознаки дає змогу визначати рівень
її вирівняності за спрощеною методикою. Ре-
монтним свинкам густого м’ясо-сального ти-
пу будови тіла притаманна наявність меншої
частки мертвонароджених поросят у гнізді,
ніж у ровесниць з кращою вирівняністю шпи-
ку на спині. Доведено ефективність викорис-

тання в селекційному процесі нових інтегро-
ваних оціночних індексів ІРЦ 1 та ІРЦ 2 для
визначення свиноматок — кандидатів до про-
відної групи тварин. Для підвищення рівня ін-
тенсифікації селекційного процесу з поголі-
в’ям свиней у племінному секторі галузі під
час визначення якості туші свиней слід за-
стосовувати наведену вище методику.
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ІМУНОГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА
СПЕЦИФІКИ ПОРІД У СИСТЕМІ
ГЕНЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ
БІОРІЗНОМАНІТТЯ

Наведено онцепт альні основи енетично о
моніторин в системі збереження
біорізноманіття тваринництві. Розроблено
методоло ію ви ористання енетичних мар ерів
для оцін и специфі и енофондів тварин, я
апробовано в дослідженнях енетичної стр т ри
порід оней, вели ої ро атої х доби за
еритроцитарними анти енами.

Генетичний моніторинг — складова частина
програми збереження і раціонального викорис-
тання генофонду сільськогосподарських тва-
рин. Ця програма спрямована на реалізацію ос-
новних положень «Конвенції про біологічну різ-
номанітність», ратифікованої Верховною Радою
України 27 листопада 1994 р. Одне з пріоритет-
них завдань, що випливає з цієї конвенції, —
розробка національної стратегії збереження
біорізноманіття [1, 5, 6].
У комплексі генетичних тестів знаходять за-

стосування молекулярно-генетичні методи на
індивідуальному і популяційному рівнях та
ефективно реалізуються в системі генетико-
селекційного моніторингу порід [2, 8]. Імуноге-
нетичні методи на основі тестування тварин за
поліморфними системами еритроцитарних ан-
тигенів одержали широке впровадження в роз-
виток теоретичних засад і безпосередньо у
практику племінної роботи [3, 4, 7].
Методологічні засади використання генетич-

них тестів на популяційному та індивідуально-
му рівнях у контексті концептуальних підходів
до визначення особливостей генетичного мо-
ніторингу в системі оцінки біорізноманіття у тва-
ринництві України потребують системного ана-
лізу та узагальнення.
Мета роботи — висвітлення концептуаль-

них підходів до застосування маркерів груп
крові для дослідження генетичних процесів і
типізації племінних ресурсів у системі моніто-
рингу біорізноманіття у тваринництві.
Матеріали та методи. Досліджено гено-

фонд 6 порід великої рогатої худоби за ери-

троцитарними антигенами 8 генетичних систем
(A, C, F, I, L, M, S, Z) і 6 порід коней за антиге-
нами 3 систем (D, K, A). Антигени визначали в
реакції гемолізу з використанням моноспеци-
фічних сироваток, вироблених на Армавірській
біофабриці. Загальна кількість тварин за поро-
дами великої рогатої худоби: сіра українська —
1068 гол., білоголова українська — 224, лебе-
динська — 379, симентальська — 250, голш-
тинська — 239, голландська — 589; коней: гу-
цульська порода — 168, українська верхова —
161, новоолександрівська ваговозна — 262,
орловська рисиста — 222, російська рисиста —
354, чистокровна верхова — 61 гол.
Частоту прояву антигенів розраховували як

співвідношення кількості їх носіїв і загальної
кількості протестованих тварин за алгоритмом:

 i
і

n
Р ,

n
= (1)

де Рi — частота і-го антигену; ni — кількість
носіїв і-го антигену; n — кількість протестова-
них тварин.
Середню частоту антигенів в аналізованих

породах умовно розглядали як видову харак-
теристику і визначали її за формулою:

 i m

pi

Pвид ,
m

=

=
∑

(2)

де m — кількість порід.
За усією сукупністю досліджуваних порід

розраховували середню частоту (Р
–

), яку роз-
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Імуногенетична оцінка специфіки порід
у системі генетичного моніторингу біорізноманіття

глядали як видову характеристику. Специфіч-
ність генофонду порід оцінювали у відсотках за
формулою:

 md P – P 100.= ⋅ (3)

Результати досліджень. Основні принципи
генетичного моніторингу базуються на поєд-
нанні зоотехнічної та ветеринарної інформації
з матеріалами спеціальних генетичних дослі-
джень (рисунок). Ці дослідження спрямовано
на визначення адаптаційного потенціалу порід,
типів і окремих популяцій сільськогосподарсь-
ких тварин за результатами оцінки резистент-
ності, стресостійкості, конституціональних особ-
ливостей тварин та ін.
Генетико-селекційний моніторинг у системі

збереження біорізноманітності є частиною біо-
логічного моніторингу, що здійснюється на рівні
біосфери, екосистеми, виду. Збереження біоріз-
номаніття в межах певного виду найчастіше
передбачає відтворення генетичного матеріа-
лу порід. Тому основне завдання генетичного
моніторингу — контролювати внутрішньопород-
ну і міжпородну мінливість генофондових попу-
ляцій. Збереження порід у генофондових ста-
дах (in situ, in vivo) спрямовано на те, щоб по-
передити руйнування генних комплексів, що
зумовлюють їх специфічні, насамперед, фено-
типові риси. Сукупність таких критеріїв або еле-
ментів створює систему спостереження, конт-
ролю, регулювання генофонду, який потребує
збереження. Важливим елементом програм ро-
боти в генофондових утвореннях є використан-
ня матеріалів зоотехнічного і ветеринарного
обліку у поєднанні з аналізом і оцінкою тварин
за родоводами, екстер’єром, конституцією, па-
раметрами відтворення, продуктивності, харак-

теристиками потомства, тривалості господарсь-
кого використання, стану здоров’я.
Імуногенетичний моніторинг у межах виду

дає уявлення про генетичну специфіку порід.
Характеристика порід великої рогатої худоби за
16-ма антигенами груп крові свідчить про від-
сутність абсолютних маркерів (табл. 1). За ви-
користаними антигенами породи характеризу-
ються в основному спільними рисами. Зокре-
ма, високу частоту мають антигени A, C, W, F,
H′, Z. Водночас майже на схожому невисоко-
му рівні встановлено насиченість порід антиге-
нами M, U, H′′, U′′. Певна специфічність сірої
української породи помітна за антигенами U і
U′′, частота яких щодо інших порід підвищена.
Для лебединської породи спостерігається під-
вищена частота антигену H′′ (0,37).
Згідно з обрахунками даних табл. 1 за фор-

мулою (2) виявлено, що видова частота анти-
генів більше 0,6 — C, W, F, H′; рідкісніші з ви-
довою частотою до 0,2 — M, U, U′, H′′, H′.
За показником відхилення від середнього

значення за видом найбільші відмінності вста-
новлено для сірої української породи за анти-
геном U′ — 153,3%, у лебединської породи H′′ —
242,6, у білоголової української за антигенами
U′ — 102,8, U′′ — 117,9% (табл. 2).
Саме ці антигени забезпечують більший рі-

вень диференціації генофондів досліджуваних
порід. Середня диференціація порід за антиге-
ном U′′ досягає 112,4%, за антигеном H′′ —
81,8, U′ — 71,2, U — 55,4%.
Досить значна «роботоздатність» антигену

J — 50,2%. За ним найбільше вирізняється сіра
українська порода (92,2% від середньовидово-
го значення).
Найменший внесок у диференціацію по-

рід (сумарно до 20%) дають антигени F (4,7%),

Етапи енетично о моніторин біорізноманіття тварин

Обстеження та інвентаризація племінних ресурсів

Зоотехнічна
і ветеринарна
інформація

Аналіз за родоводами

і популяційні параметри

Генетичні тести
на резистентність
і стресостійкість

Генетичні
маркери

Визначення конституціонального типу Генетичні процеси
в популяціях

Адаптаційний та продуктивний потенціали породи

Стратифікація генофондової продукції

Система оцінки
біорізноманіття тварин
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A A 0,62 0,42 0,58 0,68 0,56 0,39 0,542

C C 0,84 0,32 0,51 0,69 0,65 0,88 0,648

W 0,84 0,49 0,54 0,77 0,69 0,69 0,670

X 0,34 0,46 0,59 0,33 0,51 0,11 0,390

F F 0,95 0,86 0,99 0,88 0,96 0,98 0,937

V 0,39 0,54 0,19 0,30 0,31 0,21 0,323

J J 0,40 0,17 0,25 0,15 0,06 0,06 0,207

L L 0,49 0,50 0,68 0,31 0,44 0,54 0,493

M M 0,04 0,07 0,05 0,06 0,06 0,12 0,066

S S 0,53 0,38 0,60 0,45 0,07 0,09 0,353

U 0,19 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,075

U′ 0,24 0,28 0,19 0,05 0,05 0,02 0,138

H′ 0,80 0,91 0,76 0,86 0,62 0,62 0,762

H′′ 0,11 0,05 0,37 0,11 0,01 0,00 0,108

U′′ 0,25 0,17 0,00 0,03 0,01 0,01 0,078

Z Z 0,78 0,73 0,61 0,51 0,55 0,36 0,590

Р
–

0,511 0,398 0,434 0,405 0,349 0,318

Прим і т к а . 1 — сіра українська порода (n=1068), 2 — білоголова українська (n=224), 3 — лебединська
(n=379), 4 — симентальська (n=250), 5 — голштинська (n=239), 6 — голландська чорно-ряба (n=589 (до
табл. 1 і 2).

1. Хара теристи а порід вели ої ро атої х доби за частотою еритроцитарних анти енів

1 2 3 4 5 6

Порода Середнє між
породами

Генетична
система

Антиген

A 14,4 22,5 7,0 25,5 3,3 28,0 16,8

C 29,6 50,6 21,3 6,5 0,3 35,8 24,0

W 25,3 26,9 19,4 14,9 2,9 2,9 15,8

X 12,8 17,9 51,3 15,4 30,7 71,8 33,3

F 1,4 8,2 5,6 6,1 2,4 4,7 4,7

V 20,7 67,1 41,2 7,1 4,0 35,0 29,2

I 93,2 17,9 20,8 27,5 71,0 71,0 50,2

L 0,6 1,4 37,9 37,1 10,7 9,5 24,4

M 39,4 6,0 24,2 9,1 9,1 81,8 28,3

S 50,1 7,6 70,7 27,4 80,1 74,5 51,7

U 153,3 26,6 6,0 60,0 60,0 26,6 55,4

U′ 73,9 102,8 37,7 63,8 63,8 85,5 71,2

H′ 2,3 16,4 2,8 10,0 20,7 20,7 12,1

H′′ 1,8 53,7 242,6 1,8 90,7 100,0 81,8

U′′ 220,5 117,9 100,0 61,5 87,2 87,2 112,4

Z 32,2 23,7 3,4 13,5 6,8 40,0 19,9

Р
–

48,2 35,4 43,2 26,9 34,0 48,4

2. Специфічність порід вели ої ро атої х доби за еритроцитарними анти енами (d–),%

Порода

1 2 3 4 5 6

Середнє між
породами

Антиген
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W, H′, Z. Найоригінальніші генофонди за сумар-
ними показниками специфічності у сірої укра-
їнської (48,2%), голландської чорно-рябої
(48,4%) порід великої рогатої худоби. Найменш
диференційований генофонд сименталів —
26,9%.
Аналіз генофонду порід коней за еритроци-

тарними антигенами свідчить про специфіку

генофонду верхових порід за антигенами Da і
Dh (відсутність у чистокровної або незначна
частина носіїв в українській верховій — 0,03 і
0,04) (табл. 3). Водночас специфіка новоолек-
сандрівської ваговозної породи полягає у не-
значній частоті (0,03) антигенів Db і Dk.
Генофонд гуцульської породи поєднує в собі

особливості, притаманні верховим і рисистим

А а 0,68 0,73 0,71 0,88 0,84 0,92 0,793

D а 0,18 0,03 0,42 0,34 0,05 0,00 0,170

b 0,21 0,26 0,03 0,42 0,17 0,61 0,283

c 0,46 0,53 0,12 0,60 0,77 0,85 0,555

d 0,86 0,85 0,73 0,79 0,70 0,79 0,787

e 0,42 0,35 0,31 0,18 0,45 0,13 0,307

g 0,62 0,45 0,48 0,47 0,65 0,34 0,502

n 0,48 0,04 0,29 0,23 0,01 0,00 0,175

k 0,19 0,48 0,03 0,17 0,27 0,74 0,313

m 0,82 0,55 0,51 0,76 0,75 0,85 0,707

K a 0,12 0,08 0,10 0,16 0,29 0,06 0,135

Сума
антигенів 5,04 4,35 3,74 5,00 4,95 5,29 4,727

Прим і т к а . 1 — гуцульська порода (n=168), 2 — українська верхова (n=161), 3 — новоoлександрівська
ваговозна (n=262), 4 — орловська рисиста (n=222), 5 — російська рисиста (n=354), 6 — чистокровна вер-
хова (n=61) (до табл. 3 і 4).

3. Хара теристи а порід оней за еритроцитарними анти енами

1 2 3 4 5 6

Порода Середнє між
породами

Генетична
система

Антиген

А a 13,9 7,5 10,1 11,3 6,3 16,4 10,9

D a 0,7 10,2 18,4 12,5 8,5 100,0 25,1

b 25,0 3,5 89,3 50,0 39,3 117,8 54,1

c 17,1 4,5 78,4 8,1 56,7 53,1 36,3

d 9,2 8,0 7,2 0,4 11,0 0,4 6,0

e 36,8 14,0 56,3 41,4 56,3 41,4 41,0

g 23,5 10,3 4,4 6,3 29,5 32,3 17,7

n 174,3 77,1 65,7 31,4 94,3 100,0 90,4

k 39,3 53,3 90,4 45,7 13,7 136,4 63,1

m 15,9 22,2 27,9 75,0 60,8 20,2 37,0

K a 11,1 40,7 25,9 18,5 114,8 55,5 44,4

Σ  d
–

* 366,8 251,3 474 300,6 585,8 673,2 345

Середнє 33,3 22,8 43,1 27,3 53,2 61,2 31,36

* d
–

 — відхилення від видової частоти, %.

4. Специфічність порід за еритроцитарними анти енами (d–),%

1 2 3 4 5 6

Порода Середнє між
породамиСистема Антиген
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породам. За антигеном Dh простежується схо-
жість з новоолексадрівською ваговозною і ор-
ловським рисаком. У цілому характеристику
сукупності порід за середньою частотою анти-
генів між породами можна розглядати як видо-
ву. Для всіх порід характерна висока частота
(більше 0,7) антигенів Аа, Dd, Dm. Невисоку
частоту (менше 0,2) мають антигени Da, Dh i
Ka. Одна з характеристик порід — середня
кількість антигенів у однієї особини. За цим
показником привертає увагу невисока наси-
ченість антигенами (3,74) у новоолександрів-
ської ваговозної, а найбільша (5,29) — у чисто-
кровної верхової. На одному рівні за кількістю
антигенів — гуцульська й орловська рисиста
породи (5,04; 5,00).
Інтегральну оцінку специфіки порід дає ви-

значення відхилень від характеристики виду
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Дослідженнями встановлено, що розробле-
ний методичний підхід до аналізу племінних
ресурсів сільськогосподарських тварин за ге-
нетичними маркерами дає змогу оцінити ге-
нетичні особливості порід і визначити їхню
специфіку на видовому рівні.

Висновки

Імуногенетичним аналізом підтвердже-
но специфічність генофондів місцевих мало-
чисельних порід сільськогосподарських тва-
рин — гуцульської породи коней, української
сірої і української білоголової порід великої ро-
гатої худоби.

(табл.4). Найбільші відмінності зафіксовано у
гуцульської породи за антигеном Dh (174,3%),
у чистокровної — за Dк (136,4%), у російської
рисистої за антигеном Ка (114,8%). Ці антиге-
ни мають найвищу «роботоздатність» для ди-
ференціації генофондів (90,4 і 63,1%). Наймен-
ше диференціюють породи (до 25%) антигени
Аа, Dd, Dg. Найоригінальніший генофонд за
сумарним показником специфічності виявлено
у чистокровної верхової породи (61,2%), а най-
менший — в української верхової (22,8%).
Отже, імуногенетичний аналіз специфіки ге-

нофонду порід дає уявлення про оригіналь-
ність за окремими антигенами та про їх су-
купність на видовому рівні. Перспектива по-
дальших досліджень полягає у розширенні
спектра генетичних маркерів для оцінки спе-
цифіки порід сільськогосподарських тварин.
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КЛІТИННА РЕГУЛЯЦІЯ
МОРФОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ У
КАЛЮСНИХ ТКАНИНАХ БУРЯКІВ
ЦУКРОВИХ В УМОВАХ IN VITRO

Доведено синхронізацію творення
меристемоїдів з лі ніфі ацією та значним
від ладенням алози на зовнішніх
пери лінальних та анти лінальних літинних
оболон ах паренхіми периферійної зони в
морфо енном алюсі б ря ів ц рових.

У селекції буряків цукрових (Beta vulgaris L.)
широко застосовуються методи культури рослин
in vitro, а особливо актуальним у селекції цієї
культури є отримання рослин-регенерантів мето-
дом непрямого морфогенезу [8]. Процедура от-
римання калюсу буряків цукрових, здатного до
ембріогенезу, складна і має сортоспецифічні
особливості [9]. Культура потребує ретельного
добору складників живильного середовища, зок-
рема гормонів, вітамінів, амінокислот [1]. Наймен-
ше вивченими залишаються питання регуляції
морфогенних процесів у калюсних тканинах,
взаємодії між недиференційованими і високоспе-
ціалізованими клітинами, просторової організації
і розвитку меристемоїдів. Достеменно невідомі
індуктори морфогенезу адвентивних органів (бру-
ньок, коренів) і ембріоїдів, які мають полярну
структуру і незалежну від материнських тканин
провідну систему закритого типу. Крім того, не-
достатньо визначено роль біополімерів, що вхо-
дять до складу клітинних стінок, у транспорті гор-
монів і елементів живлення, а також у процесах
утворення меристемоїдів та ініціації первинної
диференціації тканин.
Мета досліджень — з’ясувати особливості

утворення меристемоїдів у калюсних тканинах
буряків цукрових і визначити специфіку транс-
формації клітин у морфогенних зонах.
Методика досліджень. У дослідженнях вико-

ристовували ЧС гібриди Ялтушківський ЧС 72, Бі-
лоцерківський ЧС 57, Український ЧС 70, Іва-
нівський ЧС 33, Атаманша, Ворскла, Катюша.
Морфогенний калюс рослин отримували на мо-
дифікованому середовищі за Мурасіге-Скуга [9]
з додаванням: мезо-інозиту — 100 мг/л; вітаміну
В1 – 0,5; гідролізату казеїну — 0,5; 6-БАП — 1;
НОК — 0,5; ІОК — 0,1 мг/л. Для цитологічних і
гістохімічних досліджень добирали морфогенні
калюси, культивовані упродовж 3-х пасажів
(9 тижнів). Рослинний матеріал фіксували 24 год
за Чемберленом [6]. Зрізи тканин фарбували за-
лізним гематоксиліном за Гейденгайном [6]. Від-
кладення калози виявляли методом флуоресцен-
тної мікроскопії за використання флуорохрому
анілінового синього (розведення — 1:10000) на
мікроскопі Axioscope A-1 Carl Zeiss. Калюсні тка-
нини фарбували флуорохромом 30 хв у фосфат-

ному буфері (рН — 12) і відмивали у буфері двічі
по 5 хв. Фотодокументацію матеріалів і цифрову
обробку експериментальних даних виконували у
програмі AxioVision 40V Сarl Zeiss.
Результати досліджень. У природних умовах

основна функція калюсу рослин полягає у віднов-
ленні цілісності тканин рослинного організму після
травматичних пошкоджень, які виникли внаслідок
дії фізичних (механічні навантаження, гравітаційні
сили, морозобоїни, термічні ушкодження та ін.)
або біотичних (прямий вплив фітофагів чи пато-
генних організмів) чинників. На штучних живиль-
них середовищах калюсогенез має іншу динамі-
ку і вектор розвитку. У результаті активного поділу
клітин можуть спонтанно створюватися переду-
мови для мікроклонального відтворення нових
рослин. У наших дослідах перші ознаки калюсо-
утворення на поверхні травмованих листків бу-
ряків цукрових з’являлися на 20–23-тю добу.
На перших стадіях культивування в ініціації

калюсогенезу брали участь клітини мезофілу.
Клітини активно ділились, але напрямки цитокі-
незу не мали чіткої просторової орієнтації та син-
хронізації у часі, внаслідок чого формувалася
рихла дифузна тканина зі слабкими міжклітинни-
ми зв’язками. Клітини неморфогенного калюсу
були паренхімного типу, з тонкими клітинними
стінками, дуже вакуолізовані, сферичної або час-
тіше еліпсоїдної форми, завдовжки 50–150 мкм.
У тканинах неморфогенного калюсу внаслідок
значного, просторово не синхронізованого розтяг-
нення клітинних стінок, міжклітинний транспорт
речовин відбувається переважно по апопласту.
Симпластний зв’язок у тканинах первинних ка-
люсів буряків цукрових ускладнюється через від-
сутність тісних зв’язків між клітинами, хоча саме
він у високоспеціалізованих тканинах рослин ві-
діграє важливу роль у селективному транспорті
іонів і формуванні градієнтів концентрацій речо-
вин, зокрема гормонів.
У калюсах 2-го пасажу (5–6-й тиждень) клітинні

стінки паренхіми поступово трансформуються й
у зовнішніх шарах клітин відбувається інтенсив-
не відкладення компонентів лігніну. Отже, у не-
морфогенному калюсі поступово утворюються дві
гістохімічно гетерогенні зони — периферична і
внутрішня. Слідом за гістохімічною диференціа-
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цією клітин в окремих ділянках внутрішньої зони
калюсу відокремлюються невеликі групи клітин з
високою проліферативною активністю. Поділ та-
ких клітин не супроводжується сильним розтяг-
ненням і всмоктуванням води. Вони мають густу
базофільну цитоплазму і високий показник ядер-
но-цитоплазматичного співвідношення (N/C), що
є характерним для клітин меристеми.
Визначено, що найкомпактніше складеними і

структурованими були клітини калюсу, які перебу-
вали в оточенні крупних (150–180 мкм) без’ядер-
них клітин паренхіми з великими відкладеннями
у вторинних клітинних стінках калози і компонен-
тів лігніну. За оптимальних умов культивування
дрібні густоплазматичні клітини ініціюють форму-
вання меристемоїдів. Під час дослідження мор-
фогенного калюсу буряків цукрових установлено,
що функціонально активні меристемоїди можуть
утворюватись як на поверхні калюсних тканин,
так і в середині (рис. 1). Проте формування но-
вих упорядкованих клітинних структур не завжди
закінчується розвитком аксіальних органів, гемо-
або ризогенезом.
Первинні меристемоїдні зони морфогенного

калюсу зазвичай складалися з групи 4–8-ми дріб-
них (12–15 мкм) щільно зімкнених клітин, розви-
ток яких залежав від складу живильного середо-
вища, просторового положення, функціонально-
го стану і конституційних властивостей клітин, що
їх оточують. Площина та інтенсивність поділу іні-
ціальних клітин зумовлюють первинну морфоло-
гію новоутвореної структури, яка з часом ставала
центром активного синтезу гормонів, біологічно
активних речовин і від того починала виконува-
ти функцію регуляторного центру, який синхроні-
зував поділ і диференціацію клітин. Під час дифе-
ренціації клітин за васкулярним типом у морфоген-
них структурах утворювалися сильно видовжені
клітини — гідроцити, в яких поступово формува-
лися сітчасті та спіральні потовщення вторинних
клітинних стінок. У периферійних зонах калюсів

буряків цукрових сортів Катюша, Атаманша кліти-
ни паренхіми характеризувалися значним збіль-
шенням об’ємних показників, але на відміну від
клітин проваскулярних тяжів цей процес відбував-
ся відносно рівномірно у всіх напрямках.
Морфогенез гідроцитної системи в умовах in vit-

ro мав ознаки складнішої диференціації клітин, які
забезпечували формування системи, придатної
до виконання спеціалізованих функцій: накопи-
чення і транспорту речовин [2]. Просторово гідро-
цитна система калюсів буряків цукрових зазвичай
закінчувалася біля базальної зони меристемоїд-
них конусів, які за оптимальних умов культиву-
вання перетворювалися на апікальні меристеми
адвентивних бруньок або коренів. Меристемоїдні
конуси, що функціонували як атрактанти і цент-
ри синтезу гормонів, в оточенні лігніфікованих
оболонок паренхіми створювали передумови для
диференціації клітин за васкулярним типом. От-
же, в культурі калюсних клітин поступово виділя-
лися основні структурні елементи аксіального
органа.
На калюсах 3-го пасажу (8–9-й тиждень) буря-

ку цукрового Уладово-Верхняцький ЧС 37 фор-
мувались мікропагони з цілком сформованими
пазушними меристемами з типовою для цього
виду будовою. За індексом ядерно-цитоплазма-
тичного співвідношення, густиною цитоплазми, мор-
фологією та упорядкованою зональністю клітин
апікальні меристеми значно відрізняються від
меристемоїдів. Розміри клітин меристеми від ту-
ніки до колонки мають чіткий тренд збільшен-
ня морфологічних параметрів. Клітини верхівко-
вих меристемоїдів визначалися менш вираженою
залежністю їх розміру від місцеположення в струк-
турі морфогенних тканин.
Важливими показниками функціональної спе-

ціалізації клітин є їхня морфологія, лінійні розмі-
ри, а також форма і розміри ядра. Під час по-
рівняльної оцінки цитометричних показників ви-
явлено істотну різницю між клітинами перифе-

Рис. 1. Диференціація лі-
тин в алюсах б ря ів ц -
рових ЧС ібрид Катюша в
мовах in vitro: провас ляр-
на зона алюс в оточенні
лі ніфі ованих літин парен-
хіми (стріл ами позначено
зон від ладення омпонен-
тів лі нін )

Рис. 2. Від ладення алози,
диференціація літин і фор-
м вання меристемоїдних зон

т анинах алюсів б ря-
ів ц рових ібрид Уладо-
во-Верхняць ий ЧС 37. Фар-
б вання аніліновим синім
(1:10000)

Рис. 3. Форм вання морфо-
енних мод лів алюсі б ря-
ів ц рових ібрид У раїн-
сь ий ЧС 70: 1 — морфо ен-
ний мод ль з провас лярни-
ми тяжами; 2 — паренхіма-
тозні літини алюс ; пр —
паренхіма; пв — провас -
лярні літини; тд — трахеїдо-
подібні елементи ( ідроцити)

ПР
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рійної паренхіми і клітинами проваскулярних
тяжів, апікальних меристем і верхівкових мери-
стемоїдів.
Ознакою поліморфності клітин морфогенного

калюсу є високий коефіцієнт варіабельності роз-
мірів ядра. Так, максимальний діаметр ядра па-
ренхімних клітин, які оточують морфогенні зони
(модулі), майже втричі більший, ніж у полярно
видовжених клітинах трахеальних елементів.
Водночас розміри ядер апікальних меристем
і верхівкових меристемоїдів відрізняються не-
значно. Найбільшим цей показник виявився для
клітин апікальної меристеми (26,3%), а наймен-
шим — для паренхіми периферійної зони (1,8%).
У більшості досліджених зразків калюсів буряків
цукрових дрібні клітини з густою цитоплазмою
були в оточенні крупних клітин із значними від-
кладеннями в клітинних стінках β-(1→3)-глюканів
(калози) (рис. 2). Відомо, що калоза у рослинно-
му організмі виконує захисні та регулювальні
функції [3]. Її синтез індукується збільшенням за-
гального пулу іонів кальцію в цитоплазмі рослин-
них клітин [8], дією еліситорів [4], механічними
впливами [7]. Відкладення залози (як динамічний
компонент клітинної стінки рослин) регулюють
транспорт асимілятів у тканинах, створюють умо-
ви для часткової або повної ізоляції протопластів

клітини від дії зовнішніх факторів [5]. Поліфунк-
ціональність полісахариду створює в калюсах бу-
ряків цукрових передумови для селективного
транспорту та градієнтного перерозподілу орга-
нічних речовин, продуктів первинного і вторинно-
го метаболізму, і як наслідок викликає гістохіміч-
ну гетерогенність тканин.
Цілком можливо, що в меристемоїдних кону-

сах і невеликих групах клітин, що функціонують
як атрактанти і центри синтезу гормонів, в ото-
ченні паренхіми із значними відкладеннями в
клітинних стінках калози запускається каскад мо-
лекулярно-генетичних процесів, відповідальних
за регуляцію розвитку васкулярної системи і по-
ступової диференціації тканин, у яких виділяють-
ся основні структурні елементи аксіального орга-
на. За просторово-структурною організацією мор-
фогенні зони в системі калюсних тканин буряків
цукрових можуть розглядатись як окремі модулі
(рис. 3). Кожний з таких модулів частково або
повністю відокремлений від неморфогенної зони
калюсу крупними паренхімними клітинами із роз-
виненими вторинними клітинними стінками. По-
дальша реалізація морфогенного потенціалу струк-
тур, утворених de novo, залежить від умов куль-
тивування культури, а також від функціональної
активності меристемоїдних зон.

Установлено, що у морфогенному калюсі
буряків цукрових утворення меристемоїдів
синхронізовано з лігніфікацією та значними
відкладеннями калози на клітинних стінках
паренхіми. З’ясовано, що утворення високоди-
ференційованих морфогенних структур з роз-
виненою системою гідроцитів на поверхні або
у середині тканин калюсів буряків цукрових
починається з формування кластерів, які ут-
ворюються групою дрібних, щільнозімкнених
густоплазматичних клітин. Запропоновано

Висновки

просторово-структурну модель утворення
первинних морфогенних структур у калюсах
буряків цукрових у вигляді морфогенних мо-
дулів, які складаються з меристемоїдного ко-
нуса (або групи клітин з високою проліфера-
тивною активністю), проваскулярної зони з
системою гідроцитів і декількох шарів дрібних
клітин паренхіми. Кожний морфогенний мо-
дуль знаходиться в оточенні крупних клітин
зі значними відкладеннями на клітинних стін-
ках калози, лігніну і суберину.
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СЕЛЕКЦІЯ
ПШЕНИЦІ М’ЯКОЇ ОЗИМОЇ
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По азано дося нення в селе ції пшениці озимої
в Миронівсь ом інстит ті пшениці імені
В.М. Ремесла за 1915–2011 рр. та ефе тивність
методів селе ції: ібридизації, м та енез ,
добор озимих форм з ярих сортів, висіяних під
зим , та вн трішньосортових доборів.

Одним із головних завдань Програми «Зер-
но України–2015», якій надано статусу націо-
нальної, є підвищення продуктивності вітчизня-
ного зерновиробництва до рівня 71– 80 млн т
щороку. У зростанні врожайності і валових збо-
рів значну роль відіграє сорт [2, 13]. За дани-
ми дослідників [5, 15], внесок селекції в зрос-
тання врожайності досягає 50%. Діяльність на-
уковців МІП безпосередньо спрямована на
виконання цієї програми, що передбачає ство-
рення сучасних сортів зернових колосових
культур і розвиток насінництва [12]. Свого часу
миронівські сорти пшениці озимої відіграли
важливу роль у збільшенні виробництва зерна
в республіках колишнього СРСР і країн Євро-
пи [9]. Нині сорти миронівської селекції також
посідають гідне місце в аграрному виробництві
України.
Мета досліджень — охарактеризувати за

більш як 95-річний період (1915–2011 рр.) се-
лекційну роботу з пшеницею озимою в МІП
ім. В.М. Ремесла, висвітлити методи селекції,
поетапним удосконаленням яких формували
основні принципи підвищення адаптивності
створюваних сортів у процесі селекції.
Матеріали і методи. Використано матеріа-

ли МІП, які ґрунтуються на історичних даних зі
створення сортів пшениці озимої, викладених
у хронологічному порядку. Селекційну роботу
з пшеницею озимою здійснювали відповідно до
загальноприйнятих методик [7, 14] із викорис-
танням методів гібридизації, мутагенезу із за-
стосуванням різного виду мутагенних чинників,
зокрема термічного (добір озимих форм із сор-
тів ярої пшениці, висіяних під зиму) та внутріш-
ньосортових доборів.
Результати досліджень. Селекційну робо-

ту з пшеницею озимою на Центральній (Ми-
ронівській) дослідній станції було розпочато в
1915 р. Основним методом селекції того часу
був індивідуальний добір кращих рослин із
місцевого матеріалу. Селекціонери В.Є. Жолт-
кевич, Л.І. Ковалевський та І.М. Єремеєв добо-
ром елітних рослин із сорту Банатка оригіналь-
на з Угорщини створили сорт Українка 0246.
Цей сорт районований з 1929 р., завдяки пла-
стичності, високій урожайності, посухостійкості

та стабільно високим показникам якості зерна
до кінця 30-х років минулого століття він зай-
мав посівні площі понад 7 млн га [17].
Із 1948 р. академіком В.М. Ремеслом було

започатковано і втілено в наукову практику но-
вий метод створення сортів пшениці озимої —
добір озимих форм із сортів пшениці ярої, ви-
сіяних під зиму [18]. Згодом метод дістав назву
«термічного мутагенезу»» [16]. Перші створені
за цим методом сорти пшениці озимої Миронів-
ська 264 і Миронівська 808 мали значний успіх
у виробництві як сорти, що стабільно забезпе-
чують високий рівень продуктивності та якості
зерна. Сорт Миронівська 808 було визнано ше-
девром вітчизняної та світової селекції завдя-
ки його екологічній пластичності (висівали
більш як у 85-ти областях і краях СРСР та за
кордоном). Щороку посівні площі сорту переви-
щували 10 млн га. Сорти було районовано від-
повідно у 1960 та 1963 р. У Російській Феде-
рації сорт Миронівська 808 висівають і донині
на площі понад 1 млн га. Проте сорти Миронів-
ська 264 і Миронівська 808 (на думку автора,
академіка В.М. Ремесла) мали свої недоліки:
недостатню посухостійкість та схильність до
вилягання за надмірного зволоження і внесен-
ня великих доз мінеральних добрив. Слід було
вдосконалювати чи доповнювати цей метод.
В.М. Ремесло спрямував селекційну роботу у
2 етапи: І — зміна ярих форм на озимі; ІІ —
гібридизація створених форм з кращими висо-
копродуктивними сортами вітчизняної і зарубіж-
ної селекцій [19]. Так було створено сорти пше-
ниці озимої Миронівська ювілейна, Іллічівка та
Миронівська 25. У 70–80-х роках минулого сто-
ліття їх висівали на площі близько 2,5 млн га.
Цей підхід у створенні нових сортів пшениці
озимої Колос Миронівщини і Пам’яті Ремесла
нині застосовано в селекційній практиці учня-
ми академіка.
Продовжуючи започаткований В.М. Ремес-

лом метод добору озимих форм із сортів ярої
пшениці, висіяних під зиму, його син В.В. Ре-
месло, продовживши справу батька, дещо
вдосконалив цей метод [20]. Безпосередньо за
його участі було створено сорти пшениці ози-
мої Миронівська 19, Миронівська 29, Миронів-
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ська 34, Миронівська 40 (районований у 1980 р.),
Миронівська ранньостигла (2002 р.) і Ремеслів-
на (2004 р.). Перші 3 сорти використовували в
селекційній практиці як джерела скоростиглос-
ті, низькорослості та високих показників якості
зерна. Сорт Ремеслівна, який за показниками
якості зерна належав до класу сильних пше-
ниць, у 2005 р. в Центрі сортознавства та сор-
товивчення (м. Біла Церква) сформував урожай
110,5 ц/га. В умовах Туреччини його визнано
перспективним на 2012 р.
Крім зазначених вище методів, В.М. Ремес-

ло використовував у селекційній практиці ме-
тод внутрішньосортового добору. Так було від-
селектовано нові сорти пшениці озимої Ми-
ронівська 808 поліпшена (із сорту Миронівсь-
ка 808), Миронівська 11 (із сорту Іллічівка),
Миронівська 26 (із сорту Кавказ) та Миронівська
низькоросла (із сорту Миронівська 10). Серед
них лише сорт Миронівська 808 поліпшена був
районований у СРСР з 1980 р. Решта сортів не
мали широкого використання у виробництві [19].
Із застосуванням інтенсивної технології ви-

рощування пшениці озимої (80-ті роки минуло-
го століття) потрібно було впроваджувати сор-
ти низькорослого типу з комплексом господар-
сько цінних ознак. Завданням науковців було
створення нових високопродуктивних сортів,
стійких до вилягання та патогенів листкових
хвороб. При цьому найпоширенішими у вироб-
ництві стали сорти Миронівська 61, Миронівсь-
ка остиста, Миронівська напівінтенсивна, Миро-
нівська 27, Мирлебен. Більшість сортів цього
періоду створено методом гібридизації з широ-
ким залученням до схрещування сортів захід-
ноєвропейського екотипу з метою підвищення
стійкості до хвороб та вилягання. Проте на-
явність у більшості з них пшенично-житньої
транслокації (ПЖТ) IBL/IRS генетично зумови-
ло зниження показників якості [9]. Водночас
саме ці миронівські сорти створили конкурен-
цію сортам з Німеччини та Угорщини з нижчою
якістю, але високою продуктивністю, які поча-
ли висівати на полях України, і стримали поши-
рення останніх у виробництві.
Винятком (стосовно якості зерна) на той пе-

ріод були сорти Волгоградська 84, Комсомоль-
ська 56 та Снежинка, морфотипи яких було ви-
ділено в МІП для умов Поволжжя, Західного
Сибіру та Алтайського краю Росії і Північного
Казахстану. Районовані в цих зонах сорти ха-
рактеризувалися якістю зерна сильних пше-
ниць та високою стійкістю до абіотичних та
біотичних чинників довкілля. Посівні площі кож-
ного із сортів становили 440–500 тис. га. Кла-
сичний метод гібридизації досить широко вико-
ристовують у селекційній практиці з пшеницею
озимою у МІП. Добір батьківських компонентів
здійснюють за еколого-географічним принци-
пом із застосуванням різного типу схрещувань.
Результативністю використання цього методу
є створення ряду сортів пшениці озимої, серед

Селекція пшениці м’якої озимої у Миронівському
інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН

яких Миронівська 61, Миронівська 28, Миронів-
ська 65, Крижинка, Сніжана, Колос Миронівщи-
ни, Економка, Пам’яті Ремесла, Монотип, Мир-
лєна, Мадярка та ін.
Із 1985 р. у селекції пшениці озимої почали

застосовувати метод індукованого мутагенезу
з використанням різного виду мутагенних чин-
ників на сортах і гібридах [3]. За його викорис-
тання було створено сорт Експромт (F2(TX
GH2875, США/Trakia, Болгарія)+ НЕС 0,005%),
який став носієм ПЖТ IАL/IRS. Як виявилося,
ця транслокація має дещо менший негативний
вплив на якість зерна [11]. Подальшу селекцій-
ну роботу з новим матеріалом продовжували
під керівництвом академіка В.В. Моргуна в Ін-
ституті фізіології рослин і генетики НАНУ ме-
тодом повторної обробки мутагенами. У цьому
інституті у співпраці з Миронівським інститутом
пшениці імені В.М. Ремесла отримано ряд но-
вих сортів (Колумбія, Смуглянка, Веснянка, Зо-
лотоколоса, Ясногірка, Славна, Спасівка), за
вихідну геноплазму в яких використано сорт
Експромт та його похідні. Характерною особли-
вістю цих сортів є високі показники адаптив-
ності, стійкості до хвороб та вилягання, продук-
тивності та якості зерна. Слід зазначити, що
сорти Смуглянка та Золотоколоса вперше в
історії Державного сортовипробування подола-
ли 100-центнерний рубіж урожайності, сформу-
вавши відповідно 115,2 та 117,3 ц/га. За останні
роки до Державного реєстру сортів рослин Ук-
раїни занесено створені за цим методом сор-
ти пшениці озимої Калинова, Наталка, Доста-
ток, Злука, Яворина, Почаївка та ін. (таблиця).
Ефективно продовжується робота з викорис-

тання внутрішньосортових доборів. Вона пе-
редбачає створення нових сортів культури че-
рез масовий добір кращих рослин із місцевих
популяцій. Щороку в конкурсному сортови-
пробуванні МІП досліджують близько сотні ліній
гібридного походження. Деякі з них гетерогенні
і складаються з кількох ліній, які різняться за
спадковими ознаками. Серед них відзначено
найефективніше виділення рослин, нетипових
для їх основного складу. Так, серед ліній кон-
курсного сортовипробування Лютесценс 24446,
Лютесценс 28616 та Еритроспермум 53320 бу-
ло відібрано рослини з груповою стійкістю до
хвороб та підвищеною стійкістю до хвороб ко-
лоса. Під час подальших репродукцій внутріш-
ньосортові добори стійких форм серед зазна-
чених ліній започаткували створення нових
сортів — Демиро 100, Мироновская 100 та Ми-
роновский стандарт, які передано на сортови-
пробування до Російської Федерації. Аналогіч-
ний підхід було використано при створенні сор-
тів Мироновская колосистая, Мироновская
васильковая, Мироновская короткостебельная
та Мироновский эталон. Добір, проведений за
ознакою продуктивність колоса, яка значно мо-
дифікується під дією умов зовнішнього середо-
вища, виявився ефективним завдяки оптималь-
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ному співвідношенню модифікаційної та гене-
тичної мінливостей. Добором великої фракції
зерна в лінії Лютесценс 37300 вдалося відсе-
лектувати цю ознаку до стабільності, створив-
ши сорт Мироновская зернистая. Сорт Миро-
новская 100 із 2011 р. занесено до Реєстру се-
лекційних досягнень Росії.
Нині в МІП здійснюють селекційні досліджен-

ня за різними напрямами, проте головним є
підвищення адаптивного потенціалу нових сор-
тів пшениці озимої, завдяки чому вони здатні
значною мірою протистояти діям біотичних і
абіотичних чинників. Застосування концепції
адаптивності з урахуванням генетично контро-
льованих показників типу розвитку рослин [10],
стійкості до хвороб [8], фотоперіодичної чутли-
вості [1], інтенсивності продукційного процесу
[4] у комплексі з різними методами селекції

(гібридизації, мутагенезу, внутрішньосортових
доборів) стало основою ефективності селекції
пшениці озимої.
Серед 247-ми сортів пшениці озимої, зане-

сених до Державного реєстру сортів рослин
України на 2012 р., 45 сортів (18,2%), створе-
них у творчій співпраці Миронівського інститу-
ту пшениці імені В.М. Ремесла НААН (МІП),
Інституту фізіології рослин і генетики НАНУ
(ІФРіГ) та Інституту захисту рослин НААН (ІЗР)
(таблиця).
Дані таблиці підтверджують, що серед ра-

йонованих сортів пшениці озимої переважна
більшість (68,8%) — сорти, впроваджені у ви-
робництво за 2005–2011 рр. Здебільшого це
сорти інтенсивного типу з високим генетичним
потенціалом продуктивності та стійкістю до дії
біотичних та абіотичних чинників.

Богдана* Мутагенез 2006

Володарка*        » 2005

Веснянка*        » 2005

Веста** Гібридизація 2003

Волошкова** Добір озимих форм
із пшениці ярої 2008

Добірна* Мутагенез 2005

Деметра*** Гібридизація 2005

Достаток* Мутагенез 2009

Економка*** Гібридизація 2008

Зимоярка* Добір озимих форм
із пшениці ярої 2007

Золотоколоса* Мутагенез 2006

Злука*        » 2011

Крижинка** Гібридизація 2002

Колумбія* Мутагенез 2003

Калинова**        » 2008

Колос
Миронівщини** Гібридизація 2008

Ласуня* Мутагенез 2007

Мирхад Гібридизація 2000

Миронівська 65        » 2000

Миронівська 66        » 2000

Миронівська 61        » 1989

Миронівська 67        » 2002

Миронівська Добір озимих форм
ранньостигла** із пшениці ярої 2002

Сорти пшениці озимої, створені в МІП разом із на овими становами У раїни, я і занесе-
но до Держреєстр сортів рослин У раїни на 2012 р. [20].

* Сорти створено в ІФРіГ у творчій співпраці з МІП; ** сорти створено в МІП у творчій співпраці з ІФРіГ; ***
сорти створено в МІП у творчій співпраці з ІЗР.

Сорт
Метод
створення

Рік
занесення
до Реєстру

Сорт
Метод
створення

Рік
занесення
до Реєстру

Мадярка** Гібридизація 2008

Монотип** Гібридизація 2008

Мирлєна**        » 2009

Миронівська
сторічна***        » 2009

Наталка* Мутагенез 2009

Подолянка*        » 2003

Переяславка*        » 2004

Пивна*        » 2006

Пам’яті Ремесла** Гібридизація 2009

Почаївка* Мутагенез 2009

Ремеслівна** Добір озимих форм
із пшениці ярої 2004

Спасівка* Мутагенез 2011

Смуглянка*        » 2004

Сніжана** Гібридизація 2004

Снігурка* Мутагенез 2007

Славна*        » 2010

Фаворитка*        » 2005

Хазарка*        » 2008

Хуртовина*        » 2007

Ювіляр

миронівський **        »
2009

Яворина* Мутагенез 2010

Ясногірка*        » 2009

Селекція пшениці м’якої озимої у Миронівському
інституті пшениці ім. В.М. Ремесла НААН
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Ретроспективний аналіз селекційних до-
сягнень з пшеницею м’якою озимою показав,
що за 1915–2011 рр. селекціонерами МІП ство-
рено 131 сорт цієї культури, з яких 71 сорт у
різні роки (з 1929 р.) було рекомендовано до
широкого використання в Україні і за її межа-
ми. Нині 4 сорти (Легенда миронівська, Оберіг
миронівський, Світанок миронівський та Ми-
ронівська золотоверха) вивчають на сорто-
дільницях України, 7 сортів пшениці озимої
(Демиро 100, Мироновская колосистая, Миро-
новская васильковая, Мироновская зернистая,
Мироновский стандарт, Мироновская корот-
костебельная та Мироновский эталон) — у
Російській Федерації. Під час створення сор-
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тів пшениці озимої використовували такі ме-
тоди селекції, як гібридизація, експеримен-
тальний мутагенез, добір озимих форм із сор-
тів пшениці ярої, висіяних під зиму, та внут-
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логії і генетики рослин НААН України та Ін-
ститутом захисту рослин НААН. До Реєст-
ру селекційних досягнень Російської Федерації
на 2012 р. занесено сорти пшениці озимої Ми-
роновская 808, Крыжинка, Мироновская 100.
Сорт пшениці озимої Ремеслівна в Туреччині
визнано перспективним на 2012 р.
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ІНДУКЦІЙНА УСТАНОВКА ДЛЯ
ТЕРМООБРОБКИ ЗЕРНА РІПАКУ

Роз лян то можливість застос вання
циліндрично о інд тора промислової частоти з
ви ористанням п ч а ферома нітних стрижнів я
теплообмінної поверхні для термооброб и зерна
ріпа .

Технологічні процеси обробки сільськогоспо-
дарської продукції передбачають її нагрів за
переробки та зберігання. Теплова обробка за-
стосовується у підготовці посівного матеріалу,
приготуванні різних кормових сумішей, сушінні
сільськогосподарської продукції перед закла-
данням на зберігання і т.ін.
Широко застосовують теплову обробку у ви-

робництві олії. Процес переробки переважно
залежить від вологості та температури олійно-
го матеріалу, що визначає ефективність меха-
нічного процесу видалення олії. Тому дуже
важливо правильно вибрати такий технологіч-
ний режим теплової обробки, який би найкра-
ще враховував хімічний склад і теплофізичні
властивості олійного матеріалу, а також конст-
рукцію теплообробної установки.
Якість термічної обробки та енергетична ефек-

тивність технологічного процесу теплової об-
робки визначаються, крім фізичних властивос-
тей зерна, способом організації теплообміну в
теплообмінних апаратах, серед яких вирізня-
ють апарати із [2]: рухомим гравітаційно-
щільним шаром без подачі повітря; рухомим
шаром, що перемішується (обертові барабани
із пучками стрижнів, ребрами, апарати з обер-
товими шнеками, лопатками); зернистим про-
міжним теплоносієм, що використовується для
нагрівання дрібнодисперсних матеріалів; спад-
ним рухом шару матеріалу уздовж вібруючого
лотка, який являє собою поверхню нагріву.
Досить перспективними є апарати з рухомим

шаром без подачі повітря, що контактує з на-

грітими трубами [3]. Ці апарати характеризу-
ються великою надійністю, простотою конст-
рукції, компактністю та високою тепловою ефек-
тивністю.
Ефективність таких апаратів визначається:
1) геометричними характеристиками поверх-

ні нагріву (використання елементів невеликої
довжини, вибір ефективних теплообмінних про-
філів; для пучків стрижнів — вибір оптималь-
ного компонування, раціональної орієнтації,
вибір розмірів каналів, що забезпечують вільне
пересування дисперсних середовищ);

2) розвиненням поверхонь (умови, за яких
ребра дають змогу не лише підвищити тепло-
обмін за рахунок збільшення контактувальної
поверхні, а й забезпечити поліпшення тепло-
віддачі);

3) динамічним впливом на потік: а) збіль-
шення швидкості руху часток, за якого настає
розпушення та розрив шару; б) вібрація шару;
в) раціональний вибір взаємного напрямку руху
компонентів;

4) механічним впливом на поверхню нагрі-
вання (вібрація або обертання);

5) способом передачі енергії від джерела до
поверхні теплообміну.
Одним з ефективних методів передачі енер-

гії є індукційний спосіб.
Мета роботи — обґрунтування параметрів

теплообмінних апаратів з рухомим шаром без
подачі повітря під час застосування індукцій-
ного способу нагріву теплопередавальних по-
верхонь.
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Індукційна установка
для термообробки зерна ріпаку

Результати досліджень. Індукційний метод
нагріву заснований на виникненні вихрових
струмів в електропровідному середовищі під
дією змінного електромагнітного поля. При цьо-
му за рахунок протікання вихрових струмів від-
бувається нагрів металевих елементів конст-
рукції згідно із законом Джоуля.
Індукційний нагрів застосовується в різних

технологічних процесах (від термообробки та
сушіння матеріалів до машинобудування й ме-
талообробки) і має ряд переваг: високу щіль-
ність потоку електромагнітної енергії; можли-
вість досягнення необхідних температур в тілі,
що нагрівається (в досить широкому діапазоні);
процес нагріву є екологічно безпечним; мож-
ливість керування розподілом температури зав-
дяки конструктивним рішенням, зміни режимів
роботи індукційного обладнання (частоти, на-
пруги живлення); відносно високі енергетичні
показники (коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт
потужності).
Для ефективного нагріву дисперсних мате-

ріалів, до яких належить насіння ріпаку, важли-
вим є розгалужена поверхня теплообміну, що
може бути реалізована в циліндричному індук-
торі із завантаженням у вигляді пучка стрижнів
чи труб. У цьому разі поверхня теплообміну
одного стрижня великого діаметра у 3–5 разів
буде меншою, ніж стрижнів меншого діаметра
за збереження металоємності виробу. Розміщу-
ючи стрижні на такій відстані один від одного,
за якої забезпечується вільне пересування дис-
персного матеріалу, можна забезпечити не-
обхідні параметри нагріву (рис. 1).
Геометричні параметри індуктора обирали-

ся відповідно до необхідної продуктивності при-
строю попереднього нагріву. Для установки

видалення олії з насіння ріпаку, що функціонує
у ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна
станція», продуктивність становить 160 кг/год.
Необхідний об’єм насіння можна нагріти в ка-
налі з діаметром dкан=0,152 м під час безпе-
рервної подачі матеріалу. За таких умов для
досягнення необхідної ефективності теплової
обробки насіння ріпаку розроблений індукцій-
ний нагрівач мав такі геометричні параметри:
довжина індуктора а=0,6 м, внутрішній діаметр
індуктора dінл=0,165 м, кількість витків обмот-
ки w=180. При таких діаметрах циліндричних
індукторів може бути застосовано струм про-
мислової частоти (50 Гц) [6, 8]. Живлення індук-
ційного пристрою здійснювалося від джерела
змінного струму з напругою 220 В.
Геометричні параметри завантаження оби-

ралися з міркувань вільного просипання зерен
ріпаку між стрижнями. Використавши рекомен-
дації [1], було виявлено, що характерна від-
стань між стрижнями становить 0,009 м, по-
трібна кількість стрижнів для технологічного
процесу термообробки зерен ріпаку при заданій
продуктивності устаткування становить 80 шт.,
діаметр кожного стрижня — dст=0,006 м.
Електромагнітний розрахунок індукторів із

завантаженням у вигляді пучка стрижнів може
бути реалізований на основі методики, що на-
ведена в роботах [4, 5]. Отже, вихідними дани-
ми для розрахунку індуктора є геометричні роз-
міри та електрофізичні характеристики заван-
таження. Крім того, у завданні щодо розрахунку
індуктора визначені напруга і частота живлен-
ня. Попередньо також визначено потужність
нагрівальної установки — 5 кВт. При цьому
насіння ріпаку має нагріватися до рекомендо-
ваної за технологією температури (115°С).
Для заданих характеристик індуктора за ре-

зультатами розрахунку встановлено кількість
витків w та струм в індукторі I. За величиною
струму в індукторі, з урахуванням рекомендо-
ваної для електричних машин допустимої гус-
тини струмів, запропоновано тришарове вико-
нання обмотки індуктора.

Рис. 1. Циліндричний інд тор із завантажен-
ням ви ляді ба атострижневої системи:
1 — ферома нітні стрижні; 2 — циліндричний
інд тор

Рис. 2. Залежність зміни ККД інд тора від
іль ості стрижнів завантаженні

К
К
Д

n, шт.

А–А

1

2

АА



57Вісник аграрної наукигрудень 2012 р.

МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Розрахунок активного опору індукувального
провідника здійснювався за рекомендаціями
розрахунку додаткових втрат в багатошарових
обмотках електричних машин і трансформа-
торів [7, 9]. Внаслідок цього встановлено, що
при загальній кількості витків індуктора w=180
вони розподіляються в 3-х шарах по 60 витків у
кожному шарі. Як провідник був вибраний про-
від ПДС 3,5×6 з ефективним перерізом 20 мм2.
Обмотка індуктора виконувалася з кроком
10 мм, довжина провідників при цьому стано-
вила 99 м. Між шарами обмотки вкладалася
міжшарова ізоляція завтовшки 0,5 мм. Отже,
габаритні розміри індуктора становили: внут-
рішній діаметр — 165 мм, зовнішній діаметр —
186 мм, довжина намотки індуктора — 0,6 м.
Після виготовлення індуктора був визначе-

ний його активний опір за допомогою вимірю-
вального приладу RLC-метр серії BR2876. З’я-
совано, що активний опір на частоті 50 Гц ста-
новить 0,102 Ом, і збігається з розрахунковими
даними за методикою [9].
Встановлення енергетичних характеристик,

їх точність та достовірність відповідно визна-
чається достовірністю електрофізичних харак-
теристик матеріалу, що нагрівається. У роботі
було виконано експериментальне визначен-
ня питомої електропровідності стальних стриж-
нів за методикою прямого вимірювання опо-
ру високоточним мостом (імпедансометром).
Питомий опір стрижнів (катанки) становив

6 1
9,15 10

Ом м
⋅

⋅ . Така величина питомого опору

не є характерною для виробів зі сталі, а є фак-
тичною величиною, на якій ґрунтується визна-
чення компонентів електромагнітного поля та
енергетичних характеристик. Відтак слід бу-
ло б визначити і магнітні характеристики феро-
магнітного матеріалу, зокрема основну криву
намагнічування. Однак ця процедура виявила-
ся дуже складною і трудомісткою, тому під час

розрахунків магнітні властивості феромагнітно-
го завантаження прийнято такими, що відпові-
дають стандартним характеристикам конструк-
ційної сталі (Ст. 3), основна крива намагнічу-
вання цієї сталі добре апроксимується таким
виразом:

 0,894
0,625 H .

−μ = ⋅

Рис. 3. Залежність зміни ма нітної прони -
ності від напр и

μ

u, в

Рис. 4. Залежність пот жності інд тора від
напр и: 1 — розрах н ова; 2 — е сперимен-
тальна
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Рис. 5. Залежність стр м інд тора від на-
пр и: 1 — розрах н ова; 2 — е сперимен-
тальна
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Враховуючи нелінійність магнітної проник-
ності феромагнітного завантаження, проведе-
но аналіз залежності ККД індуктора від кількості
стрижнів у завантаженні (рис. 2). Аналіз пока-
зує, що обрана кількість стрижнів є близькою
до оптимальної з погляду високого значення
ККД (понад 90%) та виконання вимог вільного
просипання зерен ріпаку крізь технологічний
теплообмінник.
Зауважимо, що у запропонованій індукційній

установці під час роботи індуктора від джере-
ла живлення з напругою 220 В значення маг-
нітної проникності є досить високим μ=10μ0
(рис. 3) і не характерним для індукційного на-
гріву. Це пов’язано з технологічними особливо-
стями індуктора та завантаження. Однак за та-
кого незвичного режиму вдалося досягти зада-
них технологічних характеристик обладнання,
а саме: активної потужності Р=4500 Вт, струму
в індукторі I=62A. З урахуванням витрат на
нагрів обмотки, ККД установки досяг 91%.
Для перевірки достовірності й адекватності

розробленої методики розрахунку циліндрич-
них індукторів із завантаженням у вигляді пуч-
ка стрижнів були проведені експериментальні
дослідження індукційного обладнання за зміни

Розроблено індукційне обладнання для на-
гріву сипких та дисперсних матеріалів із за-
стосуванням теплообмінної поверхні у вигляді
пучка феромагнітних стрижнів з малим діа-
метром. Установлено, що виконання заван-
таження у вигляді пучка стрижнів з малим діа-
метром не є перешкодою для отримання ви-

Висновки

соких енергетичних характеристик індукцій-
ного обладнання, що працює на промисловій
частоті. Порівняння експериментальних і те-
оретичних результатів підтверджують висо-
ку достовірність розробленої методики роз-
рахунку циліндричних індукторів із заванта-
женням у вигляді пучка стрижнів чи труб.
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напруги живлення в межах 120–260 В. Установ-
лено, що розрахована активна потужність ін-
дуктора для прийнятих електрофізичних характе-
ристик (рис. 4, залежність 1) практично збігається
з виміряною активною потужністю (рис. 4, за-
лежність 2). Деяка розбіжність в експеримен-
тальних і розрахункових даних за напруги жив-
лення понад 220 В пояснюється швидким на-
грівом стрижнів і відповідним зниженням їхньої
електропровідності. Така поведінка зміни по-
тужності залежно від значення питомої елект-
ропровідності цілком прогнозована і відповідає
розрахунковій методиці.
Аналогічна тенденція збігу розрахункових та

експериментальних результатів спостерігаєть-
ся і на рис.5, де наведено зміну струму залеж-
но від напруги.
Отже, одним зі способів регулювання потуж-

ності установки, що важливо для режимів за-
пуску обладнання, може бути здійснене за ра-
хунок регулювання напруги живлення тради-
ційним методом із застосуванням пічних транс-
форматорів. Регулювальна залежність під час
застосування цього методу близька до лінійної
для діапазону зміни напруги від 120 до 260 В
з регулювальним коефіцієнтом k≈17 (P=k⋅U, Bm).

Індукційна установка
для термообробки зерна ріпаку
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Рисові зрошувальні системи України, зокре-
ма Херсонщини, розташовані переважно на со-
лонцях лучних цілинних та частково розораних
під окультурені пасовища. У зоні Краснознам’ян-
ського зрошуваного масиву меліоративні сис-
теми було побудовано в середині 60-х років
минулого століття. Завдяки вирощуванню рису
— однієї з найпродуктивніших культур зрошу-
ваного землеробства України, яка відіграє важ-
ливу соціально-економічну роль для районів
Причорномор’я, господарства цієї території ста-
ли великими виробниками сільськогосподарсь-
кої продукції на землях, що раніше були ма-
лопродуктивними. Однак будівництво та по-
дальше використання рисових зрошувальних
систем докорінно змінили спрямованість мелі-
оративних і ґрунтоутворювальних процесів, бу-
ло ініційовано та активовано принципово нові
з них [2, 4].
Існує тісний взаємозв’язок між динамікою

рівня, хімічним складом ґрунтових вод і сольо-
вим режимом ґрунтів. Більша частина території
Причорномор’я в минулому — район засолен-
ня, яке нині є в залишкових кількостях. Проте
природна засоленість, зокрема хлоридами і
сульфатами, й донині залишається актуаль-
ною, оскільки солі попередніх геологічних епох
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ТРАНСФОРМАЦІЯ
СОЛЬОВОГО СКЛАДУ СОЛОНЦІВ
ЛУЧНИХ ЗА ВИРОЩУВАННЯ
РИСУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ

Установлено зміни сольово о с лад солонцю
л чно о за йо о ви ористання в рисовій
сівозміні. При вирощ ванні рис вміст солей
шарі ґр нт 0–200 см зменшився пра тично 10
разів, рім за ально о розсолення відб вається
перерозподіл с лад та співвідношення о ремих
солей: спостері ається повне вимивання хлорид
натрію та соди, зменш ється вміст іпс ,
збільш ється іль ість с льфат ма нію.

залучаються до іригаційного водоруху та спри-
чиняють вторинне засолення. У рисівництві в
зв’язку з близьким заляганням високотоксичних
ґрунтових вод проблема вторинного засолен-
ня навіть після 50-річного використання ґрунтів
залишається актуальною. Автори (Ковда В.А.,
1946 г.; Волобуев В.Р., 1948; Ковда В.А., Со-
больч І.В., 1980 г.) розглядають рис як меліо-
ративну культуру і різновид промивання ґрун-
тів, що поєднує вирощування врожаю з про-
миванням ґрунту за використання великих
зрошувальних норм [1, 5].
Вирощування рису затопленням сприяє знач-

ному розсоленню ґрунтів та опрісненню ґрун-
тових вод. Проте не завжди цей процес по-
зитивно позначається на змінах водно-сольо-
вого, поживного та інших режимів у ґрунтах
зрошувальних систем. Загалом сольовий ре-
жим конкретного регіону зрошення залежить
від сукупності факторів, найважливішим з яких
є ґрунтово-меліоративні умови [4].
Мета роботи — визначення вмісту і складу

солей у солонці лучному.
Методика досліджень. В основу дослі-

джень покладено порівняльне вивчення сольо-
вого складу солонців лучних цілинного масиву
й освоєного в рисовій сівозміні приморської

Агроекологія,
радіологія,
меліорація
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частини Краснознам’янської зрошувальної сис-
теми. Територія досліджуваного масиву являє
собою слаборозчленовану рівнину зі схилом на
південь до узбережжя Чорного моря. Геомор-
фологічно система розташована в межах пер-
шої, другої та третьої надзаплавних терас Дніп-
ра. Ґрунтові води залягають на глибині 1–6 м,
мінералізація поблизу моря — до 15 г/л [3].
Зразки ґрунту відбирали у 10-разовій повтор-
ності методом суцільної колонки кожні 20 см до
1 м і кожні 50 см з 1 до 2 м згідно з методич-
ними рекомендаціями з проведення сольової
зйомки [6]. Хімічний іонний склад визначали ме-
тодом водної витяжки (ГОСТ 26424–85 —
ГОСТ 26428–85), гіпотетичний склад солей роз-
раховували за Н.І. Базилевич та Е.І. Панковою.
Математичну обробку результатів здійснювали
за допомогою програм Exel і Statistica.
Результати досліджень. Аналіз умісту во-

дорозчинних солей у солонці лучному цілинно-
го масиву (рис. 1) показав, що профіль ґрунту
загалом характеризується як сильнозасолений,
хімізм засолення — переважно содово-сульфат-
ний за аніонним складом і магнієво-натріє-
вий — за катіонним. Уміст солей в елювіаль-
ному горизонті становив 0,594±0,051% у 100 г
ґрунту, цей шар є сильнозасоленим — содово-
сульфатного кальцієво-натрієвого типу. Гори-
зонт сольових акумуляцій з умістом солей
2,842±0,083% хлоридно-сульфатного магнієво-
натрієвого складу розташований у нижній час-

тині ілювіального горизонту. Перехідний до ма-
теринської породи горизонт містить солей на
рівні 2,453±0,062%, серед яких переважають
хлориди та сульфати натрію, материнська по-
рода — 0,699±0,048% солей у 100 г ґрунту.
Хімізм засолення — содово-сульфатного маг-
нієво-натрієвого типу.
Характерною особливістю солонцю лучного

цілинного масиву є залягання шару гіпсу в ілю-
віальному горизонті, рівномірний розподіл хло-
ридів натрію по всьому профілю, відсутність
сульфатів магнію та вміст невеликих кількостей
соди в материнській породі. Кількість водороз-
чинного кальцію значно більша у шарі ґрунту
40–80 см, у шарі ґрунту 0–40 см і материнській
породі вона перебуває практично на однаково-
му рівні, при цьому катіоном, який переважає,
виявився натрій. Співвідношення суми 2-ва-
лентних катіонів і натрію в зазначених шарах
ґрунту становить відповідно 1:2, 1:18, 1:13.
Уміст токсичних солей в елювіальному та
верхній частині ілювіального горизонтів уста-
новлено на рівні 0,564±0,045 і 1,084±0,050% у
100 г ґрунту, у нижній частині ілювіального та
перехідному горизонтах цей показник зменшив-
ся у 1,3 раза переважно за рахунок умісту в них
гіпсу.
Уміст солей у солонці лучному, освоєному в

рисовій сівозміні (рис. 2), становить 0,137±
0,009% і 0,172±0,032% у шарах ґрунту 0–20 і
20–40 см, зокрема токсичних для сільськогос-
подарських культур — 0,091±0,009% та

Трансформація сольового складу солонців
лучних за вирощування рису на півдні України

Рис. 1. Профільний розподіл водорозчинних
солей (м ⋅⋅⋅⋅⋅е в.) солонці л чном цілинно о
масив

45 35 25 15 5 0 5 15 25 35 45

Рис. 2. Профільний розподіл водорозчинних
солей (м ⋅⋅⋅⋅⋅е в.) солонці л чном , освоєно-
м в рисовій сівозміні
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Трансформація сольового складу солонців
лучних за вирощування рису на півдні України

Визначення вмісту і складу водорозчинних
солей у солонці лучному цілинного масиву по-
казало, що профіль загалом характеризуєть-
ся як сильнозасолений (середній уміст солей
у шарі 0–200 см становить 1,647%), хімізм за-
солення — переважно содово-сульфатний за
аніонним складом і магнієво-натрієвий — за
катіонним. Уміст солей у солонці лучному,
освоєному в рисовій сівозміні у шарі ґрунту
0–200 см, у середньому становить 0,193%.
Верхні горизонти незасолені, слабке засолен-

Висновки

ня, переважно сульфатне магнієво-натрієве,
спостерігається з глибини 40 см.
Вирощування рису на солонці лучному спри-

яло істотному розсоленню ґрунту найбільше
ілювіального та перехідного до материнської
породи горизонтів, вимивання солей з мате-
ринської породи спостерігалося меншою мі-
рою. Крім загального розсолення ґрунту, за
вирощування рису відбувається перерозподіл
складу та співвідношення окремих солей у
ґрунтовому розчині.
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0,134±0,019%. Слабке засолення профілю ґрун-
ту під рисом спостерігається з глибини 40 см.
Загальний уміст солей у шарі 40–60 см —
0,206±0,045%, токсичних солей — 0,166±0,038%,
тип засолення — сульфатний кальцієво-на-
трієвий. У розташованих нижче горизонтах за-
солення за катіонним складом змінюється на
магнієво-натрієве, за аніонним у материнській
породі — на содово-сульфатне. Уміст солей
перебуває в межах 0,186–0,235%. В аніонному
складі водорозчинних солей переважають
сульфати, катіонному — натрій. Однак значно
звужується співвідношення суми кальцію та
магнію до натрію: в елювіальному — до 1:1, а
загалом по профілю — 1:2. Слаборозчинного
карбонату кальцію, що визначає потенційну
стійкість ґрунту до іригаційного осолонцюван-
ня, не виявлено.
Порівняно з цілинним аналогом у ґрунті ри-

сової системи відбувається зменшення вмісту

солей у 5,4 раза в елювіальному горизонті, а
найбільше розсолення спостерігається в ілюві-
альному та перехідному до материнської поро-
ди горизонтах. Уміст солей у них зменшився
практично в 10 разів. Має місце вимивання со-
лей і з материнської породи, проте дещо мен-
шою мірою.
Крім загального розсолення ґрунтів за виро-

щування рису, спостерігається перерозподіл
складу та співвідношення окремих солей у
ґрунтовому розчині. З використанням ґрунтів
під рис знизився абсолютний уміст гіпсу й від-
бувся перерозподіл його по профілю. Також
повністю вимилися з профілю хлорид натрію та
сода, однак збільшився вміст сульфату магнію.
Так, у солонці лучному цілинного масиву част-
ка сульфату натрію в загальній кількості солей
становила 46%, хлориду натрію — 37, гідрокар-
бонату натрію — 11, гідрокарбонату кальцію та
хлориду магнію — до 4%.
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ВИБІР СПОСОБУ СОЛІННЯ
ДЛЯ ТЕРМОКИСЛОТНИХ СИРІВ
З ФЕРМЕНТАЦІЄЮ СИРНОЇ МАСИ

Досліджено способи соління термо ислотних
сирів з ферментацією сирної маси. Установлено
вплив способів соління на фізи о-хімічні
та ор анолептичні по азни и цих сирів.

Сіль у сирній масі — потрібний компонент
готового продукту. Вона бере безпосередню
участь у формуванні смаку і консистенції; ре-
гулює мікробіологічні, біохімічні та фізико-хі-
мічні процеси під час вироблення та визріван-
ня сиру і тим самим побічно впливає на показ-
ники якості [1, 2].
Існує кілька способів соління сиру: часткове

або повне соління у сирному зерні, розсолі,
ін’єкцією, натиранням сухою сіллю або соля-
ною гущею.
Суть повного соління сиру в зерні полягає у

тому, що до згустка, відокремленого від сиро-
ватки, додають сіль кухонну з таким розрахун-
ком, щоб її концентрація у готовому продукті
відповідала встановленим вимогам до зрілого
сиру. Суміш вимішують упродовж 20±5 хв з
сіллю кухонною і формують головки сиру. Пов-
не соління у сирному зерні збільшує вологоут-
римувальну здатність сирної маси [3, 4]. Пере-
вага цього способу: сіль кухонна одразу рів-
номірно розподіляється по всій сирній масі, що
зумовлює рівномірне визрівання сиру, не по-
требує солильних басейнів, сприяє скорочен-
ню витрат ручної праці та часу, кращим мож-
ливостям механізації виробництва [3–5].
Розроблено спосіб соління ін’єкцією розсо-

лу в сформовані головки сиру під час або після
пресування (самопресування). При цьому роз-
сіл вводять у сформовані головки сиру через
порожнисті голки, якими проколюють сирну ма-
су, або способом ін’єкції розсолу під тиском у
головки сиру за допомогою форсунок [6, 8].
Застосування цих способів сприяє швидшому
проникненню солі у внутрішні шари сиру і за-
побігає отриманню солоної сироватки.
Використовують також і сухе соління [2, 3],

при цьому сіллю натирають поверхню сиру
після пресування або самопресування. У про-
цесі дифузії упродовж кількох днів сіль посту-
пово проникає у середину сирної головки. В
основному такий спосіб соління застосовують
у виробництві м’яких сирів.
Електрофоретичні дослідження свідчать, що

вміст солі кухонної в сирній масі насамперед
впливає на протеоліз αs1- і β-казеїну [1]. Також
сіль кухонна сприяє інтенсивному накопиченню
водорозчинних білкових компонентів з високою
молекулярною масою з одночасним зменшен-
ням кількості азотистих речовин з низькою мо-
лекулярною масою [9]. Уміст солі кухонної в
сирній масі є одним з регуляторів процесу ви-
зрівання сиру, беручи участь таким чином у
формуванні видових особливостей готового
продукту.
Найпоширенішим способом соління сирів є

соління у водному розчині солі кухонної концен-
трацією 18–24% за температури 8…12°С. По-
рівняно з іншими цей спосіб дає змогу раціо-
нальніше використовувати сіль і зменшити дію
осмотичного тиску, що пригнічує мікрофлору
продукту [10]. Однак за багаторазового викори-
стання розсолу концентрація солі в ньому зни-
жується і він збагачується розчинними форма-
ми білкових речовин і лактозою, що призводить
до розвитку гнилісної мікрофлори, псування
розсолу і появи дефектів у сирі.
Процес просолювання сиру має анізотроп-

ний характер, тобто під час соління в його зов-
нішньому шарі концентрується велика кількість
солі, яка нерівномірно розподіляється на почат-
кових етапах і лише в процесі подальшого ви-
зрівання відбувається умовне вирівнювання її
концентрації в основній частині сиру [7, 9].
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Під час соління і подальшого визрівання си-
ру відбуваються взаємопов’язані процеси: ди-
фузія солі в сирну масу, осмотичне перенесен-
ня води з сиру в розсіл, зневоднення та набу-
хання сирної маси, взаємодія солі з білковими
речовинами сирної маси та ін. [8, 10].
Установлено, що дифузія солі кухонної в

сирну масу є тривалим процесом і для кожно-
го виду сиру має свої специфічні особливості.
Інтенсивність дифузії залежить від співвідно-
шення вмісту жиру, вмісту вологи і вмісту сухих
знежирених речовин [8, 10]. Розміри головок
сиру та їх питома поверхня також відіграють
важливу роль у солінні. Інтенсивність абсорбції
солі кухонної зростає за збільшення співвідно-
шення поверхні і об’єму частинок згустка, що
просолюються, зокрема головок сиру [10].
Поряд із зазначеними вище факторами на

вміст солі та на швидкість просолювання сиру
впливає початкова вологість після самопресу-
вання і тривалість соління. Чим вищий уміст
вологи у сирі перед солінням, тим інтенсивні-
ше відбуваються дифузійні процеси і сіль швид-
ше проникає всередину.
Мета досліджень — установити вплив спо-

собів соління термокислотного сиру з фермен-
тацією сирної маси на фізико-хімічні та органо-
лептичні показники.
Матеріали та методи дослідження. Об’єк-

тами досліджень були способи соління фер-
ментованих термокислотних сирів, у яких кон-
тролювали фізико-хімічні та органолептичні по-
казники. Під час досліджень контролювали
активну кислотність сирної маси, титровану
кислотність розсолу та температуру розсолу. В
досліджуваних зразках сирів визначали масо-
ву частку вологи, активну кислотність, вміст

Вибір способу соління для
термокислотних сирів з ферментацією сирної маси

хлориду натрію та проводили органолептичну
оцінку сирів. У роботі застосовували традиційні
фізико-хімічні та органолептичні методи дослі-
джень.
Масову частку вологи визначали методом

висушування наважки у сушильній шафі згідно
з ГОСТ 3626–73. Активну кислотність визнача-
ли електрометричним методом згідно з ГОСТ
26781–85 за допомогою рН-метра з похибкою
вимірювання 0,05 од. рН, уміст хлориду нат-
рію — згідно з ГОСТ 3627–81.
Результати досліджень. У процесі дослі-

джень визначено вплив способів соління тер-
мокислотного сиру з ферментацією сирної ма-
си на фізико-хімічні та органолептичні показ-
ники.
З аналізу літературних джерел ми обрали

такі раціональні способи соління цього виду
сиру: повне соління у сирному зерні, соління у
розсолі, натирання сухою сіллю кухонною та
ін’єкція розсолу в середину головки сиру.
У процесі досліджень згусток, отриманий

термокислотним зсіданням білків молока, був
розділений на 4 частини, кожну з яких солили
у такий спосіб: 1 — повне соління згустка у сир-
ному зерні; 2 — натирання сирної головки су-
хою сіллю кухонною; 3 — у розсолі та 4 —
ін’єкція розсолу з проколюванням голками. Сир
витримували до рівномірного розподілення солі
в масі головки, після чого поміщали у середо-
вище ферментації.
Повне соління згустка в сирному зерні про-

водили після відокремлення від сироватки. Ви-
мішували 10–15 хв і формували головки сиру.
Самопресування відбувалося 3 доби. Після
цього сир ферментували. Перед внесенням
солі кухонної масова частка вологи становила

Рис. 1. Зміна фізи о-хімічних по аз-
ни ів термо ислотних сирів під час со-
ління сирном зерні та за натирання
с хою сіллю хонною: — зміна а -
тивної ислотності під час соління
сирном зерні; — зміна а тивної ис-
лотності під час соління натиранням;
– – — зміна масової част и воло и під
час соління натиранням; -- -- — зміна
масової част и воло и під час соління
сирном зерні
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Рис. 2. Зміна фізи о-хімічних по аз-
ни ів термо ислотних сирів під час со-
ління розсолі та ін’є цією розсол в
середин олов и сир : — зміна а -
тивної ислотності під час соління
ін’є цією; — зміна а тивної ислот-
ності під час соління розсолі; – – —
зміна масової част и воло и під час
соління розсолі; -- -- — зміна ма-
сової част и воло и під час соління
ін’є цією
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60,57 %, активна кислотність — 5,97 од. рН,
маса згустка — 658 г. Цей спосіб соління до-
сить ефективний і має певні переваги. Однією
із них є рівномірне розподілення солі у масі
згустка. За застосування повного соління у сир-
ному зерні масова частка хлориду натрію у
водній фазі сиру перед ферментацією стано-
вила 4%, у готовому продукті — 2,6%.
Визначено фізико-хімічні показники термо-

кислотних сирів у процесі повного соління у
сирному зерні (рис. 1). Результати досліджень
свідчать, що масова частка вологи сформова-
ного сиру в процесі соління знизилася незнач-
но (до 58,74%) і не вплинула на консистенцію
та органолептичні показники готового продук-
ту. Активна кислотність сформованої головки
сиру наростала інтенсивніше, ніж за інших спо-
собів соління.
Основним способом соління м’яких сирів мож-

на вважати натирання головки сиру сіллю ку-
хонною. Перед натиранням масова частка во-
логи в сирі становила 57,88 %, активна кис-
лотність — 5,95 од. рН, маса головки — 615 г.
Під час соління на поверхню головки сиру на-
носили 44 г солі кухонної. На поверхні утворю-
вався сольовий розчин, який сприяв дифузії
солі у середину головки завдяки переміщенню
вологи із сирної маси на її поверхню під дією
осмотичного тиску. Поверхня сиру контактує з
перенасиченим розчином солі кілька днів, що
призводить до стиснення і зневоднення по-
верхневого шару головки сиру, а процес ди-
фузії солі є менш інтенсивним порівняно з со-
лінням у розсолі [2, 10].
Результати досліджень свідчать, що масо-

ва частка вологи термокислотного сиру знижу-
валася незначно, на 5-ту добу вона становила
56,24%. Активна кислотність сирної маси упро-
довж соління змінилася на 1,64%, що характе-
ризує нормальний перебіг молочнокислого про-
цесу термокислотних сирів (див. рис. 1).
Для соління у розсолі використовували роз-

сіл з концентрацією солі кухонної 18%. Перед

Повне соління у зерні Чистий кисломолочний, у міру солоний, консистен-
ція щільна, легко нарізується

Натиранням поверхні сіллю кухонною Чистий кисломолочний, нерівномірно просолений,
з країв надто солоний, консистенція крихка,
відчувається гіркота

Соління у розсолі Чистий кисломолочний, нерівномірно просолений,
консистенція м’яка, виділяється волога

Соління ін’єкцією розсолу голковим способом Чистий кисломолочний, рівномірно просолений,
консистенція щільна з отворами від проколів голки

зануренням у розсіл вимірювали масову част-
ку вологи сформованого сиру, яка становила
57,88%, активну кислотність сиру — 5,95 од. рН
і розсолу — 5,2 од. рН. Масову частку солі у
сирі перевіряли кожні 4 год. Температура роз-
солу становила 10…12°С. Соління у розсолі
тривало упродовж 16 год, потім сир обсушува-
ли і направляли на ферментацію.
За соління у розсолі масова частка вологи

сирної маси збільшилася і наприкінці соління
становила 58,55%. Під час обсушування сиру
вона поступово знижувалася (рис. 2).
Результати досліджень свідчать, що масова

частка вологи у цьому сирі значно вища, ніж у
сирах, виготовлених за інших способів соління,
що значно поліпшує органолептичні показники
готового продукту. Активна кислотність сфор-
мованої головки наростала помірно і наприкінці
соління становила 5,52 од. рН.
У процесі досліджень під час соління сиру

способом ін’єкції розсолу через порожнисті гол-
ки в середину головки визначали вміст солі в
сирі кожні 4 год до встановлення масової част-
ки солі 2%. Також визначали масову частку
вологи і активну кислотність сиру.
Під час соління ін’єкцією розсолу в середи-

ну головки сиру масова частка вологи сирної
маси різко збільшувалася на початку процесу.
У подальшому внаслідок дифузії розсолу в сир-
ну масу вона поступово зменшувалася. Актив-
на кислотність наростала повільно, що є пере-
вагою цього способу. Після ін’єкції розсолу в
головку сиру масова частка солі кухонної за
добу рівномірно розподілялася в ній по всьо-
му об’єму і становила 2,1%.
Після соління сири направляли на фермен-

тацію та подальше визрівання. Потім проводи-
ли органолептичну оцінку кожної головки сиру.
Визначено результати органолептичної оцінки
термокислотних сирів з ферментацією сирної
маси (таблиця).
Процес ферментації для всіх сирів проводи-

ли за однакових умов.

Ор анолептична хара теристи а дослідних зраз ів термо ислотних сирів з ферментацією сир-
ної маси

Спосіб соління Характеристика готового продукту
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Вибір способу соління для
термокислотних сирів з ферментацією сирної маси

Враховуючи результати дослідження, об-
рано спосіб соління термокислотних сирів з
ферментацією сирної маси — це спосіб з пов-
ним солінням у сирному зерні. За цього спосо-
бу сіль у масі розподіляється рівномірно, про-
цес ферментації відбувається швидше, а ор-

Висновки

ганолептичні показники вищі, ніж за інших
способів соління. Спосіб ін’єкції розсолу в се-
редину головки сиру також дає позитивні ре-
зультати, але він потребує використання
додаткового обладнання, що у промислових
умовах недоцільно.
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ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ВАРТОСТІ
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

На основі інте ральної оцін и родючості ґр нтів,
ліматичних та а ровиробничих особливостей
земельної ділян и встановлено її відносн
інвестиційн привабливість для вирощ вання
польових льт р. Вио ремлено території з
най ращою, середньою та іршою я істю ріллі в
У раїні, оцінено вплив фа торів, я і підвищ ють
або зниж ють інвестиційн привабливість.
Визначено вартість 1 а земельної ділян и
залежно від її я ості. Наведено ар менти на
ористь ширшо о ви ористання інте ральних
оціно я ості території в земельно-рин ових
відносинах.

Земельна реформа в Україні передбачає
введення приватної власності на землю та по-
ступове її залучення в товарно-грошові відно-
сини. Виникають нові, невідомі до цих пір су-
спільні явища: обіг земель, обмін прав власни-
ка на землю, іпотека, купівля-продаж, переда-
вання земель в оренду. До земельно-ринкових
відносин залучені держава, ради усіх рівнів,
власники та численні посередники: біржі, нота-
ріуси, адвокати, суди, банки, маркетингові під-
приємства (рієлторські, консалтингові, реєст-
раційні, оцінні, інформаційні, навчальні тощо).
У всіх зазначених операціях із землею об’єк-
тивні дані про її якість та вартість істотно б їх
поліпшили. Більш того, у деяких з них (скажі-
мо, у придбанні або продажу прав власності,
використанні земель під заставу, передаванні
в оренду та ін.) без них взагалі не обійтися.
Якісна оцінка є надзвичайно важливою для ін-
вестора, який вирішив придбати або орендува-
ти земельну ділянку для вирощування сільсько-
господарської продукції. У зв’язку з цим оціни-
ти інвестиційну привабливість ділянки, знизи-
ти можливі ризики від інвестування, швидко і
максимально виправдати вкладення можливо
лише використавши інтегральну оцінку влас-
тивостей ґрунтів, кліматичних та технологічних
особливостей земельної ділянки [6, 8].
Мета досліджень — на основі інтегральних

оцінок земельних ділянок виокремити території
з найкращими, середніми та гіршими власти-
востями щодо вирощування зернових колосо-

вих культур, розрахувати їх вартість залежно
від якості. Врахувати в оцінках вплив факторів,
які знижують або підвищують якість земельної
ділянки.
Методи досліджень. Роботу виконано на

основі розширеної бази даних ґрунтової, кліма-
тичної та картографічної інформації лабора-
торії геоекофізики ґрунтів ННЦ ІГА. База на-
лічує близько 2000 ґрунтових розрізів у всіх
природних зонах України, що становить понад
7000 генетичних горизонтів (загальний об’єм
бази даних та СУБД сягає 50 Мб). База даних
повністю автоматизована, має сучасний інтер-
фейс, що забезпечує зручність у використанні
та доповненні інформації, являє собою значний
масив упорядкованої інформації, придатної для
вирішення різних завдань — картографування,
загального та спеціального видів районування,
педотрансферного моделювання, оцінювання,
прогнозування та ін. [4].
Результати досліджень. Критерії оцінки при-

датності території для вирощування сільсь-
когосподарських культур. Основними матеріаль-
ними факторами врожаю є доступна волога та
елементи живлення. Саме ці фактори забезпе-
чують реальний рівень ефективної родючості
ґрунтів і мають бути покладені в основу оцінки
території для вирощування польових культур.
Показники, які зазвичай використовували в

бонітуванні (уміст гумусу, потужність гумусова-
ного шару, гранулометричний склад (уміст фі-
зичної глини), хоча і є важливими, проте вони
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лише сприяють реалізації рослинами вологи та
елементів живлення. Навіть суглинковий ґрунт
(який оцінюється Н.А. Качинським [3] як най-
кращий у фізичному плані) зі значним умістом
гумусу та глибоким гумусованим профілем, але
недостатньо забезпечений вологою та елемен-
тами живлення в критичні періоди розвитку рос-
лин, не може бути високопродуктивним. Саме
тому використання в оцінках таких факторів, як
гумус та гранулометричний склад, за допомо-
гою яких характеризується лише потенційна
родючість ґрунтів, найчастіше завищують ре-
альний бонітет ґрунтів [7], що створює хибне
уявлення про родючість ґрунту, як це спостері-
гається за оцінювання чорнозему — потенцій-
но високородючого ґрунту, а реально — ґрунту
середньої якості. Для підтвердження остан-
нього досить послатися на матеріали агрохі-
мічної паспортизації, за якими більше полови-
ни чорноземних ґрунтів країни мають низький
та середній рівні забезпеченості рухомим фос-
фором [1]. Тому коректне оцінювання показ-
ників агрономічної якості ґрунтів має базувати-
ся на врахуванні ефективної родючості ґрунтів.
До таких показників належать ті, що характе-
ризують водний і поживний режими в критичні
періоди розвитку рослин, рН (визначає реакцію

Рівноважна щільність будови кореневмісного шару (0–50 см), г/см3 Найкращий 1,1–1,3

Середній 1,3–1,5; <1,1

Гірший >1,5

Уміст рухомого фосфору, мг/100 г ґрунту Найкращий >12

Середній 12–7

Гірший <7

Уміст рухомого калію, мг/100 г ґрунту Найкращий >14

Середній 14–10

Гірший <10

рН Найкращий 5,6–7,5

Середній 4,6–5,5; 7,6–8,5

Гірший <4,5; >8,5

Середньобагаторічний уміст продуктивної вологи в шарі 0–20 см Найкращий ≥30

до моменту сівби, мм Середній 30–20

Гірший <20

Так само в шарі 0–100 см під час формування генеративних Найкращий ≥130

органів, мм Середній 130–70

Гірший <70

Кількість днів з вологістю оптимального кришення під час обробітку Найкращий >20

Середній 20–5

Гірший <5

і якість ґрунтового розчину), щільність будови
кореневмісного шару (визначає об’єм ґрунту,
доступний для коренів). Важливим агровироб-
ничим показником, який також слід урахувати,
оцінюючи якість земельної ділянки, є кількість
днів з вологою оптимального кришення ґрунту
за обробітку. Чим триваліший цей період, тим
якісніше, з мінімальними витратами та органі-
заційно простіше можна обробити земельну
ділянку.
Параметри для оцінювання найкращої, се-

редньої та гіршої земельних ділянок наведено
в табл. 1. Загалом їх було взято з робіт [6, 12].
У таблиці подано узагальнені показники для
зернових культур. У зазначених публікаціях
можна знайти уточнені вимоги для найпошире-
ніших в Україні культур.
Оцінка якості ріллі України щодо обраних

критеріїв та культур. Результати цієї роботи
показано на рис. 1 та 2. В основу оцінки покла-
дено принцип екологічної відповідності як фун-
даментальної основи агроекології [5]. Показни-
ки, які характеризують найкращі (еталонні) зе-
мельні ділянки, мають параметри ґрунтів та
клімату, що дають змогу повністю реалізувати
потенціал рослин та технологій. Це ділянки з
так званими оптимальними параметрами, отри-

1. Параметри оцінювання інвестиційної привабливості земельної ділян и для вирощ вання
польових льт р

Критерій

Клас
придатності
земельної
ділянки

Для зернових
колосових
культур
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Рис. 1. Критерії інвестиційної привабливості
ґр нтово- ліматичних мов У раїни для виро-
щ вання зернових льт р. Класи оцін и при-
вабливості: — най ращий; — середній;
— ірший; — немає даних, водойми; 1–

7 — ритерії (див. табл. 1)

7. Кількість днів
з вологістю
оптимального
кришення під час
обробітку

1. Рівноважна
щільність будови
кореневмісного
шару (0–50 см)

2. Уміст
рухомого
фосфору

3. Уміст
рухомого калію 4. рН

5. Середньо-
багаторічний уміст
продуктивної
вологи в шарі
0–20 см
до моменту посіву

6. Середньо-
багаторічний уміст
продуктивної
вологи в шарі
0–100 см під час формування
генеративних органів
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мані переважно в спеціальних модельних до-
слідах з урахуванням відповідних вимог польо-
вих культур. Порівняння оптимальних і реаль-
них параметрів дає можливість виявити різни-
цю між ними та оцінити придатність земельної
ділянки для вирощування певної культури.
Якщо різниця між оптимальними та реальними
параметрами є незначною, земельна ділянка
може належати до найкращого класу, зі
збільшенням її — відповідно до середнього та
найгіршого класів.
Проаналізувавши наведені картографічні

матеріали, можна стверджувати, що більшість
досліджуваних показників є найбільш або об-
межено привабливими для вирощування зер-
нових культур на території України. Так, скажі-
мо, 52% території найбільш агроінвестиційно
привабливі за рівноважною щільністю будови
кореневмісного шару (0–50 см), що становить
15,6 млн га. Обмежено привабливими за цим
показником є 32,8% ґрунтів, найменш приваб-
ливими — 7,7%, які розташовані переважно в
північно-західних районах поліської зони на
площі 2,3 млн га.
Ґрунти мають найкращу та середню забез-

печеність доступним фосфором (20,3 млн га,
або 67,4%) порівняно з рухомим калієм (відпо-
відно 14,7 млн га, або 49,2%). Найгірший клас
привабливості за вмістом рухомого фосфору
мають ґрунти, розташовані в гірських районах
Карпат і Криму та деякі ґрунти північно-захід-
них та південно-східних районів. Більшість ґрун-
тів західних та центральних регіонів збіднені на
рухомий калій, ці території становлять 46,6%
загальної площі країни.
За показником рН більшість ґрунтів східної

та південної зон мають найкращі та середні
класи привабливості (89,3%), за винятком кис-
лих ґрунтів Полісся та деяких карбонатних ґрун-
тів південних районів, що становить 9,3%, або
2,8 млн га.
Середньобагаторічний уміст вологи в най-

більш критичні періоди розвитку рослин — най-
важливіший показник агроінвестиційної приваб-
ливості. Більшість ґрунтів західної та централь-
ної частин країни мають найкращі параметри
показника вмісту вологи в шарі 0–20 см (39,8%)
до моменту сівби, середнім класом можна оха-
рактеризувати 36,3% території і лише 22,4%
(переважно ґрунти південно-східних районів)
мають мінімальні запаси вологи на цей час.
Щодо показника вмісту вологи в період форму-
вання генеративних органів рослин у шарі 0–
100 см ситуація дещо змінюється: у цей пері-
од лише 10,4% ґрунтів мають найкращий клас
привабливості, 35,7 — середній, водночас 52,6%
ґрунтів можна класифікувати як ґрунти найгір-
шого класу привабливості, тобто запаси воло-
ги в цей період для більшості ґрунтів значно
знижуються. Найвищий клас мають лише деякі
ґрунти західних областей України (3,1 млн га).
Показник кількості днів з вологістю оптималь-

ного кришення під час обробітку характери-
зується найкращим та середнім класом приваб-
ливості для більшості ґрунтів центральних райо-
нів (лісостепова зона) і лише 7,5% території
мають гірший клас привабливості, що стано-
вить 2,3 млн га.
Методика інтегрування (синтезування) ін-

дивідуальної картографічної інформації. По-
значимо обрані критерії відповідно номерами
від 1 до 7, а класи придатності земельної ді-
лянки кодами 1, 2, 3, потім їх перемножимо (ра-
ніше ми стверджували, що цей спосіб краще
відображає внесок факторів в інтегральну оцін-
ку, ніж інші способи [8]). Унесення кодів у кож-
ний контур дігіталізованої ґрунтової карти, пе-
ремноження їх та побудова інтегральної карти
здійснюється в автоматичному режимі за допо-
могою MapInfo. Використовуючи поле «інтегро-
ваний бал інвестиційної привабливості земель»
побудували карту інвестиційної привабливості
орних земель України для вирощування ранніх
ярих зернових культур (рис. 2). У результаті
отримали наступну легенду інтегральної карти.
Найвищий клас позначимо від 1 до 33 балів,
середній — від 33 до 128, найгірший — біль-
ше 128 балів.
Згідно з розрахунком значно більшу площу

в Україні займають орні землі, які за властиво-
стями ґрунтів і клімату можна вважати приваб-
ливими для інвестування вирощування ранніх
ярих зернових культур (табл. 2). Оцінювання
агроінвестиційної привабливості земель у ви-
гляді інтегрованого бала дає можливість ви-
брати найкращі землі для вирощування основ-
них сільськогосподарських культур (зернових
колосових) з урахуванням їхніх вимог до умов
вирощування і не витрачати зайвих коштів на
експлуатацію малопридатних для конкретної
культури ділянок.
Вибір території для інвестування. На ос-

нові інтегральних оцінок можна отримати ін-
формацію про якість ріллі країни для вирощу-
вання польових культур. У кінцевому виборі
території бажано було б ознайомитися з додат-
ковою інформацією, яка є безпосередньо в об-
ластях. Так, в обласних філіях інститутів зем-
леустрою слід ознайомитися з ґрунтовою кар-
тою області в масштабі 1:200000), обласних
центрах охорони родючості ґрунтів — з мате-
ріалами останнього туру агрохімічної паспорти-
зації полів.
Після вивчення зазначених матеріалів з по-

передньо вибраною територією слід обов’язко-
во ознайомитися безпосередньо, звернувши
увагу на культуру виробництва, стан забур’яне-
ності полів, лісосмуг, розташування та стан
інфраструктури (складів, току, умов утримання
техніки, добрив, насіння, меліоративної мережі,
якщо вона є, протиерозійних споруд). Важли-
вими є наявність кваліфікованого персоналу,
умови зберігання і реалізації вирощеної про-
дукції. Така інформація обов’язкова під час

Оцінювання інвестиційної
привабливості та вартості земельної ділянки
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складання бізнес-плану наступної діяльності
підприємства.
Розрахунок грошової оцінки земельної ді-

лянки. На нашу думку, виправданим є існуван-
ня 2-х грошових оцінок. За допомогою однієї з
них має фіксуватися (не рідше 1-го разу на рік)
ринкова ціна ґрунту. Її доцільно використовува-
ти при визначенні податку, орендної плати, у
землевпорядній документації. Ця ціна має вра-
ховувати динамічність ринкових відносин, мін-
ливість попиту та пропозиції. Фактично така

Рис. 2. Інте ральна арта
придатності ґр нтово-
ліматичних мов У раїни
для вирощ вання зернових
льт р: — найбільш привабливі;
— обмежено привабливі; — найменш

привабливі; — немає даних, водойми

Чорнозем типовий
середньосуглинковий, Черкаська
державна сільськогосподарська
дослідна станція ННЦ «Інститут
землеробства НААН» Найкращий 2405 7685 691 3096 10781

Темно-каштановий залишково
слабосолонцюватий важкосуглинковий
ґрунт, ДП «Дослідне господарство
«Асканійське» Асканійської державної
сільськогосподарської дослідної
станції Інституту зрошуваного
землеробства НААН Середній 1793 3420 311 2104 5524

Дерново-підзолистий супіщаний ґрунт,
Інститут сільського господарства
Полісся НААН Гірший 915 1710 356 1071 2781

3. Базова та поточна вартість земельної ділян и залежно від її я ості, дол. США/1 а

Вартість

запасу
гумусу

біологічної
продукції

N+P+K
Ґрунт, адреса

Клас
земельної
ділянки

БазоваПоточна

Найбільш привабливі 32 9,5

Обмежено привабливі 33 10,0

Найменш привабливі 18 5,4

Немає даних, водойми 17 5,1

2. Площі ріллі за а роінвестиційною приваб-
ливістю

Ступінь агроінвестиційної
привабливості земель

Площа ріллі

млн га%
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оцінка буде аналогом експертної грошової оцін-
ки, що визначає поточну вартість земельної
ділянки. Має існувати ще одна грошова оцін-
ка — базова, яка б відображала в грошовому
обчисленні можливості ґрунту для виробницт-
ва продукції та її екологічне значення. І.І. Кар-
манов [2] подібну оцінку, за допомогою якої
ґрунт оцінюється як найважливіший ресурс кра-
їни, її національне багатство, назвав фунда-
ментальною. Така оцінка має бути вищою від
ринкової і не залежати від різних соціально-
економічних трансформацій. Зауважимо, що це
не деяка відносна величина, яку можна було б
використовувати з метою публіцистики або ви-
ховання. Вона має знайти широке використан-
ня насамперед у ґрунтоохоронному спряму-
ванні. Скажімо, у розрахунку компенсації за
зниження родючості ґрунту або часткової ком-
пенсації за її нераціональне використання, де-
градацію або забруднення, під час виведення
землі із сільськогосподарського використання
під забудову. Якщо розраховувати подібного
роду платежі на підставі підвищеної вартості,
то й величина компенсації буде відповідно ви-
щою порівняно з тією, коли останню розрахо-
вують з використанням експертної оцінки. Ком-
пенсація в зв’язку з низькою дохідністю підпри-
ємств буде незначною.
Обчислення поточної вартості земельної ді-

лянки пропонується здійснювати з урахуванням
вартості доступних елементів живлення, які є
в ґрунті, та біологічної продуктивності, що фор-
мується за рахунок транспірації ґрунтової во-
логи. Базова вартість, крім поточної, враховує
вартість запасів гумусу. Потрібні нормативи та
вихідні дані для розрахунків було запозичено
з робіт І.І. Карманова [2], Б.С. Носка та ін. [11],
В.В. Медведєва та ін.[9], В.Я. Месселя-Веселя-
ка [10] та обласних дослідних установ. Урахо-
вували вартість 1 т гумусу (на рівні 144 доларів
США) та елементів живлення (як суму вартості
мінеральної і гідролізованої форм азоту, рухо-

Технологічні (нормоутворювальні) 1,10 Зрошення 1,20–1,90 (залежно від
фактори — ухил, довжина гону, природної зони)
строкатість, експозиція та ін.

Еродованість 1,11–1,25 Осушення 1,10–1,40 (залежно від
рівня перезволоження)

Оглеєння 1,25 Плантаж 1,15–1,45

Забруднення 1,10–1,25 Контурно-меліоративна 1,05–1,40
організація території

Кам’янистість 1,18

мого фосфору та калію). Для визначення вар-
тості біопродуктивності встановили запас ґрун-
тової вологи на початок вегетації, суму атмос-
ферних опадів, що випали впродовж вегетації,
запас вологи, який залишився в ґрунті на час
збирання культури, тобто який вона не викори-
стала. Внесли також поправку на коефіцієнт
ефективного використання вологи, врахували,
крім того, урожай зерна, надземної маси, масу
коренів, транспіраційний коефіцієнт. У розра-
хунках вартості земельної ділянки враховува-
ли середньорічну вартість продукції та термін
капіталізації. Подробиці розрахунків можна
знайти в нашій книжці [6]. Результати розра-
хунків наведено в табл. 3.
Поправки до вартості земельної ділянки. У

вартість земельної ділянки мають бути внесені
поправки, які відображають її агровиробничі
особливості. Реальні поля можуть мати дуже
різну конфігурацію, довжину гону, що впливає
на продуктивність машинно-тракторних робіт,
робочий ухил, перешкоди, частина поля може
бути підтопленою або кам’янистою тощо. Поле
найчастіше має ухили різних експозицій, стро-
катий характер (іноді на ньому слід виокреми-
ти кілька самостійних робочих ділянок). Поля
можуть бути окультуреними (тобто на них сис-
тематично застосовували елементи високої
культури землеробства) або деградованими
внаслідок дії природних або інших причин. Фак-
торів, які знижують або підвищують родючість
полів, ускладнюють проведення робіт, що впли-
вають на врожай і загалом на вартість земель-
ної ділянки, дуже багато. Бажано, щоб усі вони
були об’єктивно враховані, що досить складно
і навряд чи можливо до того моменту, коли
буде проведено суцільну агровиробничу пас-
портизацію полів. Нами запропоновано викори-
стати коефіцієнти, які підвищують або знижу-
ють вартість земельної ділянки. Із численних
коефіцієнтів, наведених у табл. 4, експертним
способом потрібно обрати 2–3 (не більше), тоб-

4. Поправні оефіцієнти до вартості земельної ділян и [6]

Коефіцієнт
підвищення (для найвищого
та середнього класів поля)

Додаткова характеристика
земельної ділянки,
яка знижує її вартість

Коефіцієнт
зниження (для
слабкого ступеня
вияву, найвищого
та середнього
класів поля)

Додаткова
характеристика
земельної

ділянки, яка підвищує
її вартість
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В Україні достатньо земельних ділянок най-
вищого та середнього класів для того, щоб
не вирощувати цінні польові культури на зем-
лях гірших класів. Чим більше в регіоні земель
високої якості, тим вищою має бути частка
цінних культур у сівозміні впритул до макси-
мальної величини, яку лімітують уже не ґрун-
тово-кліматичні умови, а інші причини.
Інвестиційні та вартісні оцінки земель ма-

ють стати складовою частиною агроґрунто-
вих, ландшафтних, екологічних, кадастрових
та інших угруповань, районування та зону-
вання території. Нині вкрай потрібними є дані
не лише про близькі за генезисом та власти-
востями ґрунти та землі, що відображено на
подібного роду картах, а й дані щодо еконо-
мічно однотипових місць зростання культур.
Адаптивні системи землеробства, які базу-
ються переважно на інформації про природні
особливості території і доповнені інвести-
ційною та вартісною інформацією, без сумні-
ву стануть досконалішими.
За допомогою інвестиційних та вартісних

Висновки

оцінок можуть бути оптимізованими умови
оподаткування для підприємств, які працю-
ють на землях різної якості. Для цього слід
обкладати податком лише землі кращої якос-
ті на користь земель гіршої якості, вирів-
нюючи тим самим умови їх господарської ді-
яльності. Необхідність цих дій передбачена в
законі про плату за землю, однак донині не
реалізована.
Запропоновані оцінки можуть бути корис-

ними в усіх земельних відносинах, де потрібна
об’єктивна оцінка якості земельної ділянки
(при передаванні земель в оренду, у відноси-
нах із посередниками, виробниками техніки,
хімічних засобів, зменшенні диспаритету цін,
страхуванні земель тощо). У всіх зазначених
різнорідних взаємовідносинах є один спільний
інтерес — усім учасникам майбутніх договір-
них зобов’язань важливо знати, чим вони під-
кріплюються та наскільки гарантуються. На
цій підставі якість земель та об’єктивна їх
оцінка мають стати категорією, яку широко
використовують.
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то врахувати лише ті характеристики, які най-
більше коригують (а не докорінно змінюють)

вартість земельної ділянки, установлену за ос-
новними критеріями.



73Вісник аграрної наукигрудень 2012 р.

ЕКОНОМІКА

УДК 332.025.12:631.1
© 2012

К.В. Наконечна,
кандидат
економічних наук
НУБіП України

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ
РЕГІОНАЛЬНИМИ
ТРАНСФОРМАЦІЯМИ АГРАРНОЇ
СФЕРИ ЕКОНОМІКИ
Висвітлено с тність поняття трансформація.
Досліджено за ономірності трансформацій
національній е ономіці та ре іонах.

Проаналізовано вплив держави на ре іональний
розвито . Охара теризовано наслід и вплив
лобалізаційних процесів на розвито ре іонів.

Постановка проблеми. Впродовж останніх
років в економіці України відбуваються трансфор-
мації, спрямовані на оптимізацію основних еко-
номічних пропорцій та формування оптимальної
моделі національного ринку і національної еко-
номічної системи. Проте структурні зміни не забез-
печують результативного нарощування економіч-
ного потенціалу країни, формування сучасної со-
ціально орієнтованої економічної системи та зро-
стання її міжнародної конкурентоспроможності.
Проблеми трансформацій у національній еко-

номіці висвітлено у працях Д.П. Богині, В.Ф. Бе-
седіна, А.С. Музиченько, О.М. Бойко, С.Ю. Глазь-
єва, М.О. Кобзистого та ін.
Методи дослідження. Використано методи

логічного, системно-структурного аналізу еконо-
мічних процесів та зв’язків, а також статистично-
го, порівняльного, факторного та структурного.
Результати дослідження. Підвищення ролі

регіонального аспекту господарювання нині зу-
мовлюється і регіональним характером виробни-
чої та соціальної інфраструктури. Адже забезпе-
чення ефективних зрушень у структурі власності,
зміна правових та організаційних форм господа-
рювання неможливі без урахування істотних
особливостей, що мають місце в різних регіонах
України. Це потрібно для оптимального розмі-
щення виробництва конкретних видів продукції,
напрямів і форм спеціалізації аграрних галузей
та підприємств, їхніх розмірів, організаційної струк-
тури. За міжнародними стандартами, з метою
забезпечення стійкого економічного зростання,
соціально-економічний розрив у рівнях розвитку
регіонів не повинен перевищувати 20%. В Україні
він істотно більший — від 30 до 45%. Аналіз комп-
лексу абсолютних і відносних показників рівня
життя, соціальної забезпеченості, демографічної
ситуації показує, що в Україні консервуються те-
риторіальні диспропорції, зростає міжрегіональ-
на поляризація, зокрема в аграрній сфері.
Сучасна галузева і функціональна структура

аграрної сфери економіки країни та більшості її
регіональних підрозділів характеризується розба-
лансуванням і невідповідністю в розвитку сиро-
винної та переробної сфер, значним відставан-
ням їхнього інфраструктурного забезпечення. За-
гальна нестача сировини та продукції є наслідком
недостатніх інвестицій у ресурсомісткі технології

і породжує загальну нестабільність виробництва.
Розподіл коштів на розвиток виробництва продо-
вольчих товарів залишається вкрай нерівномірним
[4]. Соціальні аспекти трансформацій аграрних
регіонів є одними з пріоритетних напрямів по-
глиблення ринкових відносин. Основою її відро-
дження є насамперед розвиток аграрного вироб-
ництва, сільського туризму, інших видів діяль-
ності, здатних забезпечити фінансову базу для
соціальних перетворень і досягнення сучасних
стандартів життя. Для цього необхідне заохочен-
ня підприємництва в аграрних регіонах, його кре-
дитна підтримка, створення умов для самореалі-
зації населення за місцем проживання [3].
Нині немає єдності у поглядах на моделі транс-

формації аграрної економіки. Досить поширеною
є точка зору щодо перспективності подальшої
лібералізації аграрної сфери у поєднанні з функ-
ціонуванням значної кількості невеликих аграрних
формувань [1]. На наш погляд, найобґрунтовані-
шою є позиція щодо переваг такого шляху зростан-
ня аграрного виробництва, який передбачає функ-
ціонування багатоукладної економіки на селі на
основі домінування великотоварного виробницт-
ва у тісному поєднанні з процесами кооперації та
інтеграції з дрібними виробниками агропродукції.
Саме цей шлях підтверджений досвідом у краї-
нах з розвиненою ринковою економікою [2].
Негативним наслідком трансформацій у на-

прямі посилення економічної відокремленості ре-
гіонів є зниження споживання населенням регіо-
нального виробництва. Поряд з цим, замкнутість
регіональних ринків, що супроводжується недо-
статнім рівнем розвитку ринкової інфраструктури,
зумовлює зниження рівня товарності в регіональ-
них продуктових комплексах. Це сприяє збере-
женню тенденцій зростання ролі господарств на-
селення у самозабезпеченні продуктами хар-
чування. Частина власної продукції особистих
господарств регулярно реалізується на ринку.
Особливо швидко зростає частка особистих гос-
подарств у виробництві трудомісткої продукції
(овочів, молока, м’яса).
Разом з удосконаленням організації суспіль-

ного виробництва в аграрному секторі зазнає
трансформацій і сутність особистих господарств.
У разі підвищення рівня їхньої спеціалізації та
технічної оснащеності, стандартизації виробницт-
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ва, вони сприятимуть зростанню якості харчуван-
ня сільських жителів, розширенню їхніх мате-
ріальних можливостей, зростанню добробуту [5].
Трансформаційні процеси глобалізації і транс-
формації в структурі сільського господарства Ук-
раїни поставили питання стосовно відповідності
традиційних поглядів і ефективності регіонально-
го управління аграрної політики сучасним тенден-
ціям, дали поштовх до виникнення його нової
парадигми. Її головною ідеєю є визнання сіль-
ського господарства як галузі, здатної конкурува-
ти з іншими галузями в національній економіці та
на світовому рівні. Отже, актуальним є визначен-
ня напрямів і заходів державної аграрної політи-
ки, яка виявляється на сьогодні не завжди ефек-
тивною і не відповідає новим тенденціям у роз-
витку регіональної трансформації сільського гос-
подарства.
Регіональне регулювання аграрної сфери еко-

номіки зводиться до таких основних напрямів
впливу з боку держави: врахування регіональної
специфіки та ризиків, ціноутворення, бюджетна
та податкова політика, кредитна система, регулю-
вання ринку продовольства, страхування вироб-
ничої діяльності, регулювання соціальної сфери,
матеріально-технічного забезпечення. Останнім
часом залишається актуальним питання щодо
еквівалентності обміну, цінового паритету. Це
основоположний принцип економіки, тим більше
ринкової. В її умовах механізм ціноутворення по-
кликаний забезпечити: об’єктивний облік суспіль-
но необхідних витрат праці і засобів на всіх ета-
пах просування продукції, нормативів рентабель-
ності, прибутку тощо, оцінку кон’юнктури ринку,
створення умов для конкуренції, при якій товаро-
виробники були б зацікавлені виробляти дешев-

шу продукцію високої якості, а посередники-під-
приємці в переробних галузях і торгівлі — збіль-
шити масу прибутку за рахунок зниження ціни
товару, а не підвищуючи її, як нині.
Глобалізація має значні резерви підвищення

ефективності регіонального управління агрови-
робництва завдяки поглибленню територіально-
го поділу праці, збільшенню економіки за раху-
нок зниження витрат, оптимізації розміщення ре-
сурсів у світовому масштабі і передачі технологій.
Економія на масштабах агровиробництва потен-
ційно може призвести до скорочення витрат і зни-
ження цін, й відповідно, до стійкого економічно-
го розвитку. Негативні сторони глобалізації по-
в’язані з нерівномірним розподілом зростання
світового доходу між різними країнами. Має місце
економічна, фінансова та політична експансія
розвинених країн. Відбувається поглиблення
диференціації між країнами за економічним роз-
витком. Спостерігаються тенденції до зникнен-
ня національних самобутностей народів та етно-
сів, переміщення великих мас населення, уніфі-
кація споживання та нав’язування його стерео-
типів [6].
Глобалізація — процес, який долає територі-

альні й економічні кордони країн, створює мож-
ливість для вироблення національно орієнтова-
них зовнішньоекономічних стратегій в рамках
нових реальностей. Збереження конкурентоспро-
можності національних економік в умовах глоба-
лізації потребує не стільки формування зовніш-
нього іміджу країни, скільки збереження приваб-
ливості для власних громадян і бізнесу, позаяк
спроби відповідати зовнішнім стандартам неми-
нуче ведуть до втрати унікальності країни та по-
в’язаних з нею конкурентних переваг.

Глобалізаційні процеси спричинюють поглиб-
лення та уніфікацію економічних інтеграційних
процесів, виникнення нових форм організаційної
єдності держав у даній сфері міжнародних відно-
син, зокрема за допомогою впровадження над-
національних органів регулювання. Ефектив-
ність наддержавного втручання більшою мірою

Висновки

залежить не від того, яку частину свого суве-
ренітету держави-члени делегують глобаль-
ним інститутам (це також стосується член-
ства України в СОТ), а від того, як усі держави
дотримуються спільно вироблених правил не
лише у своїй зовнішньоекономічній діяльності, а
й у внутрішній економічній політиці.
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Сторінка
молодого вченого

Органічна речовина ґрунту завжди була в
центрі підвищеної уваги вчених і практиків, ос-
кільки є одним з найважливіших факторів, який
визначає агрономічний потенціал ґрунту [4].
Через занепад тваринницької галузі рівень за-
стосування органічних добрив в Україні остан-
німи роками зменшився до 0,7 т на 1 га орної
землі, що спричинило формування дефіцитно-
го балансу гумусних речовин [3]. Найоб’єктив-
нішу оцінку обсягів втрат і накопичення гумусу
за різних агрозаходів сільськогосподарського
використання ґрунтів можна отримати в довго-
строкових стаціонарних дослідах. Результати
таких досліджень дають змогу розробити та
запропонувати виробництву оптимальну систе-
му удобрення.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали на базі стаціонарного польового дослі-
ду № 81 у дослідному господарстві ДУ «Сло-
божанське дослідне поле» Чугуївського району
Харківської обл. Ґрунт — типовий середньо-
гумусний легкоглинистий на лесових породах.
Упродовж 1970–1997 рр. вивчали ефективність
різних норм і співвідношень окремих видів міне-
ральних добрив у 4-пільній інтенсивній сіво-
зміні: кукурудза на зелений корм, пшениця ози-
ма, буряки цукрові, кукурудза на силос. У 1986 р.
після реконструкції досліду в чергуванні куль-
тур сівозміни буряки цукрові замінили на кор-
мові з унесенням під них як фону 40 т/га гною,
підвищили норми мінеральних добрив і розра-
хували їх конкретно під кожну культуру. Для
визначення еволюції гумусного стану ґрунту
використовували архівні зразки, відібрані з гли-
бини 0–30 см до початку досліджень (1969 р.),
у кінці 4-ої ротації сівозміни (1985 р.) перед
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Розраховано баланс ор анічної речовини та
досліджено трансформацію м сно о стан
чорнозем типово о ле о линисто о під
впливом тривало о (28 ро ів) застос вання
ор анічних та мінеральних добрив. Роз лян то
іль існі та я існі зміни м сних речовин ґр нт
за різних рівнів навантаження а рохімі атами.

реконструкцією досліду та наприкінці 7-ої ро-
тації сівозміни (1997 р.) після його закінчення.
Баланс гумусу розраховували за аналогічні пе-
ріоди досліджень, що характеризувалися різни-
ми обсягами застосування органічних і міне-
ральних добрив відповідно до чинної методи-
ки [1].
Результати досліджень. Установлено, що

відчуження побічної рослинницької продукції з
поля, насиченість сівозміни просапними куль-
турами без унесення органічних і мінеральних
добрив призвело до формування впродовж
16-ти років (1970–1985) від’ємного балансу гу-
мусу –11,04 т/га. За таких умов уміст загально-
го гумусу в контрольному варіанті (без добрив)
знизився з 5,8 до 5,2% (таблиця). На фоні що-
річного застосування мінеральних добрив у
нормах N60P60K60 та N120P90K60 дефіцит гуму-
су скоротився до 9,03 і 8,77 т/га відповідно. Зі
збільшенням норми добрив до N120P120K120 де-
фіцит гумусу поступово зменшився до 8,55 т/га
за рахунок збільшення обсягів надходження
рослинних решток та їх гуміфікації. Загалом за
16 років мінеральна система удобрення за на-
ведених норм добрив істотно не вплинула на
спрямованість змін у гумусному стані ґрунту
порівняно з контролем (без добрив), оскільки в
кількісному вимірі вони не перевищували зна-
чення порогу достовірності.
Поповнення ґрунту органічною речовиною

у вигляді гною великої рогатої худоби в нормі
40 т/га за ротацію інтенсивної сівозміни вияви-
лося недостатнім для забезпечення бездефі-
цитного балансу гумусу. Його втрати за 1986–
1997 рр. становили 1,67 т/га. Застосування ор-
гано-мінеральної системи удобрення зі щорічним
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Гумусний стан чорнозему типового
під впливом тривалого внесення добрив

унесенням зростаючих норм мінеральних доб-
рив з N68P68K68 до N140P120K130 дало змогу
скоротити втрати гумусу до мінімальних зна-
чень — 0,25–0,33 т/га та стабілізувати його
вміст у ґрунті на рівні 5,1–5,2%.
У зразках вихідного ґрунту відповідно до аку-

мулятивного типу ґрунтотворення у складі гу-
мусних речовин гумінові кислоти переважали
над фульвокислотами (Сг.к./Сф.к.=3,1). На кон-
тролі (без добрив) питома частка гумінових і
фульвокислот у складі загального гумусу впро-
довж 16-ти років практично не змінилася по-
рівняно з початковим періодом досліджень.
Водночас під впливом застосування мінераль-
них добрив уміст гумінових кислот зріс до 33,1–

35,1% від загального гумусу, а співвідношення
Сг.к./Сф.к. при цьому істотно не змінилося. На
фоні застосування 120 т/га гною впродовж
1986–1997 рр. на контролі та за внесення по-
мірних норм мінеральних добрив (N68P68K68 на
рік) підвищився вміст активних фракцій гумусу:
гумінових кислот — до 34,6–35,4%, фульвокис-
лот — 11,1–11,3%. Зі збільшенням агрохімічно-
го навантаження (N120P98K98 і N140P120K130 що-
року) наприкінці 7-ої ротації сівозміни відбула-
ся деструкція менш стійких до розкладу фуль-
вокислот, їхній уміст зменшився до 8,6–9,9%
від загального гумусу, а співвідношення Сг.к./
Сф.к. зросло з 3,1 до 3,4–3,8, що характерно
для процесу окультурення ґрунтів [2].

Контроль
(до закладання досліду) 1969 3,37 5,8 32,4 10,5 3,1

Без добрив (контроль) 1985 3,03 5,2 32,4 10,2 3,2

N960P960K960 2,94 5,1 35,1 10,9 3,2

N1920P1440K960 2,97 5,1 33,1 10,5 3,2

N1920P1920K1920 3,08 5,3 33,4 10,7 3,1

Гній 120 т/га (фон) 1997 2,97 5,1 34,6 11,1 3,1

N1770P1770K1770+фон 2,97 5,1 35,4 11,3 3,1

N3360P2610K2130+фон 2,98 5,1 33,9 9,9 3,4

N3600P3360K3480+фон 3,05 5,2 32,8 8,6 3,8

НІР0,5, % 0,2

Прим і т к а . Гній унесено за 1986–1997 рр.

Вплив тривало о внесення добрив на вміст та фра ційний с лад м с шарі ґр нт 0–
30 см

%

Відчуження побічної рослинницької продукції
та насиченість сівозміни просапними культу-
рами призвели до формування на чорноземі
типовому легкоглинистому Лівобережного
Лісостепу України від’ємного балансу гумусу

Висновки

із середньорічним дефіцитом 0,69 т/га, який
за умов збереження інтенсивної сівозміни
можна нівелювати до 0,02 т/га за рахунок
застосування щороку 10 т/га гною та міне-
ральних добрив у нормі N140P120K130.
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Рік відбору
зразка % від Сзаг.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДГОДІВЛІ
МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
ЗА РІЗНОЇ ПОЧАТКОВОЇ МАСИ*

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив почат ової живої маси від одівельно о
молодня свиней на їх інтенсивність рост і
с ороспілість.

Нині істотним резервом збільшення вироб-
ництва свинини є підвищення продуктивності
тварин завдяки максимальній реалізації їх ге-
нетичного потенціалу.
Результати дослідників свідчать, що серед-

ньодобові прирости живої маси тварин після
відлучення до забою значно залежать від по-
чаткової живої маси поросят [5]. Існує думка,
що більші за живою масою поросята у подаль-
шому в однакових умовах годівлі й утримання
краще ростуть, розвиваються і мають вищу ско-
роспілість [3]. Проте, за даними інших дослі-
джень, за початковою масою молодняку не мож-
на робити висновок про скороспілість вироще-
них з них свиней, оскільки дрібні поросята за
відповідних умов здатні компенсувати різницю
в інтенсивності росту [1]. Інші ж автори вважа-
ють, що початкова жива маса поросят у поєд-
нанні з повноцінною годівлею істотно впливає
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Рис. 1. Середньодобовий приріст живої маси
піддослідно о молодня свиней за р пами,
: — І; — ІІ; — ІІІ

на показники продуктивності свиней під час
вирощування і відгодівлі [4].
Отже, в сучасних умовах інтенсифікації ве-

дення галузі дослідження із зазначених питань
є актуальними і мають велике теоретичне та
практичне значення.
Мета досліджень — вивчення впливу по-

чаткової живої маси у відгодівельного молод-
няку свиней на показники його росту за промис-
лового виробництва свинини.
Матеріал і методика досліджень. Науково-

господарські дослідження проводили в умовах
ТОВ «Дніпро-гібрид» П’ятихатського району
Дніпропетровської області.
Для реалізації поставленої мети у 2-місяч-

ному віці сформували 3 групи помісних поро-
сят — контрольну і 2 дослідні, по 17 гол. у
кожній (табл. 1).
Годували тварин розсипними повнораціон-

ними кормосумішами відповідно до розпоряд-
ку дня, прийнятому у господарстві. Під час нор-
мування годівлі свиней враховували загальну,
протеїнову, жирову, вуглеводну, вітамінну та
мінеральну поживність раціонів.
Молодняк свиней усіх груп утримували на

глибокій незмінюваній солом’яній підстилці у
приміщенні з регульованим мікрокліматом. Ріст
і розвиток піддослідних тварин вивчали мето-
дом зважувань (періодичних і на початку та в
кінці досліду).
Результати досліджень опрацьовано мето-

дом, рекомендованим М.О. Плохинським [3] з
використанням персонального комп’ютера та
програм Microsoft Excel і STATISTICA 8.0.

І (контрольна) 17 60 180 18,0±0,16 Глибока підстилка

ІІ (дослідна) 17 60 180 20,0±0,12 Те саме

ІІІ      » 17 60 180 22,0±0,21 »

1. Схема на ово- осподарсь о о дослід

Вік, діб

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Група
Кількість
тварин,
гол.

Умови утримання
Жива маса тварин
під час постановки
на дослід, кг

під час
зняття з досліду

під час постановки
на дослід
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Ефективність відгодівлі
молодняку свиней за різної початкової маси

перед закладанням досліду — 18 кг) відповід-
но на 5,1 (Р<0,01) і 9% (Р<0,001).
Молодняк свиней з різною живою масою пе-

ред закладанням досліду характеризувався та-
кож і різними середньодобовими приростами її
впродовж усього періоду досліду (рис. 1).
Найвищими середньодобовими приростами

живої маси характеризувався піддослідний мо-
лодняк у 121–150-добовому віці. Зокрема, заз-
начені показники у свиней ІІ і ІІІ груп порівняно
з аналогами контрольної групи були вищими
відповідно на 3,4 і 8,6% (Р<0,001).
Загалом за період вирощування від 2- до 6-

місячного віку середньодобові прирости живої
маси відгодівельного молодняку, поставлено-
го на дослід з початковою живою масою 20 і
22 кг, порівняно з ровесниками, у яких вона
була лише 18 кг, були вищими відповідно на 3,9
і 6,6% (Р<0,01).
Характеризуючи скороспілість відгодівель-

ного молодняку, можна стверджувати, що тва-
рини контрольної групи досягали живої маси
100 кг за 167,8 доби, водночас у свиней ІІ і ІІІ
дослідних груп цей показник становив відпові-
дно 161,8 і 156,7 доби. Тобто відгодівельний
молодняк з вищою живою масою на початку
досліду, порівняно з аналогами, у яких вона
була 18 кг, досягав живої маси 100 кг відповід-
но (за схемою досліду) на 6 та 11,1 доби швид-
ше. Різниця в обох випадках була статистично
достовірною (Р1<0,01, Р2<0,001).
Дані однофакторного дисперсійного аналізу

(рис. 2) свідчать, що різна жива маса молод-
няку свиней під час закладання досліду на від-
годівлю достовірно (Р<0,01) впливала на ско-
роспілість тварин, а вплив інших факторів був
майже в 2,5 раза меншим.

Дослідженнями встановлено, що відгодівля
молодняку свиней з живою масою у 2-місячно-
му віці 20 і 22 кг, порівняно з тими, у яких вона
становить 18 кг, збільшує їх живу масу у 6-

Висновки

місячному віці на 5,1 і 9%, середньодобові при-
рости — відповідно на 3,9–6,6 % та зменшує
вік досягнення живої маси 100 кг — відповід-
но на 6 і 11,1 доби.
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 60 18,0±0,16 20,0±0,12*** 22,0±0,21***

 90 35,6±0,37 37,9±0,32*** 40,1±0,43***

120 59,1±0,54 62,5±0,61*** 65,3±0,68***

150 85,9±0,85 90,2±0,93** 94,4±0,84***

180 109,6±1,12 115,2±1,26** 119,5±1,19***

** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з контрольною
групою.

2. Жива маса піддослідно о молодня сви-
ней,

Вік,
діб

Група

Результати досліджень. Міжгрупова різни-
ця у живій масі поросят, відібраних у перший
день досліду, була статистично вірогідною
(Р<0,001) і збереглася до його кінця (табл. 2).
Різницю за живoю мaсою у молодняку сви-

ней виявлено і під час зняття його з відгодівлі
у 180-добовому віці. Так, свині ІІ і ІІІ груп з по-
чатковою живою масою 20 і 22 кг перевищува-
ли за цим показником аналогів І групи (маса

І (контрольна) ІІ (дослідна) ІІІ (дослідна)

Рис. 2. Вплив живої маси тварин перед за -
ладанням дослід на їх с ороспілість: 1 —
почат ова жива маса (71,3%); 2 — інші фа -
тори (28,7%)

12
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Висвітлено питання ви ористання онцепції
мар етин -взаємодії в освітній сфері. Наведено
ор анізацію пра тичної під отов и ст дентів,
запропоновано запровадити навчальним
за ладам а рарної освіти системний підхід,
що дасть можливість вчасно виявити ст пінь
задоволення ст дентів на ожном етапі надання
освітніх посл .

Постановка проблеми. У нових економіч-
них умовах, коли установи системи освіти ста-
ють повноправними учасниками ринкових від-
носин (виконують замовлення ринку праці),
найбільш об’єктивною й логічною з погляду су-
спільства й держави є оцінка якості їх роботи
споживачами, а не учасниками освітнього про-
цесу. Отже, під якістю освіти слід розуміти рі-
вень задоволення споживачів освітніх послуг.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми конкурентоспроможності вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) у сфері надання ос-
вітніх послуг досліджували Н.В. Бутейко,
В.А. Євтушевський, Л.М. Карамушка, Б.І. Коро-
льова, О.А. Кратт, С.О. Мамонтов, М.Я. Матвіїв
та ін.
Методи дослідження — абстрактно-логіч-

ний, діалектичний, монографічний, комплексна
порівняльна оцінка, структурний аналіз.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Маркетинг освіти — це система управлін-
ня ринковою діяльністю освітнього закладу,
спрямована на регулювання ринкових процесів
і вивчення освітнього ринку, що призводить до
найефективнішого задоволення потреб: особи-
стості в освіті; навчального закладу — у роз-
витку; підприємств-замовників — у підвищенні
професійної підготовки кадрового потенціалу;
суспільства — у розширеному відтворенні су-
купного особистого й інтелектуального потен-
ціалу [1, 2]. Маркетингова діяльність — це ком-
плекс заходів, які потребують планування й
організації навчального процесу, при цьому
ефективність маркетингу освітніх послуг зале-
жить від кваліфікації, рівня знань і навичок вик-
ладачів. Від відповідності викладача цим вимо-
гам, залежить якість підготовки фахівців.
Практично кожний викладач вузу — одно-

часно і носій реклами освітніх послуг, і суб’єкт
«publiс relations», і можливий посередник у про-
суванні цих послуг, і, що найголовніше, — не

лише виконавець, а й проектувальник, конст-
руктор освітніх послуг. Тому важливу роль ві-
діграє створення системи внутрішнього марке-
тингу, яка має включати: порядок відбору вик-
ладачів на основі оцінки їхньої компетентності
для виконання професійних і маркетингових
функцій, форми навчання та перепідготовки
кадрів, методи створення таких мотиваційних і
організаційних умов праці, які б активно спри-
яли якісному обслуговуванню споживачів ос-
вітніх послуг.
Створення системи оцінки праці викладача

й впровадження її в практику вищої освіти мо-
жуть і повинні стати одним із найважливіших
інструментів управління якістю освіти. Характер
роботи, широкий перелік обов’язків вимагають
для оцінки праці викладачів навчальних за-
кладів наявності підходу, який враховував би
якість і результативність усіх основних видів
діяльності [3].
Специфіка освітніх послуг полягає в тому,

що високий рівень якості залежить не лише від
професорсько-викладацького складу, а й від їх
безпосередніх споживачів — студентів. Реалі-
зація програми якості освіти в навчальному за-
кладі — це комплекс двох взаємозалежних про-
цесів: з одного боку, формування освітніх по-
треб студентів, з іншого — створення умов для
їхньої реалізації.
Швидке старіння набутих знань при підго-

товці кадрів створює необхідність перенести
акцент із методик освоєння лише формальних
знань на формування культури саморозвитку,
методів і підходів нарощування актуальних
знань і вмінь, тобто інструментів безперервно-
го навчання [2]. Це можливо лише за ефектив-
ного інтерактивного маркетингу, у результаті
якого забезпечується створення «якості відно-
син» між вузом і його споживачами. Йдеться
про працевлаштування, перепідготовку та під-
вищення кваліфікації) випускників. Це підви-
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щить довіру до навчального закладу, відповід-
но зросте престиж вузу як соціального інституту.
Життєві пріоритети й характерні особливості

сучасної молоді формують погоджену діяль-
ність підрозділів навчального закладу щодо:
удосконалення структури й змісту підготовки
фахівців відповідно до вимог роботодавців; ви-
конання прикладних наукових досліджень пев-
ної тематики; розробки системи критеріїв та
вимог щодо оцінки якості випускника; проведен-
ня спільно з підприємствами-замовниками
профорієнтаційних заходів зі студентами стар-
ших курсів; збільшення кількості та поліпшен-
ня якості послуг, що надає навчальний заклад
щодо додаткової й післявузівської освіти; ство-
рення й освоєння різних організаційних форм і
методів взаємовигідного співробітництва вузів
і підприємств агробізнесу [4].
Аграрні підприємства — зацікавлена сторо-

на у визначенні цілей та результатів вузівської
підготовки. Маркетинг взаємодії передбачає
формування тривалих партнерських відносин із
агропідприємствами на основі забезпечення
участі роботодавців у вирішенні проблем про-
фесійної освіти, зокрема й у розробці освітніх
стандартів, що узгоджуються із сучасними ква-
ліфікаційними вимогами, у формуванні замов-
лення на підготовку фахівців, у розробці про-
грам корпоративного навчання, організації пра-
цевлаштування випускників вузу, залучення до
навчального процесу фахівців-практиків, запро-
вадження у навчальний процес новітніх про-
грамних продуктів. Це дає змогу ВНЗ аграрної
освіти працевлаштувати своїх випускників, а
аграрним підприємствам — здійснювати відбір
кваліфікованих кадрів.
Використання концепції маркетингу-взаємо-

дії дає змогу досягти: відповідності вузівської
підготовки реальним вимогам розвитку вироб-
ництва, підвищення якості практичної підготов-
ки фахівців; їх працевлаштування й адаптації
за місцем роботи, залучення викладацького
складу до активної науково-практичної діяль-
ності, активної участі вузу у вирішенні економіч-
них проблем регіону, формування у ринковому
середовищі іміджу вузу як закладу, спроможно-
му надавати реальну підтримку виробництву [5].
Важливим замовником (споживачем) освітніх

послуг є також суспільство, представлене дер-
жавою, яке встановлює свої вимоги й стандар-
ти, орієнтовані не лише на підготовку профе-
сійної робочої сили необхідної кваліфікації, а й
на задоволення потреби особистості в інтелек-
туальному, культурному та моральному розвит-
ку. Зокрема, держава встановлює переліки про-
фесій та спеціальностей, за якими здійснюєть-
ся освіта, формує навчальні програми освітніх
послуг, проводить атестацію й державну акре-
дитацію освітніх закладів. Держава фінансує

Забезпечення конкурентоспроможності освітніх
послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти

освіту і надає гарантії для довгострокових інве-
стицій інших суб’єктів у цю сферу, застосовує
інструменти регулювання ринку з метою забез-
печення розвитку пріоритетних спеціальностей,
форм і методів підготовки фахівців, розвитку
освіти в цілому [6].
Проведений аналіз свідчить, що маркетинг

взаємодії є концепцією, яка дає змогу узгоди-
ти інтереси всіх учасників освітньої сфери, а
отже, забезпечити високу якість освітніх послуг,
оскільки: поліпшується якість змісту освітньої
послуги (зокрема навчально-виховного проце-
су) за рахунок зворотного зв’язку з індивідуаль-
ними споживачами та виробничими підприєм-
ствами; визначається ефективніший маркетин-
говий комунікаційний канал — особисті зв’язки
споживачів навчального закладу з потенційни-
ми клієнтами; підвищується загальне позитив-
не враження споживачів про вуз; споживач
одержує якісний післяпродажний супровід; на-
вчальні заклади аграрної освіти перебирають
на себе частину функцій щодо професійної та
соціально-психологічної адаптації випускників;
агропідприємства через своїх працівників всту-
пають у систему маркетингу взаємовідносин,
що дає можливість використовувати певні пе-
реваги; формуються стійкі позитивні професійні
й соціальні зв’язки.
Важливе місце у підвищенні якості освітніх

послуг відводиться практичній підготовці сту-
дентів, де закріплюються одержані теоретичні
знання, формуються навички.
У системі аграрної освіти в Україні створе-

но і функціонує 17 регіональних Навчально-
практичних центрів для проведення практичної
підготовки студентів і стажування викладачів,
із них 13 на базі ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації та
4 на базі університетів. Започатковано створен-
ня Навчально-практичних центрів на базі про-
відних агропідприємств регіонів. Зокрема, ТОВ
«Корпорація «Агро-Союз» — Дніпропетровсь-
кий ДАУ; ТОВ «Агрофірма «Маяк» — Полтавсь-
ка ДАА; ТОВ «Агрофірма «Хоружівка» — Сум-
ський НАУ, ВАТ «Радсад» — Миколаївський
ДАУ. За період діяльності Навчально-практич-
них центрів на їхній базі пройшли підготовку
майже 49 тис. студентів та 6 тис. інших слу-
хачів.
Постійне підвищення якості освітніх послуг

є необхідним чинником виживання вузу на рин-
ку освітніх послуг [7].
За сучасних умов навчальним закладам аг-

рарної освіти треба запровадити системний
підхід щодо вивчення ступеня задоволення сту-
дентів якістю освітніх послуг, із наступним ана-
лізом і впровадженням результатів у навчаль-
ний процес з метою підвищення якості освітніх
послуг та умов їх надання. Для цього доцільно
провести:
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Забезпечення конкурентоспроможності освітніх
послуг вищих навчальних закладів аграрної освіти

Аналіз якості надання основних освітніх
послуг: застосовувати SWOT-аналіз якості ос-
вітніх програм; здійснювати конкурентний ана-
ліз (бенчмаркінг), вивчати навчальні плани ву-
зів-конкурентів, професорсько-викладацький
склад, систему організації навчального проце-
су; відслідковувати виконання акредитаційних
показників; здійснювати моніторинг затребува-
них спеціальностей та професійних компетен-
цій на ринку праці; проводити експертні дослі-
дження з викладачами вузу щодо виявлення
новаторських освітніх методик, успішних викла-
дацьких практик тощо; проводити накопичу-
вальну базу результатів маркетингових дослі-
джень задоволення студентів якістю освітніх
послуг, здійснювати аналіз використання пере-
дових інформаційних технологій у навчально-
му процесі; проводити аналіз результатів про-
ходження виробничих і переддипломних прак-

тик з метою встановлення рівня задоволення
роботодавців і формування бази підприємств
для проходження практики.
Аналіз організації навчального процесу: про-

водити регулярний моніторинг інформації, от-
риманої в процесі роботи із претензіями й
вимогами споживачів; створювати єдине соці-
альне середовище спілкування студентів і ви-
пускників усіх програм та рівнів освіти в соці-
альних мережах Інтернет з метою формуван-
ня позитивного іміджу вузу; проводити аналіз
доведення інформації до студентів з метою вияв-
лення найефективніших і достовірних джерел.
Такий підхід дасть змогу вчасно виявити сту-

пінь задоволення студентів на кожному етапі
надання освітніх послуг, невідповідність їхнім
вимогам і перевагам, а також виявити проце-
си, які потребують удосконалення відповідно
до вимог споживачів.

Серед інструментів визначення рівня якос-
ті освітніх послуг слід виділити — контроль
за рівнем задоволення споживачів якістю на-
даних послуг, який здійснюється за допомо-
гою таких інструментів: проведення опиту-
вань зацікавлених осіб; аналіз думок, які пред-
ставлені на освітніх сайтах; обмін думками
та відзивами студентів і батьків на сайтах
освітніх установ тощо.
Якість надаваних послуг для вищих на-

вчальних закладів аграрної освіти характери-
зується: оцінкою запитів потенційних сту-
дентів ринку освітніх послуг; вибором цільо-
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вої аудиторії ринку освітніх послуг; формуван-
ням якісних складових послуги; проведенням
заходів щодо доведення інформації про якість
послуг до потенційних споживачів; моніторин-
гом мінливих потреб на ринку освітніх послуг
і якості послуг, що пропонує конкретний аг-
рарний навчальний заклад. Необхідність мо-
ніторингу проявляється у координації дій
відносин усіх учасників виробництва та спо-
живання освітніх послуг, спрямованих на під-
вищення конкурентоспроможності освітніх
установ, які сприяють працевлаштуванню
кваліфікованих фахівців.

1. Антохова І.М. Роль держави в регулюван-
ні ринку освітніх послуг//Генезис інституційної
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(34). — С. 22–26.
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Ви ладено рез льтати дослідження та оцін и
оптимальних стро ів сівби на ідо лі арсь их
за різних ширини міжрядь і відстані між
рослинами в ряд за різних мов ве етації для
отримання ма симальної прод тивності на
півдні Лісостеп західно о.

Постановка проблеми. Поширення нагідок
лікарських в умовах південної частини Лісосте-
пу західного потребує наукового обґрунтування
технології вирощування культури. Є потреба у
встановленні залежностей росту, розвитку та
формування врожаю культурою відповідно до
строку сівби, ширини міжрядь, відстані між рос-
линами в рядку [1]. Поряд із цим, агроформу-
ванням регіону слід запропонувати найефек-
тивнішу модель технології вирощування нагідок
лікарських, яка б забезпечила високу та сталу
врожайність культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

В умовах Полісся України, формування продук-
тивності нагідок лікарських, уміст каротиноїдів
істотно залежать від екологічних умов вирощу-
вання, строків і способів сівби, доз азотних доб-
рив та ін. технологічних прийомів [2]. Проте в
умовах південної частини Лісостепу західного
вплив технологічних факторів на формування
врожаю нагідок лікарських та його якості вив-
чено недостатньо.
Постановка завдання. Встановити залеж-

ність рівня урожайності нагідок лікарських від
строків сівби, ширини міжрядь та відстані між
рослинами в рядку.
Методика досліджень. Дослідження фор-

мування продуктивності рослин нагідок лікарсь-
ких проведені у 2007–2009 рр. в 3-факторному
польовому досліді залежно від різних строків
сівби, ширини міжрядь і відстані між рослина-
ми в рядку в південній частині Лісостепу захід-
ного. Досліджували дію та взаємодію 3-х фак-
торів: А — строки сівби (сівба за рівня терміч-
ного режиму ґрунту 4–6, 6–8°С на глибині
загортання насіння; В — ширина міжрядь (15,
30, 45, 60 см); С — відстань між рослинами в
рядку (5, 10, 15, 20 см).
Виклад основного матеріалу. Максимальна

врожайність суцвіть нагідок лікарських у серед-
ньому за роки досліджень становить 2,17 т/га,
що відповідає варіанту досліду з шириною між-
рядь 30 см, відстанню між рослинами в рядку

10 см за другого строку сівби коли рівень тер-
мічного режиму ґрунту становив 6–8°С на гли-
бині загортання насіння. На контрольному ва-
ріанті — 1-й строк сівби, відстань між росли-
нами у рядку 5 см, ширина міжрядь — 45 см,
урожайність становить лише 1,41 т/га.
При вирощуванні нагідок лікарських установ-

лено вплив умов року за факторами вегетації
на врожайність. Закономірність залежності ре-
зультативної ознаки від дії чинників впливу, а
саме суми активних температур (х1) і суми опа-
дів (х2) за вегетаційний період нагідок лікарсь-
ких описується таким рівнянням (1):

     у1=25,0440–0,0223⋅х1+0,0010х2. (1)

Сила зв’язку між урожайністю та факторами
вегетації характеризується коефіцієнтом коре-
ляції R=0,931, що засвідчує про значний вплив
умов середовища, які не є керованими. Це дає
підстави стверджувати про реакцію нагідок лі-
карських на умови зростання та взаємозв’язок
продуктивності посівів із температурним режи-
мом і сумою опадів.
Установлена регресійна залежність урожай-

ності (у2) від суми активних температур (х3) і
суми опадів (х4) за період від сівби до сходів
дає змогу чіткіше виділити вплив строку сівби
на величину результативного показника. Вона
описується таким ступеневим рівнянням (2):

У2=84,7840⋅х3
(–0,4654)⋅х4

(–0,5103). (2)

Сила взаємозв’язку рівня врожайності на-
гідок лікарських від складових чинників, пока-
заних у рівнянні регресії характеризується кое-
фіцієнтом кореляції, який становить R=0,8.
Парні коефіцієнти кореляції (r) між урожайністю
та сумою активних температур і сумою опадів
за період від сівби до сходів становлять, відпо-
відно 0,75 та 0,76. Отже, рівень урожайності
суцвіть залежить від суми активних температур
і суми опадів за період від сівби до сходів на-
гідок лікарських.
Під час вивчення впливу на врожайність су-
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Залежність урожайності
нагідок лікарських від технологічних
факторів та умов вегетації в Лісостепу

цвіть суми опадів і середньодобової темпера-
тури повітря за певні періоди вегетації встанов-
лено: залежність урожайності суцвіть нагідок
лікарських від суми опадів за період вегета-
ції характеризується коефіцієнтом кореляції
r=0,61±0,14, а маси одного суцвіття r=0,69±0,13.
Сума опадів за період цвітіння не впливала на
рівень урожайності, масу суцвіття та кількість
суцвіть на рослині.
На врожайність суцвіть чинить великий вплив

сума опадів за травень — серпень (r=0,89±0,08).
Це підтверджує встановлені коефіцієнти коре-
ляції залежності маси одного суцвіття від суми
опадів за період травень — серпень r=0,91±
0,07 і залежності від цього чинника кількості
суцвіть однієї рослини r=0,75±0,11.
Сума опадів за травень — серпень дає змо-

гу якнайповніше показати зв’язок цього чинни-
ка з показниками, що формують врожайність —
масою одного суцвіття та кількістю суцвіть.

У середньому за роки досліджень, найспри-
ятливіші умови для росту, розвитку та фор-
мування високих урожаїв суцвіть нагідок лі-
карських забезпечували посіви варіантів до-
сліду за ширини міжрядь 30 см і відстані між
рослинами 10 см у другий строк сівби — за

Висновки

рівня термічного режиму ґрунту 6–8°С на
глибині висіву насіння. Встановлено взаємо-
зв’язок урожайності суцвіть нагідок лікарсь-
ких від суми опадів за вегетаційний період та
суми активних температур, що характери-
зується коефіцієнтом кореляції R=0,93.

1. Ковтуник І.М. Інтродукція і технологія виро-
щування лікарсько-кормових та пряноароматичних
культур в умовах південно-західної частини Лісо-
степу України: автореф. дис. на здобуття наук.
ступ. д-ра с.-г. наук: 06.01.09 «Рослинництво». —
К., 1994. — 46 с.
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2. Рибальченко С.Л. Ресурси дикоростучих лі-
карських рослин та вирощування нагідок лікарсь-
ких (Calendula officinalis L.) в умовах радіоактив-
ного забруднення Житомирського Полісся: авто-
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17 листопада 2012 р. раптово пішов з жит-
тя відомий в Україні та на теренах СНД учений-
аграрник, доктор технічних наук, академік
НААН і РАСГН, академік Академії інженерних
наук України Яків Серафимович Гуков.
Яків Серафимович народився 8 січня 1947 р.

у селі Ломачинці Сокирянського району Черні-
вецької області. Там же отримав середню осві-
ту. У 1969 р. закінчив факультет механізації
процесів сільськогосподарського виробництва
Львівського СГІ.
Наукову діяльність Я.С. Гуков починав стар-

шим інженером Західного відділення УНДІМЕСГ
у 1969 р. Був аспірантом УНДІМЕСГ (1970–
1972 рр.), молодшим науковим співробітником
(1972–1978), старшим науковим співробітником
(1978–1989), завідувачем лабораторії (1996–
2000 рр.), директором ННЦ «ІМЕСГ» (2000 р. —
липень 2010 р.). Упродовж кількох років Яків
Серафимович очолював Відділення механізації
і електрифікації УААН.
Наукова громадськість знала Я.С. Гукова як

одного з провідних учених у галузі механізації
обробітку ґрунту. Ним особисто та безпосеред-
ньо під його керівництвом розроблено нові спо-
соби обробітку ґрунту безполицевими знаряд-

ПАМ’ЯТІ Я.С. ГУКОВА

дями, робочі органи для плоскорізного і чизель-
ного обробітку ґрунту. Учений створив ефек-
тивні засоби для протиерозійного обробітку
ґрунту із застосуванням контурно-меліоратив-
ної системи землеробства, впровадження ґрун-
тозахисних технологій вирощування польових
культур. Цим вагомим народногосподарським
розробкам добре прислужилися набуті ним ви-
робничий досвід та копітка праця аспірантом
протягом двох років у Луганському НДІ захис-
ту ґрунтів від ерозії.
Академік НААН Я.С. Гуков опублікував 160

наукових праць, серед них 5 монографій та 2
книги. Ним отримано близько 40 авторських
свідоцтв та патентів на винаходи, більшість з
яких упроваджені у виробництво.
Яків Серафимович упродовж багатьох років

був членом технічних рад Міністерства аграр-
ної політики України та колишнього Міністер-
ства промислової політики України; членом
двох спеціалізованих вчених рад із захисту док-
торських та кандидатських дисертацій; відпо-
відальним редактором міжвідомчого тематич-
ного наукового збірника «Механізація та елек-
трифікація сільського господарства», а також
членом редколегії журналу «Вісник аграрної
науки».
Протягом останніх двох років академік Я.С. Гу-

ков успішно працював в асоціації «Ліга маши-
нобудівників та роботодавців України» (Укр-
машбуд), обіймаючи посаду Генерального ди-
ректора. У нього було чимало амбітних планів
щодо відродження вітчизняного сільгоспмаши-
нобудування. На жаль, передчасна смерть не
дала йому змоги втілити їх у життя.
За вагомий особистий внесок у соціально-

економічний і культурний розвиток Київської об-
ласті, значні здобутки у професійній діяльності,
багаторічну плідну працю Я.С. Гуков нагород-
жений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, грамо-
тами НААН та міністерств.
Усі працівники НААН та ННЦ «ІМЕСГ» зна-

ли Я.С. Гукова як чуйну і порядну людину, він
ніколи не залишався байдужим до проблем
друзів та колег. Ми поділяємо велике горе його
сім’ї та сумуємо разом з ними.
Світла пам’ять про Гукова Якова Серафимо-

вича назавжди збережеться в серцях його рід-
них, близьких, колег, усіх тих, хто знав і шану-
вав цю щиру людину.

Президія НААН
Колектив ННЦ «ІМЕСГ»

Колектив асоціації
«Ліга машинобудівників

та роботодавців України»
(Укрмашбуд)
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Кравченко В.А. Современные проблемы селекции
овощных растений//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 12. — С. 5–7.
Освещены современные проблемы селекции
овощных растений. Показаны способы их ре-
шения.

Крисанов Д.Ф., Удова Л.О., Варченко О.М., Да-
ниленко А.С. Предпосылки и последствия глоба-
лизации в агросфере Украины//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 12. — С. 8–14.
Систематизированы предпосылки, факторы и дви-
жущие силы, способствующие расширению про-
цессов глобализации в аграрном секторе экономи-
ки. Проанализированы последствия трансформа-
ций в структуре предприятий и ССХ, а также
обоснованы предложения по их смягчению и пре-
дотвращению повторений.

Заришняк А.С., Иванина В.В., Колибабчук Т.В.
Оптимизация удобрения зерновых культур в зер-
но-свекловичном севообороте//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 12. — С. 15–17.
В условиях неустойчивого увлажнения зоны Лесо-
степи на черноземе оподзоленном изучено влия-
ние доз и соотношений элементов питания на
урожайность зерновых культур. Установлены оп-
тимальные соотношения элементов питания
при выращивании пшеницы озимой и кукурузы на
зерно.

Полевой В.М., Лукащук Л.Я., Лаврук Н.Н. Реак-
ция пшеницы озимой на удобрения в зависимос-
ти от кислотности дерново-подзолистой почвы//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12. —
С. 18–21.
Освещены результаты исследований, полученные
в долгосрочном стационарном полевом опыте при
изучении эффективности внесения под пшеницу
озимую минеральных удобрений при разной кис-
лотности дерново-подзолистой почвы.

Борзых А.И., Ретьман С.В. Приоритетные на-
правления научных исследований по защите рас-
тений//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12. —
С. 22–25.
Важным фактором сельскохозяйственного произ-
водства и значительным резервом увеличения
урожаев является рациональная, всесторонне
обоснованная защита посевов от вредных орга-
низмов. Наряду с развитием химических методов
защиты необходима целенаправленная работа с
использованием агроэкосистемных подходов. По-
казано, что приоритетными направлениями иссле-
дований являются мониторинг и прогнозирование
вредных и полезных видов, генетические и био-
технологические подходы, разработка микробио-
логических средств защиты, адаптация интегриро-
ванных систем защиты к современным технологи-
ям выращивания, антирезистентная стратегия
использования пестицидов, оценка фитосанитар-
ного риска карантинных объектов.

Каменщук Б.Д. Оценка гибридов кукурузы на при-
годность к производству биоэтанола//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 12. — С. 26–28.
Приведены методологические подходы к опреде-

лению рейтинга гибридов кукурузы по многим био-
метрическим показателям при использовании их
зерна для получения биоэтанола.

Романенко В.Ф. Эпидемиолого-эпизоотологичес-
кие свойства микобактерий туберкулеза//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 12. — С. 29–32.
Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют, что все 3 вида микобактерий тубер-
кулеза (M. tuberculosis, М. bovis и М. avium) явля-
ются производными одного возбудителя с зало-
женными в геноме каждого из них свойствами
размножения и паразитирования в организме че-
ловека, разных видов животных и птиц, что дает
возможность им адаптироваться в организмах не
свойственных для них хозяев и вызывать в них
заболевания, вплоть до генерализованной формы
туберкулеза.

Голопура С.И., Цвилиховский Н.И. Профилакти-
ка ацидоза у коров//Вісник аграрної науки. — 2012.
— № 12. — С. 33–35.
Приведены клинические, морфологические и био-
химические показатели коров при субклиническом
ацидозе, установленном при диспансеризации, а
также превентивные меры при этой патологии.

Якубчак О.Н., Збарская А.А., Таран Т.В. Жирно-
кислотный состав подкожной жировой ткани при
ларвальном эхинококкозе свиней//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 12. — С. 36–38.
Представлены результаты исследований жирно-
кислотного состава шпика свиней при ларвальном
эхинококкозе. При среднем и высоком уровне ин-
вазии в жировой ткани коэффициент соотношения
полиненасыщенных к насыщенным жирным кисло-
там снижается.

Зельдин В.Ф. Новый метод оценки уровня репро-
дуктивной способности у свиноматок//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 12. — С. 39–42.
Доказана возможность использования в селекци-
онном процессе индексного метода оценки при-
знаков с низкой степенью наследования.

Подоба Б.Е., Бирюкова О.Д., Кухтина К.В. Им-
муногенетическая оценка специфики пород в сис-
теме генетического мониторинга биоразнообразия
//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12. —
С. 43–47.
Приведены концептуальные основы генетическо-
го мониторинга в системе сохранения биоразно-
образия в животноводстве. Разработана методо-
логия использования генетических маркеров для
оценки специфики генофондов животных, которая
апробирована в исследованиях генетической
структуры пород коней, крупного рогатого скота по
эритроцитарным антигенам.

Кляченко О.Л., Лиханов А.Ф., Криловская С.А.
Клеточная регуляция морфогенных процессов в
каллюсных тканях свеклы сахарной в условиях
in vitro//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12.
— С. 48–50.
Доказана синхронизация возникновения меристе-
моидов с лигнификацией и значительным отложе-
нием каллозы на внешних периклинальных и ан-
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тиклинальных клеточных оболочках паренхимы
периферической зоны в морфогенном каллюсе
свеклы сахарной.

Кочмарский В.С., Коломиец Л.А., Кирилен-
ко В.В. Селекция пшеницы озимой в Мироновском
институте пшеницы имени В.Н. Ремесло НААН//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12. —
С. 51–54.
Показаны достижения в селекции пшеницы озимой
в Мироновском институте пшеницы имени В.Н. Ре-
месло за 1915–2011 гг., эффективность методов
селекции: гибридизации, мутагенеза, отбора ози-
мых форм из яровых сортов, высеянных под зиму,
и внутрисортовых отборов.

Кондратенко И.П., Лысенко В.Ф., Березюк А.А.,
Комарчук Д.С. Индукционная установка для тер-
мообработки зерна рапса//Вісник аграрної нау-
ки. — 2012. — № 12. — С. 55–58.
Рассмотрена возможность применения цилиндри-
ческого индуктора промышленной частоты с ис-
пользованием пучка ферромагнитных стержней в
качестве теплообменной поверхности для термо-
обработки зерна рапса.

Марущак А.Н., Лесовой Н.М., Кольцов С.А., Ве-
личко В.А. Трансформация солевого состава со-
лонцов луговых при возделывании риса на юге Ук-
раины//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 12. —
С. 59–61.
Установлены изменения солевого состава солон-
ца лугового при использовании его в рисовом се-
вообороте. При возделывании риса содержание
солей в слое почвы 0–200 см уменьшилось прак-
тически в 10 раз, наряду с общим рассолением
происходит перераспределение состава и соотно-
шения отдельных солей: наблюдается полное вы-
мывание хлорида натрия и соды, уменьшается со-
держание гипса, увеличивается количество суль-
фата магния.

Бондарчук З.В., Калмыкова А.Ф. Выбор спосо-
ба посолки для термокислотных сыров с фермен-
тацией сырной массы//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 12. — С. 62–65.
Исследованы способы посолки термокислотных
сыров с ферментацией сырной массы. Установле-
но влияние способов посолки на физико-химичес-
кие и органолептические показатели этих сыров.

Медведев В.В., Плиско И.В., Бигун О.Н. Оцени-
вание инвестиционной привлекательности и сто-
имости земельной делянки//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 12. — С. 66–72.
На основании интегральной оценки плодородия
почв, климатических и агропроизводственных осо-
бенностей земельной делянки установлена ее от-
носительная инвестиционная привлекательность
для возделывания полевых культур. Выявлены
территории с наивысшим, средним и худшим ка-
чеством пашни в Украине, оценено влияние фак-

торов, повышающих и снижающих инвестицион-
ную привлекательность. Определена стоимость
1 га земельной делянки в зависимости от ее ка-
чества. Приведены аргументы в пользу более ши-
рокого использования интегральных оценок каче-
ства территории в земельно-рыночных отношениях.

Наконечная Е.В. Проблемы управления регио-
нальными трансформациями аграрной сферы
экономики//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 12. — С. 73–74.
Освещена суть понятия трансформация. Исследо-
ваны закономерности трансформаций в нацио-
нальной экономике и регионах. Проанализировано
влияние государства на региональное развитие.
Охарактеризованы последствия влияния глоба-
лизационных процессов на развитие регионов.

Доценко А.В. Гумусное состояние чернозема ти-
пичного под влиянием длительного применения
удобрений//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 12. — С. 75–76.
Рассчитан баланс органического вещества и ис-
следована трансформация гумусного состояния
чернозема типичного легкоглинистого под влияни-
ем длительного (28 лет) применения органических
и минеральных удобрений. Рассмотрены количе-
ственные и качественные изменения гумусных
веществ почвы при различных уровнях нагрузки
агрохимикатами.

Кузьменко М.В. Эффективность откорма молод-
няка свиней с разной начальной массой//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 12. — С. 77–78.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния начальной живой массы откормочного мо-
лодняка свиней на их интенсивность роста и ско-
роспелость.

Хоменко О.Н. Качественная составляющая обес-
печения конкурентоспособности образовательных
услуг вузов аграрного образования//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 12. — С. 79–81.
Освещены вопросы использования концепции
маркетинга-взаимодействия в образовательной
сфере. Приведена организация практической под-
готовки студентов, предложено внедрить учебным
заведениям аграрного образования системный
подход, который разрешит своевременно проявить
степень удовлетворения студентов на каждом эта-
пе предоставления образовательных услуг.

Сухар С.В. Зависимость урожайности календулы
лекарственной от технологических факторов и ус-
ловий вегетации в Лесостепи//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 12. — С. 82–83.
Изложены результаты исследования и оценки оп-
тимальных сроков сева календулы лекарственной
при разных ширине междурядий и расстоянии
между растениями в ряду при разных условиях
вегетации для получения максимальной продук-
тивности в южной части Лесостепи западной.
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Kravchenko V. Contemporary problems of selection
of vegetable plants//News of agrarian sciences. —
2012. — № 12. — P. 5–7.
Problems of selection of vegetable plants are covered
in the article. Methods of their solving are shown.

Krisanov D., Udova L., Varchenko O., Danilenko A.
Preconditions and after-effects of globalization in agro
sphere of Ukraine//News of agrarian sciences. —
2012. — № 12. — P. 8–14.
Preconditions, factors and motive power promoting
processes of globalization in agrarian sector of eco-
nomy are systematized. After-effects of transfor-
mation in the structure of factories and farms are
analyzed. Proposals are made on their softening and
avoidance of repetitions are proved.

Zarishniak A., Ivanina V., Kolibabchuk T. Optimi-
zation of fertilizing grain crops in grain-root crop
rotation//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 12. — P. 15–17.
In conditions of unreliable moistening of zone of
Forest-Steppe on podzolized black earth effect of
doses and ratios of nutrients on productivity of grain
crops is studied. Optimum ratios of nutrients are
determined at growing winter wheat and corn for
grain.

Polevoy V., Lukashchuk L. , Lavruk N. Reaction of
winter wheat on fertilizing depending on acidity of
sod-podzolic soil//News of agrarian sciences. —
2012. — № 12. — P. 18–21.
Results of researches gained in a long-term sta-
tionary field experiment at studying efficiency of ente-
ring under winter wheat artificial fertilizers at different
acidity of sod-podzolic soil are shown.

Borzyh A., Retman S. Priority directions of scientific
researches in protection of plants//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 22–25.
The important factor of farming industry and signi-
ficant reserve of augmentation of yields is the rational,
comprehensively proved crop protection against
hazardous organisms. Alongside with development of
chemical methods of protection purposeful work with
the use of agro-eco-system approaches is necessary.
It is shown that the priority directions of researches
are as follows: monitoring and forecasting of harmful
and beneficial sorts, genetic and biotechnological
approaches, development of microbiologic means of
protection, adaptation of the integrated systems of
protection to modern methods of growing, ant
resistant strategy of use of pesticides, assessment
of phytosanitory risk of quarantine objects.

Kamenschuk B. Maize hybrids evaluation for avail-
ability to bioetanol production//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 26–28.
There is representing a rating of maize hybrids on
many evaluation figures at their grains using for bio-
ethanol receiving at the article.

Romanenko V. Epidemiological and epizootologi-
cal properties of mycobacteria of tuberculosis//News

of agrarian sciences. — 2012. — № 12. —
P. 29–32.
Results of the researches testify that all 3 kinds of
mycobacteria of tuberculosis (M. tuberculosis, bovis
and avium) are derivatives of one causal organism
with incorporated in a genome of each of them pro-
perties of reproduction and parasitizing in an or-
ganism of a man, different kinds of animals and auks.
That enables them to adapt in an organism of not
peculiar master for them and cause diseases up to
generalized form of tuberculosis.

Golopura S., Tsvilihovsky N. Prophylactics of aci-
dosis at cows//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 12. — P. 33–35.
Clinical, morphological and biochemical parameters
of cows are resulted at subclinical acidosis fixe at
prophylactic medical examination, and also preven-
tive measures at this pathology.

Yakubchak O., Zbarskaya A., Taran T. Fat-acid
content of a fatty tissue at larvaceous echinococcosis
of pigs//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 12. — P. 36–38.
Results of researches in fat-acid content of pigs’ fat
are presented at larvaceous echinococcosis. The
quotient of ratio of poly-non-saturated to saturated
fatty acids decreases at average and high level of
infestation in fatty tissue.

Zeldin V. New method of assessment of level of
reproductive ability of sows//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 12. — P. 39–42.
The possibility of use in selection process of an index
method of assessment of attributes with low extent
of inheritance is proved.

Podoba B., Biriukova O., Kuhtina K. Immunogenetic
assessment of specificity of breeds in the system of
genetic monitoring of biodiversity//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 43–47.
Conceptual bases of genetic monitoring in the system
of preservation of biodiversity in animal husbandry
are resulted. The methodology of use of genetic
markers is developed for assessment of specificity
of gene pools of animals. It is approved in researches
in genetic structure of breeds of equines, cattle with
the use of erythrocyte antigens.

Kliachenko O., Lihanov A., Krilovskaya S. Cellular
regulation morphogenic processes in callus tissues
of sugar beet in conditions in vitro//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 49–50.
Synchronization of origination of meristemoids with
lignification and significant sedimentation of callose
on outer periclinal and anticlinal cell walls of pa-
renchima of peripheral zone in morphogenic callus of
sugar beet is proved.

Kochmarsky V., Kolomiyets L., Kirilenko V. Se-
lection of winter wheat in Mironovka institute of wheat
by name of V. Remeslo NAAS//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 51–54.
Achievements are shown in selection of winter wheat
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in Mironovka institute of wheat for 1915–2011,
efficiency of methods of selection: hybridization,
mutagenesis, selection of winter forms from summer
kinds, sowed towards the winter, and intravarietal
selections.

Kondratenko I., Lysenko V., Bereziuk A., Komar-
chuk D. Induction installation for thermal proces-
sing of grain of rape//News of agrarian sciences. —
2012. — № 12. — P. 55–58.
The possibility of application of the cylindrical inducer
of commercial frequency with the use of bunch of
ferromagnetic rods as heat exchange surface for
thermal processing of grain of rape is observed.

Marushchak A., Lesovoy N., Koltsov S., Velich-
ko V. Transformation of salt compound of meadow
alkali soils at cultivation of rice in the South of Uk-
raine//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 12. — P. 59–61.
Changes of salt compound of meadow alkali soils are
fixed at its use in a rice crop rotation. At cultivation
of rice the salt content in a layer of soil of 0-200 sm
has decreased practically for 10 times. Alongside with
over-all salt removal there is a redistribution of com-
pound and ratios of some salts: complete illuviation
of Sodium chloridum and soda, decrease of content
of gypsum, increase of magnesium sulfate.

Bondarchuk Z., Kalmykova A. Choice of salting
method for thermal-acid cheeses with fermentation
of cheese mass//News of agrarian sciences. —
2012. — № 12. — P. 62–65.
Salting methods for thermal-acid cheeses with fer-
mentation of cheese mass are investigated. Influence
of salting methods on physical, chemical and or-
ganoleptic characteristics of these cheeses is de-
termined.

Medvedev V., Plisko I., Bigun O. Assessment of
investment appeal and cost of land//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 12. — P. 66–72.
On the basis of integral criterion of fertility of soils,
climatic and agro-industrial features of land its relative
investment appeal to cultivation of field crops is es-
tablished. Terrains with the highest, average and
worst quality of plough land in Ukraine are revealed,
effect of factors increasing and reducing investment
appeal is sized up. Cost of 1 hectare depending on
its quality is determined. Arguments in favour of wider
use of integral criterion of quality of terrain in land-
market relations are resulted.

Nakonechnaya E. Problems of management of re-
gional conversion of agrarian sphere of economy//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 12. —
P. 73–74.
The essence of concept conversion is observed.
Regularity of conversion in national economy and
regions are investigated. Influence of the state on
regional development is analyzed. After-effects of
globalization processes on development of regions
are characterized.

Dotsenko A. Humus state of typical light-loamy black
earth under the influence of prolonged application of
fertilizing//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 12. — P. 75–76.
The balance of organic matter is counted and trans-
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