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РОЛЬ СІВОЗМІН
У СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Роз лян то страте ію вдос оналення та інновації
стр т ри посівних площ і на ово обґр нтованих
сівозмін з рах ванням ґр нтово- ліматичних
мов та спеціалізації осподарств. Ефе т
сівозміни зростає за збільшення різновидів
вирощ ваних льт р і тривалості ротації, що
потрібно врахов вати під час розроблення
прое тів земле строю для забезпечення е оло о-
е ономічно о обґр нт вання сівозмін,
впоряд вання ідь та їхніх с лад і зміст .

Наприкінці ІІ — на початку ІІІ тисячоліть у
більшості країн світу дедалі пильнішу увагу ста-
ли приділяти розвиткові альтернативного еко-
логічно безпечного землеробства. Його стра-
тегія потребує вдосконалення окремих ланок
зональних систем землеробства. Серед них
однією з найважливіших складових є сівозміна.
У народному господарстві України одне з

чільних місць посідає агропромисловий комп-
лекс. Роботу з реформування агропромисло-
вого виробництва було розпочато в 1990 р. й
завершено створенням відповідної законодав-
чої бази. Законодавчо визнано приватну влас-
ність на землю, рівномірність різних форм гос-
подарювання, проведено роздержавлення зем-
лі, розвивається новий уклад виробництва —
фермерство, розширюються земельні площі як
підсобних господарств населення, так і вели-
ких агрофірм та холдингів. Через паювання
землі і майна визначено їхніх власників у ко-
лективних сільськогосподарських підприємст-
вах. Наявні сільськогосподарські підприємства
реформуються в нові господарські структури,
де поєднуються приватна власність і колективні
форми організації виробництва.
Сучасне високотоварне сільськогосподарсь-

ке виробництво неможливе без застосування
науково обґрунтованих сівозмін, суворого рег-
ламентованого комплексу технологій та органі-
заційно-господарських заходів, які відповідають
виробничій спеціалізації господарства і прий-
нятій системі землеробства.

Ключові слова: еколого-економічне обґрунтування сівозмін, проект землеустрою,
різноротаційні сівозміни, довгоротаційні та короткоротаційні сівозміни

Забезпечуючи оптимальну структуру посів-
них площ, співвідношення, розміщення і чергу-
вання культур, сівозміни створюють найкращі
умови для отримання високих урожаїв з одно-
часним підвищенням родючості ґрунту. Тільки
за наявності раціональних сівозмін формують-
ся умови для планового застосування техно-
логій на кожному полі, планового ведення всьо-
го господарства, ефективного використання
сільськогосподарських угідь і, зокрема, орних
земель.
Сільськогосподарською наукою і практикою

доведено, що незмінна культура різко знижує
урожайність, родючість ґрунту, погіршує фіто-
санітарний стан його і посівів порівняно із сіво-
змінною. Введення в сівозміну культур, що від-
різняються за строками сівби і збирання, харак-
тером розвитку, різними способами догляду за
ними, сприяє рівномірному розподілу і раціо-
нальному використанню протягом року техніч-
них засобів і робочої сили. Технологічне зна-
чення сівозмін полягає у правильному чергу-
ванні різних за своїми біологічними вимогами
рослин, за яких для кожної культури створю-
ються найкращі умови росту і розвитку.
Правильно складена сівозміна має велике

значення для підвищення культури землероб-
ства, зростання урожайності сільськогосподар-
ських культур і рентабельності землеробства.
Така роль сівозмін в сучасному землеробстві
зумовлена передусім біологічними особливос-
тями польових культур. Різні рослини або гру-
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пи однорідних культур потребують неоднакових
умов водного чи поживного режимів ґрунту.
Водночас самі впливають на властивості ос-
таннього.
З метою поліпшення раціональних сівозмін

наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. у зв’язку з ре-
формуванням землекористування і створення
нових формувань в аграрному секторі (держав-
них, приватних, орендних і фермерських) нами
проведено орієнтацію наукових установ на зак-
ладення та реконструкцію стаціонарних дослі-
джень відповідними зональними установами
України в напрямі вивчення ефективності вузь-
коспеціалізованих сівозмін із короткими рота-
ціями, різними наборами, співвідношеннями і
розміщенням культур, їх впливу на родючість
ґрунту та ефективне використання ріллі.
Агроформування і спеціалізація госпо-

дарств. У сучасному землеробстві України
сформувалися нові агроформування з різними
площами землеволодіння і землекористуван-
ня та напрямами спеціалізації. У зв’язку з цим
виникла потреба в розробці й удосконаленні
оптимальних форм організації території та інно-
вації різносхемних сівозмін з оптимальним по-
єднанням різних рівнів інтенсифікації. Сучасний
рівень ведення землеробства та запити вироб-
ництва у ринкових умовах потребують такого
розміщення культур у сівозмінах, яке задоволь-
няло б потреби ринку, вело до збільшення про-
дуктивності всіх сільськогосподарських культур,
сприяло стабілізації родючості ґрунту, не пору-
шувало сфери навколишнього середовища.
Продуктивність різноротаційних сівозмін з

урахуванням ґрунтово-кліматичних умов. Ана-
ліз отриманої урожайності основних сільсько-
господарських культур, зокрема зернових, за
останні 20 років свідчить, що біологічний потен-
ціал сортів і гібридів реалізується лише на 40–
75%, оскільки у сорті чи гібриді окремих куль-
тур закладаються тільки потенційні можливості
біологічної продуктивності конкретної культури,
а реалізувати їх можна лише в реальних умо-
вах поля завдяки правильним технологіям ви-
рощування з урахуванням ґрунтово-кліма-
тичних умов. Агрометеорологічні умови ви-
рощування польових культур, зокрема умови
перезимівлі озимих, змінилися зі змінами кліма-
тичними. Значні коливання температури від
аномально високих до аномально низьких
спричиняють абіотичні стреси рослин. Іноді м’я-
кий, теплий характер зими сприяє активізації
шкідників та хвороб сільськогосподарських
культур. Тому важливо оцінити вплив умов ви-
рощування на продуктивність та валові збори
кожної сільськогосподарської культури залеж-
но від розміщення у різноротаційних сівозмінах.

Багаторічні дослідження проводили в трива-
лих польових стаціонарних дослідах на різних
типах ґрунтів і зон зволоження.
На колишній Драбівській дослідній станції

(нині ННЦ «Інститут землеробства НААН») роз-
роблено різноротаційні сівозміни з урахуван-
ням спеціалізації виробництва для типових чор-
ноземів нестійкого зволоження Лівобережного
Лісостепу України. Зокрема, виявлено можли-
ву максимальну урожайність сільськогосподар-
ських культур у зерно-бурякових сівозмінах з
насиченням 60, 70, 80% зерновими, а також
олійними культурами (соєю, соняшником і рі-
паком) та кукурудзою; визначено доцільність
насичення сівозмін до 40% багаторічними тра-
вами і різними фуражними культурами; вста-
новлено економічну та енергетичну їх ефек-
тивність.
Ріст і розвиток рослин польових культур за-

лежав від погодних умов, попередників, добрив
та інших факторів. Як водний, так і фітосанітар-
ний режим ґрунту значною мірою контролюєть-
ся сівозмінним фактором, рівнем живлення,
обробітком ґрунту. Дотримання науково обґрун-
тованого чергування культур суцільної сівби і
просапних з оптимальним рівнем удобрен-
ня сприяє очищенню полів від бур’янів, змен-
шує ушкодження рослин хворобами, підвищує
урожайність зернових, технічних і кормових
культур.
За 5 років (2006–2010 рр.) визначено, що на

Драбівському дослідному полі середня уро-
жайність зернових у межах 6,0–7,9 т/га можли-
ва як у довгоротаційних 7–10-пільних, так і в
короткоротаційних 5–4–3-пільних сівозмінах.
Значною мірою вона залежить не лише від на-
бору, співвідношення, а й від дотримання ос-
новних принципів побудови сівозмін: розміщен-
ня всіх культур після рекомендованих поперед-
ників та встановлених нормативів чергування
(періодів повернення кожної культури на попе-
реднє місце в сівозміні).
Продуктивність агрофітоценозів. Урожай-

ність пшениці озимої сорту Золотоколоса після
гороху була найвищою — 4,0–4,1 т/га в серед-
ньому за 5 років у 10-пільних сівозмінах, 5-піль-
них — майже на рівні 4,3–4,5 т/га, в 4- і 3-піль-
них вона знижувалася до 3,7–3,9 т/га.
Пшениця яра, сорт Сюїта як друга важлива

продовольча культура значно поступалася за
урожайністю озимій і в середньому за 5 років
вона коливалась у межах 2,1–2,5 т/га.
Урожайність ячменю сорту Чарівний за ба-

гаторічними даними у різноротаційних сівозмі-
нах коливалась у межах 3,2–3,4 т/га зерна.
Овес висівався у 5-пільній сівозміні після

пшениці ярої і забезпечив урожайність в серед-
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ньому за 5 років 3,26 т/га зерна і 4,8 т/га у спри-
ятливому 2009 р.
Горох сорту Соскія у сівозмінах розміщував-

ся після кукурудзи на зерно, пшениці ярої, бу-
ряків цукрових і соняшнику. Середня урожай-
ність за 5 років становить 2,5–3,2 т/га, у спри-
ятливі роки — 3,6–4,2 т/га.
Кукурудза, гібрид Переяславський-920 СВ,

розміщувалась у сівозмінах після пшениці ози-
мої, буряків цукрових, ріпаку, сої і повторно
після кукурудзи. У середньому за 5 років уро-
жайність зерна кукурудзи у різноротаційних
сівозмінах становила 7,38–8,83–9,49 т/га за-
лежно від насичення в сівозмінах, попередників
і добрив.
Незважаючи на самосумісність у сівозміні

цієї культури, в повторних посівах вона знижує
урожайність. Так, у середньому за 5 років урожай-
ність зерна в ланці 10-пільної сівозміни соя —
кукурудза на зерно — кукурудза на зерно —
кукурудза на зерно становила відповідно 1,97,
8,66, 7,77, 7,43 т/га, тобто друга повторна ку-
курудза не додає 0,89 т/га, а третя — 1,23 т/га
зерна.
Високу врожайність в експериментальних

різноротаційних сівозмінах отримано з інших
культур. Зокрема, в середньому за 2006–
2010 рр. вона становила коренеплодів буря-
ків цукрових в межах 43,0–59,4 т/га (у сприят-
ливі роки — 61,1–67,2 т/га); насіння соняшни-
ку — 2,46–2,68 т/га (у сприятливі роки — 3,22–
3,82 т/га); зеленої маси однорічних і багаторіч-
них трав 24,7–31,9 і 18,9–28,3 т/га (у сприятливі
роки — 46,5–48,0 і 33,2–54,8 т/га); зеленої маси
сидерату ріпаку озимого 38,1–45,8 т/га, у спри-
ятливі роки — 50,2–52,1 т/га.
Отже, урожайність польових культур сіво-

змін значною мірою залежала від типу і виду
сівозміни та метеорологічних умов року. Бага-
торічні дослідження свідчать, що право на жит-
тя мають як довгоротаційні (7–10-пільні), так і
короткоротаційні (3–5-пільні) сівозміни.
Тривалість ротації. Довгоротаційні сіво-

зміни мають високу мобільність у їх впрова-
дженні та освоєнні. Для багатогалузевих госпо-
дарств зерно-бурякового напряму характерна
10-пільна сівозміна з насиченням зерновими
70%, зокрема 30% пшениці озимої, 20 — буря-
ків цукрових, 20 — гороху, 20 — кукурудзи на
зерно і 10% — кукурудзи на силос. Така сівозмі-
на забезпечує урожайність зернових 4,88 т/га,
збір з 1 га ріллі 3,4 т/га зерна, 9,4 т/га кормо-
вих одиниць, 0,75 т/га перетравного протеїну.
Чистий прибуток становить 2957 грн/га, рента-
бельність — 106%.
Високоінтенсивною є просапна 5-пільна сіво-

зміна з насиченням до 80% зерновими (20%

пшениці озимої, 20 — гороху чи сої, 40% — ку-
курудзи) і 20% буряками цукровими. Урожай-
ність зернових становить 6,0 т/га, зокрема пше-
ниці — 4,5, зерна кукурудзи — 7,56 т/га. Збір з
1 га ріллі 9 кормових одиниць і 0,62 т перетрав-
ного протеїну. Умовно чистий прибуток стано-
вить 2949 т/га, рентабельність — 137,4%.
Заслуговує на увагу 4-пільна зерно-просап-

на сівозміна з 50% насиченням зерновими (по
25% пшениці озимої і кукурудзи на зерно), 25%
буряків цукрових і 25% кормових — однорічних
трав. Забезпечується урожайність зернових
6,04 т/га, збір з гектара ріллі — 3,02 т зерна,
9,46 т кормових одиниць, 0,83 т перетравного
протеїну, 2534 грн умовно чистого прибутку,
рентабельність — 88,3%.
Серед спрощених 3-пільних сівозмін привер-

тає увагу зернова зі 100%-м насиченням зер-
новими — по 33,3 пшениці, гороху і ячменю.
Для різних напрямів спеціалізації госпо-

дарств розроблено 7–10-пільні сівозміни з на-
сиченням зерновими 60–100%, що забезпечу-
ють урожайність зернових 5,0–6,1 т/га зерна,
2339–3207 грн/га чистого прибутку і 87–112%
рентабельності. Короткоротаційні 3–4–5-пільні
сівозміни з 40–100%-м насиченням зерновими,
які забезпечують урожайність зернових 6–
6,04 т/га, чистий прибуток 2534–2949 грн/га за
рівнем рентабельності 88,3–137,4%. Збір кор-
мових одиниць становить 10,5–11 т/га, пере-
травного протеїну 0,75–0,90 т/га. Насичення
сівозмін до 40% кукурудзою на зерно, до 20%
соняшником, по 20% ріпаком та соєю збільшує
коефіцієнт енергетичної ефективності (Кее) до
5,28–5,47.
Фітосанітарний стан ґрунту та посівів.

Наші дослідження на колишній Драбівській до-
слідній станції показують, що важливим резер-
вом збільшення виробництва сільськогоспо-
дарської продукції є подальше підвищення вро-
жайності сільськогосподарських культур за
рахунок зниження забур’яненості посівів, яка
поки що залишається високою. За оцінками ба-
гатьох дослідників, від негативного впливу бу-
р’янів у світі не добирається близько 30% вро-
жаю різних культур. Серед агротехнічних за-
ходів науково обґрунтована сівозміна є
основою підвищення ефективності застосуван-
ня комплексної системи захисту посівів від бу-
р’янів.
Зростає роль впровадження раціональних

сівозмін в умовах освоєння біологічного земле-
робства, коли функцію контролювання забур’я-
неності посівів виконують нехімічні засоби.
Багаторічними дослідженнями встановлено,

що сільськогосподарські культури мають різну
здатність до біологічного пригнічення бур’янів
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і засмічуються ними залежно від попередників.
Як у зерно-просапній сівозміні, так і в просапній
поле пшениці озимої майже повністю позбав-
лене бур’янової рослинності. Хоча й незначно,
але вищою була забур’яненість трав багаторіч-
них порівняно із пшеницею озимою і станови-
ла 2–7 шт./м2 за полицевого обробітку. Знач-
ну забур’яненість відзначено у посівах просап-
них культур — буряків цукрових і кукурудзи.
Видовий і кількісний склад у посівах кукуруд-

зи залежав від її розміщення у сівозміні. Пере-
важали однорічні бур’яни — мишій сизий та
паслін чорний, яких налічували 92–99%. Посіви
кукурудзи після кукурудзи були чистішими, ніж
після буряків цукрових.
Загалом культури сівозмін, які витримали

кілька ротацій, не зазнають значної шкоди від
бур’янів. Пшениця озима, ячмінь ярий у спри-
ятливих умовах здатні самостійно протистоя-
ти бур’янам, створюючи густий стеблостій і
захищаючи від засміченості посіви. У посівах
буряків цукрових і кукурудзи потрібно застосо-
вувати додаткові заходи.
У середньому за 2 ротації експерименталь-

них сівозмін (1999–2009 рр.) на типових чорно-
земах нестійкого зволоження урожайність зер-
нових культур була найвищою у просапній сі-
возміні (горох — пшениця озима — буряки цук-
рові — кукурудза — кукурудза) — 4,10–
6,0 т/га, а в зерно-просапній (трави багаторіч-
ні — пшениця озима — буряки цукрові — куку-
рудза — ячмінь) — 3,34–5,22 т/га. Дуже важ-
лива роль сівозміни в боротьбі зі шкідниками і
хворобами сільськогосподарських рослин. Крім
колорадського жука, у нас, в Закарпатті, з’явив-
ся ще й західний кукурудзяний жук (Diabrotica
vigrifera Le Conte). На батьківщині, в Америці,
він щороку пошкоджує посіви на 13,5 млн га,
завдає збитків до 51 млрд дол. США. Якщо до-
пустити просування вглиб країни, то на нас очі-
кує нова хвиля смертоносних хімічних отруєнь
землі, рослин і людини. Це такі економічні втра-
ти, які навіть важко уявити. На Херсонщині ще
більше, ніж колорадський жук, завдає шкоди
картопляна міль (Phthorimaea operculella Zell).
Бурякова нематода (Heterodere schachtii Schm.)
є небезпечним шкідником на посівах буряку
цукрового та ріпаку. Крім церкоспорозу (Cerco-
spora beticola) буряків, з’явилося таке вірусне
захворювання як ризоманія (Beet necrotic yellow
vein furovirus). Одним із захисних заходів від
них є дотримання системи сівозмін.

 Короткоротаційні сівозміни. З урахуван-
ням перспективи нами у 2000 р. було розроб-
лено програму досліджень і закладено стаціо-
нарний дослід з короткоротаційними сівозмі-
нами на чорноземах типових Панфильської

дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства
НААН» з дотриманням вимог методики.
Розпочинаючи з 2004 р. дослід повністю ос-

воєний. З нього і ведеться облік результатів
досліджень. У середньому за 2004–2009 рр.
отримано високі врожаї пшениці озимої —
5,70 т/га, ячменю — 4,65–4,84, кукурудзи —
7,92, гороху — 3,17 т/га за розміщення їх після
добрих попередників, відповідно: після гороху;
буряку цукрового, пшениці озимої і соняшнику;
пшениці озимої; після кукурудзи.
Найвища урожайність зернових культур бу-

ла у чотирипільних сівозмінах зі 100%-м наси-
ченням зерновими — 5,03–5,28 т/га на міне-
ральній та органо-мінеральній системі удобрен-
ня за наявності по 25% гороху, пшениці озимої,
кукурудзи і ячменю. Високим тут є збір з гекта-
ра ріллі кормових одиниць — 8,41; 8,81 т/га,
перетравного протеїну 0,63; 0,67 т/га. Умовно
чистий прибуток становить 5160–5509 грн/га,
а вихід енергії — 122–130 ГДж.
Пріоритет за цими показниками належить

трипільній сівозміні з 66,7% кукурудзи і 33,3%
сої, де отримано найвищу урожайність фураж-
ного зерна — 4,90 т/га, кормових одиниць —
9,71, перетравного протеїну — 0,76 т/га, умов-
но чистого прибутку — 6626 грн/га, вихід енер-
гії — 152 ГДж, коефіцієнт енергетичної ефек-
тивності — 5,3. Близька за цими показниками і
трипільна сівозміна з 33,3% сої, пшениці ози-
мої і кукурудзи.
Значне зниження урожайності пшениці ози-

мої, гороху, ячменю, кукурудзи на 23–52% не-
гативно вплинуло на загальну продуктивність
та економічну ефективність чотирипільних сіво-
змін зі 100% зернових, коли застосовували біо-
логічну систему удобрення культур.
Однак найнижчі показники продуктивності та

економічної ефективності були у 2-пільних сіво-
змінах зі 100 і 50% зернових, де умовно чистий
прибуток становив відповідно 2435 і 3054 грн/га,
рентабельність — 132 і 125%, вихід енергії з
урожаєм — 78 і 98 ГДж, коефіцієнт енергетич-
ної ефективності 4,1 і 3,7. Водночас 5-пільна
сівозміна з 20% гороху, пшениці озимої, соняш-
нику, ячменю, кукурудзи за 80% зернових має
добрі показники.
Отже, перевага на типових чорноземних ґрун-

тах серед короткоротаційних сівозмін зали-
шається за 4–5-пільними сівозмінами з 80–
100% зернових та 3-пільними сівозмінами із
соєю та кукурудзою. Спрощені до 3-пільних
сівозмін з необґрунтованим набором і розмі-
щенням польових культур і особливо до дво-
пільних, мають негативні наслідки.
На типових чорноземах установлено пряму

залежність між тривалістю ротації сівозмін і
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продуктивністю сільськогосподарських культур:
зі зменшенням тривалості ротації, особливо
до спрощеного 2–3-пілля, знижується продук-
тивність.
Сівозміна 4-пільна (без добрив) хоч і знижує

загальну продуктивність культур і в цілому сіво-
зміни, але за рахунок сівозмінного фактора за-
безпечує пристойну урожайність зернових —
3,53 т/га, високий умовно чистий прибуток —
3939 грн/га і рентабельність — 304%, що знач-
но більше порівняно зі спрощеними 2-пільни-
ми сівозмінами за обмеженого набору культур.
Сівозміна і родючість грунту. В сучасному

землеробстві за скорочення поголів’я тварин
на 1 га ріллі вноситься 0,52 т/га гною за потре-
би 8–10 т/га, що негативно відбивається на по-
казниках родючості ґрунту, наявності в ньому
органічної речовини. На типових чорноземах
Лівобережного Лісостепу України за умов не-
стійкого зволоження Драбівського дослідного
поля сівозміна, в якій на багаторічні трави при-
падає не менше 20%, а на просапні не більше
40% площі з унесення на 1 га ріллі 7,3 т гною
за поєднання з надмірними дозами NPK, є най-
оптимальнішою для відтворення родючості
ґрунту. У цій сівозміні на фоні без застосуван-
ня добрив вміст гумусу в ґрунті щорічно змен-
шується на 0,34 т/га, або 0,2% від вихідної кіль-
кості. З унесенням добрив та підвищенням про-
дуктивності вирощуваних культур перевага
процесу мінералізації гумусу послаблювалась
і на фоні добрив гній + NPK уміст гумусу прак-
тично стабілізувався на рівні вихідного.
Сівозміна — основа сучасного землероб-

ства. Сучасні системи землеробства спрямо-
вані на зниження виробничих витрат. ННЦ «Ін-
ститут землеробства НААН» та іншими науко-
во-дослідними установами НААН переконливо
доведено, що науково обґрунтована сівозміна
є основою землеробства, запорукою його ста-
більності, оскільки істотно впливає на водний,
поживний, біологічний режими ґрунту, швид-

кість детоксикації шкідливих речовин, які над-
ходять у ґрунт за його сільськогосподарського
використання. Розроблено і рекомендовано
системи сівозмін, що ґрунтуються на зонально-
му принципі розвитку землеробства в Україні.
Ці системи пройшли тривале випробування і
розраховані на різноманітну спеціалізацію гос-
подарств.
У сучасному землеробстві з поглибленням

процесів спеціалізації, концентрації та коопе-
рації виробництва роль сівозмін зростає. Ні
добрива, ні зрошення, ні пестициди, що засто-
совуються у вирощуванні агрокультур, не да-
ють можливості повністю уникнути бур’янів,
шкідників та хвороб. Інноваційне впроваджен-
ня результатів досліджень у виробництво з еко-
лого-економічно обґрунтованими сівозмінами
гарантуватиме зростання ефективності аграр-
ного виробництва, збереження родючості ґрун-
тів, екологічну безпеку довкілля.
Стало очевидним: щоб утримувати урожай

на високому рівні у спрощених 2–3-пільних сі-
возмінах, доводиться застосовувати складний
і недешевий арсенал технологічних елементів,
зокрема інтенсивний захист посівів хімічними
засобами, які за їх великої концентрації, зреш-
тою, породжують екологічні проблеми. Водно-
час у світі посилюються тенденції до біоло-
гізації землеробства, починаючи з удоско-
налення сівозмін, які передбачають трави,
зернобобові, проміжні і сидеральні культури,
застосовуються підвищені дози органічних доб-
рив, нетоварна (побічна) продукція польових
культур на добриво.
Зі збільшенням різновидів вирощуваних

культур ефект сівозмін підвищується, як це
можна спостерігати на прикладі фермерів
США. Причому у сівозмінах з кукурудзою і соєю
підвищується урожайність обох культур на 10%
порівняно з монокультурою і на 15%, коли кож-
на із культур висівається 1 раз у 3 роки, тобто
перехід на 4-пільні сівозміни.

Роль сівозмін у сучасному землеробстві

З урахуванням кон’юнктури ринку сівозміни
мають бути динамічними, але науково обґрун-
тованими. Постала гостра необхідність вве-
дення й освоєння раціональних сівозмін. Це по-
трібно враховувати під час розроблення
проектів землеустрою для забезпечення еко-
лого-економічного обґрунтування сівозмін та
впорядкування угідь, їх складу і змісту.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів Ук-

раїни № 1134 від 2 листопада 2011 р. проек-

Висновки

ти землеустрою мають розроблятися з ме-
тою організації сільськогосподарського вироб-
ництва і впорядкування сільськогосподарських
угідь у межах землеволодінь та землекорис-
тувань для ефективного ведення сільськогос-
подарського виробництва, забезпечення ра-
ціонального використання та охорони зе-
мель, створення сприятливого екологічного
середовища та поліпшення природних ланд-
шафтів.

Надійшла до редакції 13.05.2013.
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КАЛІЙНИЙ РЕЖИМ
ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО
ЗА ТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ
ЗЕРНО-БУРЯКОВОЇ СІВОЗМІНИ

По азано вплив систем добрення на алійний
режим чорнозем опідзолено о
важ ос лин ово о за тривало о (20 ро ів)
їх ви ористання в мовах зерно-б ря ової
сівозміни. Установлено, що вміст р хомо о алію
верхніх шарах ґр нт за вирощ вання льт р
продовж 20-ти ро ів без несення добрив
залишався стабільним. Тривале застос вання
мінеральної та ор ано-мінеральних систем
добрення підвищ вало йо о вміст ґр нті
порівняно з почат овим відповідно на 11,7%
та 26,5–27,7%.

Одним із завдань системи удобрення є ство-
рення сприятливого для розвитку рослин і ста-
більного в часі поживного режиму ґрунту. Ка-
лій — важливий елемент життєздатності рос-
лин. Він впливає на створення цитоплазма-
тичних структур, посилює ферментативну
діяльність, сприяє синтезу простих та високо-
молекулярних вуглеводнів, вітамінів та ін. [6].
У ґрунті калій представлений мінеральними

формами. Його валовий уміст у чорноземних
ґрунтах становить 2–2,5% від маси ґрунту, що
в 5–50 разів більше, ніж азоту, і 8–40 разів
більше, ніж фосфору [1]. Попри високі запаси
в ґрунті, лише 0,5–1,2% калію від його валово-
го вмісту перебуває в рухомій формі (водороз-
чинний та обмінний калій), яка є джерелом жив-
лення рослин.
Ефективним заходом поліпшення калійного

режиму ґрунтів є внесення калійних добрив.
Ряд досліджень свідчать про те, що формуван-
ня запасів рухомого калію у ґрунті залежить від
норми внесення калійних добрив, текстури та
фізико-хімічних властивостей ґрунту, механіз-
мів обміну і трансформації калію в ґрунтовому
середовищі [5, 8, 10].

Ключові слова: калійний режим, чорнозем опідзолений, сівозміна, система удобрення.

Застосування малих норм калійних добрив
на фоні високого виносу призводить до змен-
шення запасів рухомого калію в ґрунті [3]. На-
томість систематичне застосування високих
норм органічних і мінеральних добрив сприяє
збільшенню водорозчинного та обмінного калію
в орному шарі ґрунту [8]. За даними В.М. Яки-
менка [10], збільшення вмісту калію в чорноземі
типовому вилугуваному спостерігалося тоді,
коли доза внесеного калію становила 75% від
його виносу рослинами.
Щодо впливу органічних і мінеральних доб-

рив на формування фонду рухомого калію в
ґрунті вчені мають різні думки. Дослідники
А.І. Шевченко, А.А. Шевченко [9] перевагу на-
давали органічним добривам, Г.Д. Рощина,
А.М. Пестрякова [7] — мінеральним, в інших
дослідженнях найбільшого ефекту досягали за
органо-мінеральної системи удобрення [2–5].
Мета досліджень — вивчення впливу тра-

диційних та альтернативних систем удобрення
на формування фонду рухомого калію в чор-
ноземі опідзоленому важкосуглинковому і про-
цеси його трансформації за тривалого засто-
сування добрив.
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Матеріали і методика досліджень. У ста-
ціонарному польовому досліді Верхняцької
ДСС впродовж 2-х ротацій (1988–2009 рр.) зер-
но-бурякової сівозміни вивчали вплив різних
систем удобрення на динаміку рухомого калію
та його фракційний склад у чорноземі опідзо-
леному важкосуглинковому.
Агрохімічна характеристика ґрунту: уміст гу-

мусу за Тюріним — 3,3–3,6%; гідролітична кис-
лотність за Каппеном — 22–38 мг·екв/кг ґрун-
ту; сума увібраних основ за Каппеном-Гіль-
ковіцем — 280–300 мг·екв/кг ґрунту; лужно-
гідролізованого азоту за Корнфільдом — 100–
120 мг/кг ґрунту; вміст рухомого фосфору та
калію за Чиріковим — відповідно 90–140 та 80–
110 мг/кг ґрунту.
Чергування культур у зерно-буряковій сі-

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

ність — 3-разова. Агротехніка вирощування
культур загальноприйнята для цієї зони.
Мінеральна система удобрення передбача-

ла внесення добрив у нормі N50P42,5K50 на 1 га
сівозміни, органо-мінеральна — на фоні міне-
ральних добрив вносили 12 т гною на 1 га сі-
возміни або заорювали побічну продукцію куль-
тур (солому пшениці озимої та гороху, гичку
буряків цукрових, стебла кукурудзи), органіч-
на — поєднане застосування гною і побічної
продукції. Форми мінеральних добрив: амоній-
на селітра, суперфосфат простий гранульова-
ний, калій хлористий.
Уміст загального калію в товарній та побічній

Калійний режим чорнозему опідзоленого
за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни

продукції рослин визначали в 3-х полях сіво-
зміни. Рослинні зразки спалювали за методом
Гінзбург та ін. з наступним визначенням калію
на полуменевому фотометрі.
Калій у ґрунті визначали в 2-х полях сівозмі-

ни на початок ротації (1988–1989 рр.), кінець І
(1998–1999 рр.) та ІІ (2008–2009 рр.) ротацій.
Уміст рухомого калію визначали за Чиріковим,
фракційний склад — за Пчолкіним.
Результати досліджень. Дослідження по-

казали, що щорічний винос калію у варіанті без
добрив становив 101 кг/га, за 2 ротації зерно-
бурякової сівозміни відповідно — 2,02 т/га. Си-
стематичне внесення мінеральних та органіч-
них добрив збільшувало винос калію рослина-
ми на 15,8–30,7%. За мінеральної системи
удобрення винос калію за 2 ротації сівозміни
становив 2,47 т/га, традиційної органо-міне-
ральної — 2,64, альтернативної органо-міне-
ральної — 2,54, альтернативної органічної —
2,38 т/га (табл. 1).
За вирощування культур зерно-бурякової

сівозміни без унесення добрив з урахуванням
основних джерел надходження (насіння, опа-
ди) і виносу калію з ґрунту щороку створював-
ся дефіцит калію в системі ґрунт — рослина
94 кг/га, за інтенсивності балансу — 6,8–7%.
Застосування мінеральної системи удобрен-

ня (N50P42,5K50 на 1 га сівозміни) зменшувало
щорічний дефіцит балансу калію в ґрунті до
67 кг/га, за інтенсивності балансу — до 46,1%.
Екологічно ощадливими були органо-міне-

ральна та органічна системи удобрення. Уне-
сення 12 т гною + N50P42,5K50 на 1 га сівозміни
забезпечило щорічне надходження калію в
грунт у середньому за 2 ротації 129 кг/га, ви-
нос — 132, баланс — –3 кг/га, інтенсивність
балансу — 97,6%; альтернативна органо-міне-

 1 Без добрив (контроль) 7 100 –93 7,0 7 102 –95 6,9

 2 N50P42,5K50 57 123 –66 46,3 57 124 –67 45,9

 3 N50P42,5K50 + побічна продукція 108 125 –17 86,4 109 129 –20 84,7

 5 N50P42,5K50 + 12 т/га гною 129 131 –2 98,5 129 133 –4 96,7

12 12 т/га гною + побічна продукція 121 113 +8 107 125 122 +3 102

1. Баланс алію в зерно-б ря овій сівозміні залежно від системи добрення сівозміни ВДСС
(1987–2009 рр.), / а

І ротація, 1987–1999 рр. ІІ ротація, 1997–2009 рр.

на
д
ій
ш
л
о 
в

гр
ун
т,

 к
г/
га

ви
не
се
но

 з
ґр
ун
ту

, 
кг

/г
а

ба
л
ан
с,

 ±
кг

/г
а

ін
те
нс
ив
ні
ст
ь

ба
л
ан
су

, 
%

на
д
ій
ш
л
о 
в

гр
ун
т,

 к
г/
га

ви
не
се
но

 з
ґр
ун
ту

, 
кг

/г
а

ба
л
ан
с,

 ±
кг

/г
а

ін
те
нс
ив
ні
ст
ь

ба
л
ан
су

, 
%

В
ар
іа
нт

Унесено добрив
на 1 га сівозмінної площі



12 Вісник аграрної науки червень 2013 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Калійний режим чорнозему опідзоленого
за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни

ральна система (побічна продукція + N50P42,5K50
на 1 га сівозміни) — відповідно 109 кг/га, 127,
–19 кг/га та 85,6%.
Найзбалансованішим колообіг калію в агро-

екосистемах був за альтернативної органічної
системи удобрення (побічна продукція + 12 т
гною на 1 га сівозміни). Щорічне надходження
калію в ґрунт становило 123 кг/га, винос — 118,
баланс — +5 кг/га, інтенсивність балансу —
105%.
На кінець ІІ ротації зерно-бурякової сівозмі-

ни дефіцит калію в системі ґрунт — рослина у
варіанті без добрив становив 1880 кг/га, за
мінеральної системи удобрення — 1330, аль-
тернативної органо–мінеральної — 370, тради-
ційної органо-мінеральної — 60 кг/га. Додатний
баланс калію склався за альтернативної орга-
нічної системи удобрення — +110 кг/га.
Попри те, що показники балансу калію в си-

стемі ґрунт — рослина досить різнилися за си-
стемами удобрення, уміст рухомого калію в
ґрунті залишався відносно стабільним. У варі-
анті без добрив уміст рухомого калію в орно-
му (0–30 см) шарі ґрунту на фоні дефіциту ба-
лансу 930 кг/га зменшився на кінець І ротації
до початкового лише на 8,4 мг/кг ґрунту, або
27,7 кг/га. На кінець ІІ ротації на фоні дефіци-
ту балансу 950 кг/га абсолютний уміст рухомо-
го калію в орному шарі збільшився на 6,5 мг/кг
ґрунту порівняно з І ротацією (21,5 кг/га) і ста-
новив 96,3 мг/кг ґрунту. У підорному (30–40 см)
шарі спостерігалася аналогічна тенденція до
зменшення вмісту рухомого калію в І ротації на
2,1 і зростання в ІІ — на 1,7 мг/кг ґрунту. Стабі-
лізація фонду рухомого калію в чорноземі опід-
золеному важкосуглинковому впродовж 5-ти

ротацій зерно-бурякової сівозміни спостеріга-
лася в дослідженнях Л.І. Мартинович [5]. Оче-
видно, стабільність фонду рухомого калію у
верхніх шарах ґрунту підтримувалася за раху-
нок високих валових запасів цього елемента,
механізмів постійної трансформації його з важ-
кодоступних у рухомі форми та використання
кореневою системою рослин калію нижніх го-
ризонтів (табл. 2).
Систематичне використання мінеральних та

органічних добрив забезпечило стабільне зро-
стання впродовж 2-х ротацій зерно-бурякової
сівозміни вмісту рухомого калію у верхніх ша-
рах чорнозему опідзоленого.
За мінеральної системи удобрення (N50P42,5K50

на 1 га сівозміни) на фоні дефіциту балансу
калію 1330 кг/га підвищився вміст рухомого ка-
лію в орному шарі ґрунту на кінець ІІ ротації до
початкового на 11,7%, підорному — 11,5%. Мі-
неральні добрива активніше сприяли збільшен-
ню вмісту рухомого калію в ґрунті в І ротації
сівозміни. Річне його зростання в І ротації в
орному шарі ґрунту становило 2,84, підорному —
0,74; ІІ — відповідно 0,99 та 0,26 кг/га.
Використання органо-мінеральних систем

удобрення мало більш високий стабілізаційний
вплив на динаміку рухомого калію в чорноземі
опідзоленому. За традиційної системи удобрен-
ня (12 т гною + N50P42,5K50 на 1 га сівозміни)
підвищився вміст рухомого калію в орному шарі
ґрунту на кінець ІІ ротації порівняно з початко-
вим на 26,5%, альтернативної (побічна продук-
ція + N50P42,5K50 на 1 га сівозміни) — 27,7;
підорному шарі — відповідно на 28,4 та 26%.
Щорічне зростання рухомого калію в орному
шарі ґрунту за органо-мінеральних систем удоб-

 1 Без добрив (контроль) 98,2 74,6 89,8 71,5 96,3 73,2

 2 N50P42,5K50 99,4 78,2 108 84,9 111 87,3

 3 N50P42,5K50 + побічна продукція 98,7 72,8 117 86,1 126 91,7

 5 N50P42,5K50 + 12 т/га гною 102 74,6 120 91,4 129 95,8

12 12 т/га гною + побічна продукція 97,3 76,7 118 92,6 129 97,0

                          НІР05 4,2 3,8 4,5 3,9 4,4 4,1

                          Р% 2,6 2,2 2,4 2,1 1,9 2,0

2. Вплив тривало о застос вання різних систем добрення на динамі р хомо о алію в
чорноземі опідзоленом важ ос лин овом ВДСС (1988–2009 рр.), м / ґр нт

Шар ґрунту, см

0–30 30–40 0–30 30–40 0–30 30–40

початок ротації,
1988–1989 рр.

кінець І ротації,
1998–1999 рр.

кінець ІІ ротації,
2008–2009 рр.

В
ар
іа
нт

Унесено добрив
на 1 га сівозмінної площі
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рення в І ротації становило 5,94–6,04 кг/га,
підорному — 1,85–1,46; ІІ — відповідно 2,97–
2,99 та 0,48–0,62 кг/га. При цьому альтернатив-
на органо-мінеральна система з дефіцитом
калію в агроекосистемах за період 2-х ротацій
370 кг/га мала такий самий стабілізаційний
вплив на вміст рухомого калію у ґрунті, як і тра-
диційна система з дефіцитом калію 60 кг/га.
Досить ефективною щодо поліпшення калій-

ного режиму чорнозему опідзоленого була аль-
тернативна органічна система удобрення
(побічна продукція + 12 т гною на 1 га сівозмі-
ни). За її застосування вміст рухомого калію в
орному шарі ґрунту на кінець ІІ ротації збіль-
шився до початкового на 32,6%, підорному —
26,5% і становив відповідно 129 і 97 мг/кг ґрунту.
Щорічне зростання рухомого калію в орному
шарі ґрунту в І ротації становило 6,83 кг/га,
ІІ — 3,63; підорному — відповідно 1,75 та
0,48 кг/га.
Отже, органо-мінеральні системи удобрен-

ня впродовж тривалого їх використання забез-
печували сприятливіші параметри показників
вмісту рухомого калію ґрунту порівняно з міне-
ральною системою удобрення. На кінець ІІ ро-
тації зерно-бурякової сівозміни за мінеральної
системи удобрення вміст рухомого калію в ор-
ному шарі ґрунту збільшився порівняно з ва-
ріантом без добрив у 1,15 раза, традиційної ор-
гано-мінеральної — 1,34, альтернативної ор-
гано-мінеральної — 1,31, альтернативної
органічної — 1,34 раза; у підорному шарі —
відповідно в 1,19, 1,31, 1,25 та 1,33 раза.
Важливу роль у підтриманні високого рівня

забезпечення рослин калієм відіграють проце-
си його трансформації в ґрунті. За результата-

Калійний режим чорнозему опідзоленого
за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни

ми вивчення форм калію в орному (0–30 см)
шарі ґрунту на кінець ІІ ротації зерно-бурякової
сівозміни, у варіанті без добрив сумарний уміст
калію в рухомій та необмінній формах становив
829 мг/кг ґрунту, зокрема, водорозчинний —
1,1%, обмінний — 19,7, необмінний — 79,2%
(табл. 3).
За тривалого застосування мінеральних

добрив (N50P42,5K50 на 1 га сівозміни) уміст
суми фракцій калію порівняно з контролем
збільшувався на 32 мг/кг ґрунту, або 3,9%.
Уміст водорозчинного калію збільшився на
1,2 мг/кг ґрунту, обмінного — 14, необмінно-
го — 16 мг/кг ґрунту. Це є свідченням того, що
використання мінеральних добрив зумовлює
створення стійкої рівноваги процесів обмі-
ну калію між рухомою та необмінною його
фракціями в ґрунті.
Застосування органо-мінеральних систем

удобрення сприяло подальшому поліпшенню
калійного режиму чорнозему опідзоленого. Уміст
суми фракцій калію в ґрунті збільшився по-
рівняно з контролем на 99–118 мг/кг ґрунту, або
11,9–14,2%. При цьому калій швидшими тем-
пами накопичувався в необмінній формі. Тем-
пи зростання необмінного калію в ґрунті були
в 2,5 раза вищими, ніж рухомого. За альтерна-
тивної органо-мінеральної системи удобрення
вміст водорозчинного калію збільшився порів-
няно з контролем на 4,1 мг/кг ґрунту, обмінного —
27, необмінного — 68 мг/кг ґрунту; традицій-
ної — відповідно на 4,8, 32 та 81 мг/кг ґрунту.
Найвищим уміст суми фракцій спостерігав-

ся за альтернативної органічної системи удоб-
рення — 964 мг/кг ґрунту, що порівняно з конт-
ролем було на 16,3% більше. За внесення

 1 Без добрив (контроль) 9,2 163 657 829

 2 N50P42,5K50 11,4 177 673 861

 3 N50P42,5K50 + побічна продукція
(N50P42,5K50) 13,3 190 725 928

 5 N50P42,5K50 + 12 т/га гною 14,0 195 738 947

12 12 т/га гною + побічна продукція
(N50P42,5K50) 13,8 197 753 964

              НІР05 0,4 6,4 20,8

              Р% 1,8 2,2 2,7

3. Форми алію в орном шарі чорнозем опідзолено о важ ос лин ово о після тривало о
(20 ро ів) застос вання добрив (2008–2009 рр.), м / ґр нт

В
ар
іа
нт

Унесено добрив
на 1 га сівозмінної площі

Форма калію

водорозчинна суманеобміннаобмінна
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Калійний режим чорнозему опідзоленого
за тривалого удобрення зерно-бурякової сівозміни

Уміст рухомого калію в чорноземі опідзо-
леному важкосуглинковому за тривалого
(20 років) використання в умовах зерно-буря-
кової сівозміни без унесення добрив залишав-
ся відносно стабільним. На кінець ІІ ротації він
зменшився порівняно з початковим в орному
(0–30 см) шарі на 1,9, підорному (30–40 см) —
1,4 мг/кг ґрунту.
Застосування мінеральних та органічних

добрив сприяло підвищенню вмісту рухомого
калію у верхніх шарах ґрунту. На кінець ІІ ро-
тації зерно-бурякової сівозміни його вміст в
орному шарі ґрунту підвищився порівняно з
початковим за мінеральної системи удобрен-
ня на 11,7%, традиційної органо-мінераль-
ної — 26,5, альтернативної органо-мінераль-

Висновки

ної — 27,7, альтернативної органічної — 32,6;
підорному шарі — відповідно на 11,5%, 28,4, 26
та 26,5%.
Тривале використання мінеральних добрив

(N50P42,5K50 на 1 га сівозміни) забезпечило
рівномірне збільшення вмісту калію в рухомій
та необмінній фракціях в орному (0–30 см)
шарі відповідно на 15,2 та 16 мг/кг ґрунту.
Застосування органо-мінеральних систем

удобрення сприяло більшому накопиченню ка-
лію в необмінній фракції.
Порівняно з контролем без добрив уміст

необмінного калію в орному шарі чорнозему
опідзоленого на кінець ІІ ротації зерно-буря-
кової сівозміни був в 2,5 раза більшим, ніж ру-
хомого.
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органічних добрив на кінець ІІ ротації калій кон-
центрувався переважно в необмінній фракції,

що становило 753 мг/кг ґрунту, або 78,1% від
суми фракцій.
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БЕЗВОДНИЙ АМІАК
У ЗЕМЛЕРОБСТВІ

В оприлюдненій у 2012 р. доповіді об’єдна-
ного дослідницького центру Єврокомісії «NPK:
чи буде достатньо живлення рослин для того,
щоб нагодувати 9 млрд в 2050 р.?» одним із
найбільших ризиків продовольчої проблеми
визнано подорожчання азотних добрив [8]. Ос-
новними причинами виникнення цього є висока
енергоємність процесу виробництва твердих
форм азотних добрив та пряма залежність їх
собівартості від рівня цін на природний газ
(рис. 1). Водночас виробництво рідких азотних
добрив обходиться на 30–40% дешевше, оск-
ільки не передбачає таких операцій, як грану-
лювання, сушка, сортування тощо.
У сільському господарстві США до 50%

азотних добрив застосовують у рідкій формі.
Постачання аміаку сільгоспвиробникам здійс-
нюється залізничним та автомобільним транс-
портом від 44-х терміналів на магістральних
аміакопроводах довжиною близько 5000 км. В
окремих штатах це є найпопулярнішим азот-
ним добривом. Лише в штаті Міннесота кіль-
кість унесеного під усі культури безводного
аміаку за останні 10 років збільшилася з 205
до 250 тис. т [9]. Парк аміаковозів США налічує
понад 6000 од. з терміном експлуатації до 25-ти
років, які здійснюють поставки рідкого аміаку в
радіусі 100 миль (160 км) від заправних термі-

Ключові слова: безводний аміак, азотні добрива, спосіб обробітку грунту, мінеральний азот,
фізико-хімічні властивості.

налів. За розрахунками канадських аграріїв,
затрати на застосування 1 кг азоту у вигляді
рідкого аміаку на 57% нижчі, ніж використання
карбаміду та аміачної селітри.
Дійсно, безводний аміак має ряд технологіч-

них переваг, унаслідок чого є дуже привабли-
вою формою азотних добрив, особливо для
великотоварного виробництва зернової про-
дукції: значно менші витрати на транспортуван-
ня; передбачає механізацію всіх технологічних
операцій; забезпечує більш рівномірний роз-
поділ азоту на полі; дає змогу завчасно (з

Рис. 1. Динамі а цін на аз (за 1 тис. м3) та
азотні добрива (за 1 т) в У раїні XXI ст.:
– – — безводний аміа ; – – — аміачна се-
літра; – – — природний аз

гр
н

Рік
2000

2001
2002

2003
2004

2005
2006

2013
2008

2009
2010

2011

Визначено переваги та недоліки застосування 
безводного аміаку в землеробстві. Наведено 
особливості змін фізико-хімічних властивостей 
ґрунту, умісту мінерального азоту та чисельності 
мікробної популяції залежно від унесення різних 
форм азотних добрив. Доведено істотний вплив 
способів основного обробітку ґрунту на процеси 
перетворення безводного аміаку та ефективність 
його застосування. Виявлено закономірності 
дії досліджуваних факторів на врожайність 
гібридів кукурудзи на зерно залежно від строку 
їх визрівання.
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осені) створити запас мінерального азоту в ко-
реневмісному шарі ґрунту та зменшити напру-
женість весняно-польових робіт; менші втрати
азоту через вимивання з ґрунту атмосферни-
ми опадами.
Попри це безводний аміак не став альтер-

нативою твердим азотним добривам, навіть за
умов наявних обсягів виробництва в Україні,
що становили у 2012 р. 5,5 млн т. Це можна
пояснити потребою в дороговартісній спеці-
альній техніці для перевезення і внесення доб-
рив, а висока токсичність та вибухонебезпеч-
ність аміаку є фактором підвищеного ризику.
Унесення в сухий або перезволожений ґрунт
аміаку збільшує газоподібні втрати азоту, що
зменшує період його застосування. Ці тех-
нологічні складнощі доповнюються недостат-
ньою вивченістю всіх позитивних та негативних
факторів впливу безводного аміаку на влас-
тивості ґрунтів, зміну його ефективної родю-
чості. На жаль, у вітчизняній науковій літера-
турі мало відомостей про аспекти дії аміаку, а
тривалих спостережень в Україні взагалі не
проводили.
Мета досліджень — визначення ефектив-

ності різних форм азотних добрив за умов різ-
них способів обробітку грунту та впливу без-
водного аміаку на властивості чорнозему опід-
золеного.
Методика досліджень. Польовий дослід

було закладено у 2012 р. на чорноземах опід-
золених демонстраційного дослідного поля
ПрАТ Компанії «Райз-Максимко» у Лохвицько-
му районі Полтавської області. Досліджувані
фактори: способи основного обробітку (диску-

Безводний аміак у землеробстві

вання у 2 сліди на глибину 12 см та оранка на
глибину 20 см); форми азотних добрив під пе-
редпосівну культивацію (безводний аміак у дозі
N100 стрічками через 56 см на глибину 18 см
та аміачна селітра в дозі N100 урозкид); різні за
індексом ФАО гібриди кукурудзи середньоран-
ньої групи стиглості (НС 251 — ФАО 250 та
ДК 291 — ФАО 280). Дослідні ділянки площею
120 м2, розміщення — систематичне у 3-ра-
зовій повторності.
Змішані (з 9-ти індивідуальних) проби ґрун-

ту відбирали за 1 та 6 міс. після внесення доб-
рив. У ґрунті визначали загальний уміст орга-
нічного вуглецю (ДСТУ 4289) та його лабільних
форм (ДСТУ 4732), обмінну та гідролітичну кис-
лотність (ДСТУ ISO 10390), уміст мінерально-
го азоту (ДСТУ 4729), нітрифікаційну здатність
за Кравковим, чисельність основних еколого-
трофічних груп мікроорганізмів через висів
ґрунтової суспензії на щільні поживні середо-
вища. На м’ясо-пептоновому агарі основні еко-
лого-трофічні групи мікроорганізмів розкла-
дають органічні сполуки, які містять азот, крох-
мале-аміачному середовищі — асимілюють
мінеральні форми азоту, пептоно-глюкозному
агарі Ваксмана — визначають чисельність мік-
роскопічних грибів, що легко засвоюють дос-
тупні вуглеводи, голодному агарі — оліготро-
фів на середовищі Еш-бі — олігонітрофілів.
Урожайність кукурудзи на зерно визначали

суцільним методом з площі облікової ділян-
ки 80 м2 (захисні смуги: бокові — 0,5 м, кінце-
ві — 2 м).
Результати досліджень. Після внесення

безводний аміак переміщується горизонтально

Оранка Без добрив 0–20 6,3 23,1

20–40 16,3 13,8

Безводний аміак N100 0–20 13,0 19,1

20–40 29,4 18,8

Аміачна селітра N100 0–20 44,2 26,8

20–40 40,0 55,5

Дискування Безводний аміак N100 0–20 15,5 18,3

20–40 24,3 16,2

Аміачна селітра N100 0–20 42,7 21,3

20–40 41,6 29,1

1. Уміст мінерально о азот та нітрифі аційна здатність ґр нт за різних форм азотних доб-
рив та способів основно о обробіт (через місяць після внесення добрив)

Нітрифікаційна
здатність, мг NO3/кг
ґрунту за добу

Спосіб
обробітку

Вид і доза добрив Глибина, см
Уміст мінерального
азоту, мг/кг
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в ґрунті лише на 5–7 см від стрічки, формуючи
осередок високої концентрації NH4+ грушопо-
дібної форми. За даними канадських дослід-
ників [5], концентрація азоту всередині цього
осередку може сягати 200–250 мг/кг ґрунту.
Розміри зони поширення аміаку залежать від
фізичних властивостей ґрунту, тому спосіб ос-
новного обробітку значною мірою визначає й
подальший розподіл мінерального азоту в ко-
реневмісному шарі. Зокрема, у досліді середня
концентрація азоту поза стрічкою за внесення
аміаку була значно нижчою, ніж після аміачної
селітри, яка забезпечує рівномірний розподіл
азоту в ґрунті (табл. 1).
Унесення безводного аміаку уповільнює ді-

яльність нітрифікаційних бактерій і нітрифіка-
ційну здатність ґрунту, але це відбувається
лише в зоні фіксації аміаку (у стрічці), а не на
її периферії [6]. Через місяць після його внесен-
ня нітрифікаційна здатність ґрунту в орному та
підорному шарах поза стрічкою була нижчою,
ніж за внесення селітри, на 14–44% за диску-
вання і 29–66% за оранки.
Відновлення мікробної діяльності ґрунту (зо-

крема нітрифікаційної) після внесення безвод-
ного аміаку є одним з визначальних факторів
екологобезпечного застосування цього виду
добрив. Хоча внесення безводного аміаку
впливає на мікрофлору ґрунту, однак цей вплив
лише тимчасово порушує рівновагу в зоні фік-
сації аміаку [6]. Водночас відновлення мікроб-
ної діяльності після внесення безводного амі-
аку може призводити до порушення структури
мікробних популяцій. Ґрунт після внесення цих
добрив набагато швидше колонізувався попу-

ляціями бактерій та актиноміцетів, ніж гриба-
ми [13]. Наші дослідження підтверджують ці
обидві закономірності. Через 6 міс. після вне-
сення безводного аміаку за оранки загальна
чисельність мікроорганізмів, що споживають
мінеральні форми азоту, у шарі 40 см досягла
рівня чисельності мікроорганізмів у неудобре-
ному ґрунті, а на фоні дискування перевищила
його (рис. 2). На відміну від цього азотний фон,
створений за рахунок аміачної селітри, уповіль-
нював розвиток цієї групи мікроорганізмів.
Чисельність гетеротрофів не мала таких

значних змін, за винятком внесення безводно-
го аміаку за оранки, де спостерігається різке
посилення мінералізаційних процесів (рис. 2).
Це підтверджується й збільшенням коефіцієн-
та мобілізації азотного фонду, який визначають
як співвідношення чисельності мікроорганізмів,
що споживають органічні та мінеральні форми
азоту, до чисельності оліготрофів і олігонітро-
філів. Цей ефект найбільш виражений за вне-
сення безводного аміаку за дискування (у 1,5–
2 рази) та оранки (у 1,5–3 рази), причому най-
більші зміни відбувалися в підорному шарі
ґрунту (рис. 3). Отже, унесення безводного амі-
аку сприятиме збільшенню використання азо-
ту не лише з добрив, а й ґрунту (так званого
екстра-азоту).
На думку багатьох учених [1, 11, 16], з цим

пов’язаний один з найнесприятливіших впливів
безводного аміаку на вміст гумусу. Натомість
автор [10] стверджував, що ці побоювання не-
виправдані, оскільки аміак за звичайних умов
нітрифікується впродовж 3-х тижнів і втрачає
властивості, що негативно впливають на орга-
но-мінеральний поглинальний комплекс ґрунту.
Результати досліджень свідчать про те, що

Рис. 2. Вплив різних форм азотних добрив
та способів основно о обробіт на чисель-
ність мі роор анізмів, що засвоюють міне-
ральний азот
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Рис. 3. Вплив різних форм азотних добрив
та способів основно о обробіт на чисель-
ність мі роор анізмів, що засвоюють ор аніч-
ний азот
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внесення безводного аміаку дійсно сприяє ла-
білізації органічної речовини ґрунту. Через мі-
сяць після внесення безводного аміаку вміст
лабільної органічної речовини в складі загаль-
ної збільшувався до 17,5% порівняно з 10% у
варіанті без добрив (табл. 2). Через 6 міс. ця
різниця скоротилася більш, ніж удвічі. Проте
аналогічні зміни характерні й для дії аміачної
селітри. Отже, стверджувати про катастрофічні
наслідки поки що немає підстав. Підвищення
концентрації водорозчинного органічного вугле-
цю в ґрунті після застосування безводного амі-
аку поступово призупиняється і повертається
до вихідних значень [12]. Чи дія аміаку на ор-
ганічну речовину ґрунту має накопичувальний
ефект, що вже помічено дослідниками на чор-
ноземах Саскатчевана (Канада) [2], остаточно
не визначено. З урахуванням складної сезон-
ної динаміки органічної речовини та точності

аналітичних досліджень для з’ясування цього
питання потрібні дослідження не менш ніж у 3–
5-річному циклі.
Ще одним дискусійним питанням впливу амі-

аку на властивості ґрунту є зміна рН. Хоча це
добриво вважається фізіологічно лужним, його
внесок у підкислення ґрунту є безперечним. У
перші 2–4 тижні після внесення безводного
аміаку в стрічці з його найвищою концентра-
цією відбувається підлуження до значень рН 8–
9, але надалі кислотність ґрунтового розчину
стабілізується та збільшується [3, 4, 12]. Підкис-
лювальний ефект може бути досить значним,
що зменшує ефективність цих добрив. Унаслі-
док сприятливих для нітрифікаційних процесів
гідротермічних умов у проведеному нами до-
сліді за місячний термін обмінна кислотність
ґрунту досягла вихідних значень на фоні оран-
ки і збільшилася порівняно з кислотністю не-
удобреного ґрунту за дискування. Ефект підкис-
лення зберігався 6 міс. після внесення аміаку.
Тридцятирічні спостереження [14] показали по-
ступове підкислення ґрунту за щорічного вне-
сення безводного аміаку до значень 4,2–4,4
порівняно з рН 5,1 без добрив, що супрово-
джувалося значним зниженням урожайності
пшениці. Отже, за тривалого внесення безвод-
ного аміаку на малобуферних ґрунтах його під-
кислювальна дія стає фактором зниження його
окупності — основного економічного стимулу
застосування цього добрива.
Починаючи з робіт Ф.В. Турчина, численни-

ми дослідженнями доведено, що вплив безвод-
ного аміаку на врожаї сільськогосподарських
культур за умов унесення еквівалентних доз

Оранка Без добрив 0–20 0,20 0,20 5,20 5,3

20–40 0,25 0,17 5,05 5,4

Безводний аміак N100 0–20 0,25 0,25 5,05 5,0

20–40 0,25 0,12 5,20 5,6

Аміачна селітра N100 0–20 0,22 0,20 5,00 5,1

20–40 0,25 0,16 4,95 5,3

Дискування Безводний аміак N100 0–20 0,36 0,28 4,80 5,0

20–40 0,31 0,17 4,85 5,2

Аміачна селітра N100 0–20 0,36 0,25 4,60 4,6

20–40 0,25 0,12 4,95 5,6

2. Уміст лабільно о м с та обмінна ислотність ґр нт за різних форм азотних добрив та
способів основно о обробіт
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Уміст лабільного гумусу, % рН сольовий

за 1 міс. за 6 міс. за 1 міс. за 6 міс.
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азоту рівноцінний впливу твердих азотних доб-
рив. Проте поширення мінімальних та нульо-
вих технологій обробітку ґрунту, зміна структу-
ри посівних площ та створення нових сортів і
гібридів інтенсивного типу спонукають до пере-
гляду традиційних показників окупності азоту
добрив.
На думку авторів [15], традиційний обробі-

ток ґрунту має значні переваги щодо врожай-
ності зернових та поглинанні азоту добрив рос-
линами над іншими способами, інші досліджен-
ня свідчать про істотний вплив доз азотних
добрив, зокрема безводного аміаку, на врожай-
ність кукурудзи за відсутності впливу способів
обробітку ґрунту [7]. Облік урожайності в прове-
деному досліді виявив істотну різницю дії до-
сліджуваних факторів залежно від строку виз-
рівання гібридів кукурудзи на зерно (табл. 3).
Для більш ранньостиглого гібрида НС 251 не

виявилося істотної різниці між формами доб-
рив і способом обробітку ґрунту. Проте збіль-
шення вегетаційного періоду дало можливість

Безводний аміак у землеробстві

ефективніше використати переваги локально-
го способу внесення безводного аміаку. У зоні
локалізації добрив відбувається прискорена
проліферація (розгалуження) коренів зі збіль-
шенням їхньої поглинальної поверхні, що спри-
яє повнішій реалізації генетичного потенціалу.
На нашу думку, саме створення осередків жив-
лення на глибині 18 см та кращих фізичних
умов для розвитку кореневої системи в цьому
шарі є основною передумовою одержання вро-
жайності 8,3 т/га в екстремальних погодних
умовах 2012 р.
Вибір форми азотних добрив, які становлять

понад 70% від загальної кількості мінеральних
добрив у землеробстві України, є агрономічним
та економічним питанням. Вартість одиниці
азоту збільшилася за останні 5 років в 1,6–
2,8 раза, але є найменшою для безводного амі-
аку (табл. 4). Проте для будь-якого технологіч-
ного заходу в землеробстві слід ураховувати
не лише пряму окупність витрат, а й імовірні
витрати на відновлення родючості ґрунтів, а

Дискування Безводний аміак N100 4,97 5,46

Аміачна селітра N100 4,78 4,97

Оранка Безводний аміак N100 4,91 8,36

Аміачна селітра N100 4,59 5,20

НІР095 0,91 1,01

3. Урожайність середньоранніх ібридів р дзи на зерно за різних форм азотних добрив
та способів основно о обробіт ґр нт

Урожайність зерна, т/га

гібрид ДК 291гібрид НС 251
Спосіб обробітку Вид добрив

Аміачна
селітра 5289 6416 9044 9650 9348

Карбамід 5690 6022 7826 9848 9348

Сульфат
амонію 4285 6048 9762 10570 12140

КАС 5938 6438 8594 9030 9840

Аміачна вода 5000 5150 5950 8500 8500

Безводний
аміак 3960 4026 4756 7024 6680

4. Вартість 1 т діючої речовини азотних добрив в У раїні 2009–2013 рр.

Добриво

Вартість 1 т азоту, грн

2009 2010 2011 2012 2013

Серпень Лютий
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Унесення безводного аміаку пригнічує ніт-
рифікаційну здатність ґрунту сильніше, ніж
аміачна селітра, але згодом сприяє розвитку
мікроорганізмів, що утилізують мінеральні та
органічні форми азоту. Застосування безвод-
ного аміаку у рік унесення призводить до під-
кислення ґрунтового розчину та підвищення
вмісту лабільного гумусу на тому самому рів-

Висновки

ні, що й аміачна селітра. Способи основного
обробітку ґрунту істотно впливають на про-
цеси перетворення безводного аміаку, його
дію на властивості ґрунту та ефективність
застосування. За посушливих умов 2012 р.
найоптимальнішим виявилося внесення без-
водного аміаку на фоні оранки під більш пізньо-
стиглий гібрид кукурудзи.

1. Філон В.І. Діагностика і екологобезпечне спря-
мування трансформації ґрунтів при внесенні добрив:
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г.
наук. — Х., 2009. — 31 с.

2. Biederbeck V.O., Campbell C.A., Ukrainetz H.,
Curtin D. and Bouman O.T. Soil microbial and bio-
chemical properties after ten years of fertilization with
urea and anhydrous ammonia//Can. J. Soil Sci. —
1996. — Іss. 76. — P. 7–14.

3. Bouman O.T., Curtin D., Campbel C.A., Bieder-
beck V.O. Soil acidification from long-term use of anhyd-
rous ammonia and urea//Soil Sci. Soc. Am. J. —
1995. — Іss. 59. — P. 1488–1494.

4. Chien S.H., Collamer D.J. and Gearhart M.M.
The effect of different ammonia nitrogen sources on
soil acidification//Soil Sci. 2008. — Іss. 173. —
P. 544–551.

5. Effect of ammonia on soil properties and rele-
vance to soil and water quality. Agriculture Canada. Re-
search Branch Harrow. — Ontario. — 1990. — P. 47.

6. Eno C.F. and Blue W.G. The effect of anhydrous
ammonia on nitrification and microbiological population
in sandy soils//Soil Sci. Soc. Am. Proc. — 1954. —
Іss. 14. — P. 178–181.

7. Mahdi Al-Kaisi, David Kwaw-Mansah. Effect of
tillage and nitrogen rate on corn yield and nitrogen and
phosphorus uptake in a corn-soybean rotation//
Agronomy journal. — 2007. — Іss. 99. — P. 1548–
1558.

8. Malingreau J.-P., Eva H., Maggio A. NPK: Will
there be enough plant nutrients to feed a world of 9
billion in 2050? JRC Science and Policy Reports. —
European Union, 2012. — 30 p.

Бібліографія

9. Minnesota’s Supply and Demand for Propane and
Anhydrous Ammonia. Agricultural Sector Use. — Min-
nesota Department of Agricultural. — 2011. — URL
http://www.leg.state.mn.us/lrl/lrl.asp

10. Neuberg J., Kljakic V., Sucha B. Study of the
conditions of application of anhydrous ammonia fertilizer
for direct crop//Sbornik Ceskoslovenske acad. Zem-
edelskych ved. rada rostinna vyroba, 1957. —
Іss. 30. — P. 2.

11. Nommik H. and Vahtras K. Retention and fixation
of ammonium and ammonia in soils//Nitrogen in ag-
ricultural soils. Agronomy series. — 1982. — № 22. —
P. 123–171.

12. Norman R.J., Kurtz L.T. and Stevenson F.J.
Solubilization of soil organic matter by liquid anhydrous
ammonia//Soil Sci. Soc. Am. J. — 1987. — Іss. 51. —
Р. 809–812.

13. Parr J.F. Retention of anhydrous ammonia by
soil: Recovery of microbiological activity and effect of
organic amendments//Soil Sci. 1969. — Іss. 107. —
Р. 94–104.

14. Schroder J.L., Zhang H., Girma K., Raun W.R.,
Penn C.J., Payton M.E. Soil Acidification from Long-
Term Use of Nitrogen Fertilizers on Winter Wheat//Soil
Sci. Soc. Am. J. — 2011. — Іss. 75. — Р. 957–964.

15. Teal R.K., Freeman K.W. Effect of Tillage and
Anhydrous Ammonia Application on Nitrogen Use Effi-
ciency of Hard Red Winter Wheat//Accepted J. of Sus-
tainable Agriculture, 2008.

16. Tomasiewicz D.J. and Henry J.L. The effect of
anhydrous ammonia applications on the solubility of soil
organic carbon//Can. J. Soil Sci. — 1985. — Іss. 65.
— Р. 737–747.

Надійшла 15.04.2013.

також визначити екологічно та економічно об-
ґрунтовані дози внесення азотних добрив за
різних умов. Оскільки системно таких дослі-

джень в Україні не проводили, доцільно допов-
нити цей дослід аналогічними дослідженнями
насамперед у поліській та степовій зонах.
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ПРИГНІЧЕННЯ РОСТУ ПРОРОСТКІВ
ЗЕРНА ПШЕНИЦІ, ТРИТИКАЛЕ
І ЖИТА ПІД ВПЛИВОМ ВОДНОЇ
ВИТЯЖКИ РАУНДАПОСТІЙКОЇ ГМ
СОЇ ПОРІВНЯНО З НЕ ГМ СОЄЮ

Досліджено вплив водної витяж и
ра ндапостій ої ГМ сої порівняно з та ою самою
витяж ою не ГМ сої на схожість, на льов вання
і проростання зерна пшениці, трити але і жита.
Встановлено, що витяж а з ГМ сої порівняно із
не ГМ соєю не впливає на зазначені ритерії
оцін и зерна, проростання я о о б ло на рівні
90–94%, я і на дистильованій воді, але в
подальшом ГМ соя різ о (в 1,9–2,5 раза)
при ніч є інтенсивність лінійно о рост
пророст ів порівняно до не ГМ сої.

Стосовно використання раундапостійких ге-
нетично модифікованих (ГМ) сільськогоспо-
дарських культур як продуктів харчування лю-
дей існують діаметрально протилежні погляди.
Одні вчені стверджують, що такі продукти без-
печні і перспективні, інші категорично запере-
чують це. Однак усі вони обґрунтовують свої
твердження на результатах проведених дослі-
джень. У ряді країн введено заборону на вико-
ристання ГМ-продукції в харчуванні людей. У
Російській Федерації обговорюється також вве-
дення заборони на ГМ-продукцію для викорис-
тання в дитячому харчуванні.
Водночас за висновком В.В. Закревського,

наука поки що не в змозі дати остаточну від-
повідь на питання — чи безпечні для здоров’я
людини ГМ продукти? [2]. І це не залежить від
бажання чи небажання вчених, а пояснюється
недостатнім рівнем розвитку науки і дуже ко-
ротким періодом використання трансгенних
продуктів харчування. Тому під час оцінки хар-
чової продукції з ГМ організмів існує певна ві-
рогідність невиявлення будь-якого токсину або

Ключові слова: генетично модифікована соя, водна витяжка, лінійний ріст, неспецифічні білкові
сполуки.

біологічно активних сполук, наявних у нових
продуктах або компонентах продуктів харчу-
вання, які можуть бути небезпечними для здо-
ров’я людей. У трансгенних продуктах можуть
виявлятися будь-які «мінорні компоненти», які
у звичайних аналогічних продуктах ніколи не
трапляються. Як це позначиться на здоров’ї
людей, ніхто не знає. В.В. Закревський підкрес-
лює, що лабораторні дослідження не можуть
дати вичерпну інформацію про ГМ продукцію.
Діагностика ДНК здатна тільки встановити, є в
продуктах чужорідний ген чи немає [2].
Виникає питання, які ж аргументи покладе-

но в основу для проведення досліджень щодо
впливу водної витяжки із зерна раундапостій-
кої ГМ сої на схожість і енергію росту зерна
злаків? Перше — «послідовність амінокислот
у протеїні визначається генетично. Навіть най-
менші зміни цієї послідовності змінюють функції
білка або роблять неможливим їх здійснення»
[1], а в ГМ сої чужорідний ген сприяє синтезу
чужорідного для сої білка. Друге — «гліфосат
не піддається метаболізму в рослинах» [8, 11],



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

22 Вісник аграрної науки червень 2013 р.

Пригнічення росту проростків зерна
пшениці, тритикале і жита під впливом водної
витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю

але не в усіх [3, 7]. Максимальний залишковий
рівень, допустимий для гліфосату в сої в ЄС,
у 1997 р. був підвищений у 200 разів (від 0,1
до 20 мг/кг) після того, як раундапостійка ГМ
соя з’явилася на ринку в Європі. Групою А.Е. Ка-
раско виявлено відхилення в розвитку ембріо-
нів, яким уводили 2,03 мг/кг гліфосату [9]. Тре-
тє — «раундап містить один специфічний інер-
тний інгредієнт polyethoxylated tallowamine, або
РОЕА, який шкідливіший для ембріона людини,
плаценти і стовбурових клітин пуповини, ніж
навіть сам гліфосат» [6].
Матеріал і методи досліджень. Для вив-

чення впливу водної витяжки із бобів раунда-
постійкої ГМ сої на схожість і енергію росту на-
сіння злаків одержували водну витяжку раун-
дапостійкої ГМ сої і не ГМ сої. Відважували по
25 г бобів сої обох варіантів і поміщали в тер-
мостійкі склянки, а потім додавали по 300 мл
дистильованої води, нагрівали до кипіння і ки-

п’ятили 30 хв. Мета — інактивувати уреазу і дію
інших біологічно активних речовин. Після кип’я-
тіння розчину його фільтрували крізь паперо-
вий фільтр і одержували водну витяжку.
Дно чашок Петрі вистеляли подвійним папе-

ровим фільтром, змочували дистильованою
водою (контроль), водною витяжкою не ГМ сої
(І варіант) і раундапостійкої ГМ сої (ІІ варіант),
таким чином досягали повного зволоження.
Для досліду брали по 50 зернин відкаліброва-
ного насіння пшениці, тритикале і жита. Кожну
насінину клали в однаковому положенні на зво-
ложений паперовий фільтр на дні чашки Петрі.
Чашки накривали кришками і за кімнатної тем-
ператури (18–20°С) та денного освітлення за-
лишали на 72 год для визначення схожості на-
сіння. Прийняту згідно з ДСТУ 4138:2002 тем-
пературу 20°С під час аналізу схожості можна
рекомендувати й для визначення активності
накльовування [4].

Пшениця:

  всього зерен 50 50 50

  не зійшло 8 5 7

  проросло 42 45 43

  % 84 90 86

Довжина проростків, см 4,67±0,12 2,48±0,20 1,13±0,07

Р – <0,001 <0,001

Тритикале:

  всього зерен 50 50 50

  не зійшло 5 4 3

  проросло 45 46 47

  % 90 92 94

Довжина проростків, см 5,62±0,22 4,67±0,22 2,07±0,14

Р – <0,01 <0,001

Жито:

  всього зерен 50 50 50

  не зійшло 6 5 4

  проросло 44 45 46

  % 88 90 92

Довжина проростків, см 6,72±0,32 5,94±0,26 2,36±0,17

Р – <0,001 <0,001

Довжина пророст ів насіння зла ів чаш ах Петрі за зволоження паперово о фільтра дис-
тильованою водою і водною витяж ою із бобів не ГМ сої і ра ндапостій ої ГМ сої, М±m

Водна витяжка з бобів сої

Раундапостійка ГМ соя
(ІІ варіант)

Не ГМ соя
(І варіант)

Показник
Дистильована вода

(контроль)
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Під час аналізу багаторазових досліджень за
цією методикою схожості, накльовування, про-
ростання та інтенсивності росту проростків на-
ми внесено зміни в технологію зволожування
паперових фільтрів і насіння в чашках Петрі.
Так, після зволоження паперових фільтрів і в
однаковому положенні розміщення насіння на
них у чашки додавали дистильовану воду і ви-
тяжку бобів сої кожного з варіантів до повного
покривання насіння. Чашки накривали і зали-
шали на 24 год для рівномірного набубнявіння
насіння. Після цього з чашок зливали воду і ви-
тяжки. Накривали кришками і залишали на 5
діб у кімнатних умовах для накльовування, про-
ростання і кінцевого результату інтенсивності
росту проростків. Візуальні спостереження за
цими показниками проводили крізь скляні
кришки чашок. Визначення інтенсивності рос-
ту проростків проводили лінійним виміром дов-
жини проростка кожної насінини. Одержані ви-
міри обчислювали біометрично (М±m і Р).
Результати досліджень. Визначено довжи-

ну проростків насіння пшениці, тритикале і жита
після пророщування — дистильована вода,
водна витяжка не ГМ сої і раундапостійкої ГМ
сої (таблиця). Кількість зерен пшениці, які на-
клюнулися, становить 84–90%, тобто майже на
одному рівні, тоді як інтенсивність лінійного
росту проростків є різною. Так, довжина про-
ростків на дистильованій воді становила в се-
редньому 4,67 см, а на водній витяжці з не ГМ
сої — 2,48 см, або майже в 1,9 раза менше.
Отже, водна витяжка не ГМ сої пригнічувала
інтенсивність росту проростків приблизно на
90% проти дистильованої води. Пригнічення
росту проростків на водній витяжці раундапо-
стійкої ГМ сої проти не ГМ сої становило 219%.
Аналіз результатів досліджень свідчить, що

водна витяжка з раундапостійкої ГМ сої біль-
ше ніж удвічі пригнічує ріст проростків зерна
пшениці порівняно з такою самою витяжкою не
ГМ сої.
Зерно тритикале має високий рівень схо-

жості — 90–94% на фоні дистильованої води і
витяжок із не ГМ сої і раундапостійкої ГМ сої.
Рівень пригнічення росту проростків водної ви-
тяжки не ГМ сої проти дистильованої води ста-
новить лише 20%, тоді як аналогічної витяжки
з раундапостійкої ГМ сої щодо не ГМ сої при-
гнічує ріст на 225%, або майже в 2,3 раза.
Пригнічення росту проростків жита водною

витяжкою раундапостійкої ГМ сої порівняно з
такою самою витяжкою не ГМ сої становить
252%, або більше в 2,5 раза.

Виявлено, що у зерна пшениці, тритикале і
жита рівень схожості, накльовування і пророс-
тання на дистильованій воді і водних витяжках
раундапостійкої ГМ сої і не ГМ сої був однако-
вий, а інтенсивність росту проростків — різна.
Водна витяжка раундапостійкої ГМ сої відпові-
дно в 1,9, 2,3 і 2,5 раза більше пригнічувала
ріст проростків порівняно з витяжкою не ГМ сої.
Таке сильне пригнічення росту проростків на-
сіння пшениці, тритикале і жита пояснюється,
вважаємо, впливом чужорідних білкових сполук
раундапостійкої ГМ сої у водній витяжці по-
рівняно з відсутністю таких у водному екстракті
не ГМ сої і наявністю в першій витяжці гліфо-
сату. Адже дослідженнями зарубіжних авторів
установлено, що інертні інгредієнти раундапу
посилюють токсичний вплив на клітини органі-
зму людини навіть у концентраціях значно мен-
ших, ніж тих, що використовуються для оброб-
ки сільськогосподарських культур [6]. Такий
вплив інертних сполук раундапу на клітини ро-
сту проростків зерна пшениці, тритикале і жита
може бути ідентичним з токсичним впливом
цих інгредієнтів раундапу на ембріони тварин і
людини.
Чому водна витяжка раундапостійкої ГМ сої

не впливає негативно на схожість, накльову-
вання і проростання зерна пшениці, тритикале
і жита?
М.М. Макрушин та ін. зазначає, що під час

пророщування одного й того самого зразка на-
сіння на водних витяжках з оболонок зернівки
червоноколосої пшениці накльовування поміт-
но знижувалося порівняно з пророщуванням на
витяжках із білоколосої пшениці. Автор пояс-
нює це різницею за вмістом інгібіторів в обо-
лонках червоно- та білоколосої пшениці — в
останній їх менше [4]. У наших дослідженнях
водна витяжка з раундапостійкої ГМ сої не міс-
тила різних антипоживних речовин білкової
природи, тобто інгібіторів, оскільки вони були
інактивовані в процесі кип’ятіння, але ж у ви-
тяжці були чужорідні водорозчинні білкові спо-
луки та інертні інгредієнти раундапу. Насіннє-
ва оболонка пшениці, тритикале і жита під час
його набубнявіння у витяжці захистила зарод-
ки від контакту з водорозчинними білкови-
ми сполуками ГМ сої, тому показники накльо-
вування, активність енергії проростання та схо-
жості були на рівні контролю — дистильованої
води. З’явлення первинних корінців насіння є
основою контакту з неспецифічними білкови-
ми сполуками водної витяжки ГМ сої, які не
властиві не ГМ сої, та інертними сполуками
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Пригнічення росту проростків зерна
пшениці, тритикале і жита під впливом водної
витяжки раундапостійкої ГМ сої порівняно з не ГМ соєю

раундапу. Фактично це умови гідропоніки, за
яких білкові сполуки і гліфосат із водою надхо-
дять у вегетуючі проростки насіння. Ці неспе-
цифічні білкові сполуки негативно впливають
на рослинні клітини проростків — різко при-
гнічують їх ріст порівняно з водною витяжкою
не ГМ сої.
За даними Ж.-Е. Сераліні та ін., довготрива-

ле згодовування лабораторним щурам зерна

раундапостійкої ГМ кукурудзи і випоювання їм
води з різною концентрацією раундапу призво-
дили до розвитку пухлин молочних залоз, ура-
ження нирок і печінки в щурів та їх передчас-
ної смерті [10].
Уведення до раціону самок щурів ГМ сої

підвищувало постнатальну смертність щуренят
на 9,3% порівняно до не ГМ сої і зменшення
маси тіла під час народження на 5% [5].

Дослідженнями встановлено, що водна ви-
тяжка раундапостійкої ГМ сої порівняно з та-
кою самою витяжкою не ГМ сої не впливає на
схожість, накльовування і проростання зерна
пшениці, тритикале і жита, але різко при-

Висновки

гнічує (в 1,9–2,5 раза) інтенсивність лінійно-
го росту проростків. Ці дослідження є осно-
вою для заборони використання ГМ сої та
інших ГМ сільськогосподарських культур в
усіх продуктах дитячого харчування.
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ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ
САДЖАНЦІВ ЯБЛУНІ МАКРО- ТА
МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ В РОЗСАДНИКУ

Установлено, що різні сорти ябл ні неодна ово
реа ють на поза ореневе підживлення
саджанців, що свідчить про доцільність
подальшої розроб и систем сортово о
добрення плодових льт р. По азано вплив
ліматичних мов період ве етації на
ефе тивність застос вання поза оренево о
живлення, наведено найбільш ефе тивні дози
добрив, що позитивно вплин ли на товарні
я ості садивно о матеріал , зо рема сприяли
творенню бічних па онів та зростанню їх
іль ості.

Наявні системи удобрення плодових культур
спрямовані на забезпечення поживними речо-
винами рослин через систему добриво — ґрунт
— коренева система. Проте такий підхід не дає
змоги завжди оперативно управляти мінераль-
ним живленням рослин, насамперед через ви-
соку поглинальну здатність суглинкових і гли-
нистих ґрунтів та низьку міграцію в них еле-
ментів живлення. Як правило, дисбаланс
мінерального живлення плодових дерев мож-
на виправити унесенням певних видів добрив
у ґрунт, у кращому разі, на наступний рік.
Позакореневе застосування добрив забез-

печує впродовж вегетаційного періоду опера-
тивне коригування мінерального живлення де-
рев, зокрема й усунення функціональних за-
хворювань рослин. Проте воно не замінить
основного ґрунтового удобрення, оскільки по-
треба рослин у мікроелементах (N, P, K, Мg,
Са) значно вища, ніж можливість їх поглинан-
ня листками, і є доповненням до основного
удобрення. Позакореневе підживлення важли-
ве в критичні періоди, коли рослина не здатна
поглинути з ґрунту окремі елементи живлення.
Позакореневе підживлення позитивно впли-

ває на процеси життєздатності плодових рос-
лин, унаслідок чого посилюється їх ріст і підви-
щується врожайність. Висока ефективність по-
закореневого підживлення яблуні підтверджена
дослідженнями [2, 3]. Підживлення яблуні пов-
ним мінеральним добривом (0,3%-й розчин се-
човини, 0,9%-й розчин К2SO4, 3%-й розчин
суперфосфату) дало приріст урожаю 12,9%.
Позакореневе підживлення мікроелементами
сприяє підвищенню стійкості рослин до грибко-
вих хвороб.

Ключові слова: елементи живлення, позакореневе підживлення, саджанці, розсадник.

Було досліджено вплив позакореневого під-
живлення макро- і мікроелементами на ріст
саджанців, їх гілкування. Кількість саджанців з
бічними гілками зросла до 42,9%, а середня їх
довжина — до 16% залежно від біологічних
особливостей сортів.
Мета досліджень — вивчення впливу поза-

кореневого підживлення макро- та мікроеле-
ментами на ріст і розвиток однорічних саджан-
ців, визначення оптимальних доз добрив, крат-
ності проведення підживлень.
Методика досліджень. Дослід закладено в

Інституті садівництва НААН у 2009 р. за такою
схемою: контроль — N60P60K60 (фон, основне
удобрення); фон + 0,5%-й розчин сечовини +
0,3%-й розчин бору (позакореневе підживлен-
ня); фон + 1%-й розчин сечовини + 0,3%-й роз-
чин бору; фон + 3%-й розчин сечовини + 0,3%-й
розчин бору.
У 2-му полі розсадника досліджували сорти

яблуні Радогость і Чемпіон, щеплені на на-
півкарликову підщепу 54-118. Рослини розмі-
щували за схемою 1,3×0,2 м, позакореневе
підживлення здійснювали 5 разів, коли окулянт
досягнув висоти 20 см, надалі — з інтервалом
2 тижні. Кількість облікових рослин — 30.
Результати досліджень. У 1-й рік дослі-

джень залежно від біологічних особливостей
реакція сортів на позакореневе підживлення
була різною. Так, у саджанців сорту Чемпіон
спостерігалася тенденція до зменшення діа-
метра штамба (на 25%) та висоти саджанців (у
середньому на 20%) у варіантах з позакорене-
вим підживленням. У сорту Радогость різниця
за величиною біометричних показників була на
рівні контролю (таблиця). Це спричинено пере-
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дусім недостатнім випаданням опадів та ство-
ренням недостатніх запасів продуктивної воло-
ги в ґрунті. Через низьку кількість доступної
вологи в ґрунті значно знизилося водоспожи-
вання та надходження в рослини необхідних
макро- і мікроелементів, що негативно позна-
чилося на ростових процесах і виході стандарт-
ного садивного матеріалу. Так, вологість ґрун-
ту в квітні в шарах 0–20 см становила 20,3%,
20–40 см — 23,9% і знизилася у травні відпо-
відно до 11,8 і 16,1%. Упродовж вегетації влітку
вологість ґрунту знизилася до критичної, з
14,3% (0–20 см) і 13,1 (20–40) до 7,9 і 6,9%. У
посушливий вегетаційний період позакореневе
підживлення істотно вплинуло на кількість роз-
галужень (на 22,7%) за практично однакової їх
довжини лише в саджанців сорту Радогость, у
сорту Чемпіон у цих умовах взагалі не утворю-
валися бічні пагони.
На 2-й рік позакореневе підживлення в усіх

дозах позитивно вплинуло на ростові процеси
за вирощування однорічних саджанців обох
сортів. Так, висота саджанців зросла на 1,0–
6,1%, діаметр штамба — на 3,7–7,1%. Стан-
дартні саджанці отримали за позакореневого
підживлення 1%- та 3%-м розчинами сечови-
ни з 0,3%-м розчином бору на фоні основного
удобрення (сорт Радогость).
За позакореневого підживлення саджанців

Позакореневе підживлення саджанців
яблуні макро- та мікроелементами в розсаднику

сорту Радогость отримали 1–3 бічні пагони се-
редньої довжини 15,5–31,7 см, бічних розгалу-
жень практично не було в сорту Чемпіон.
У наступному році за позакореневого під-

живлення саджанці сортів Чемпіон були вищи-
ми на 3,8–9,2%, Радогость — 2% і сягали 1,4–
1,5 м. Діаметр штамба відповідно був більшим
на 3,8–8,8% у саджанців сортів Чемпіон і 2–
2,7% (13,2–13,8 мм проти 12,7 мм на контро-
лі) — Радогость (близько 13 мм).
Отже, позакореневе підживлення сприяло

підвищенню товарних якостей садивного мате-
ріалу яблуні обох сортів, особливо однорічно-
го сорту Чемпіон. Сорт Радогость утворював
значну кількість бічних пагонів (9–11 шт.), їх
кількість була на рівні контролю або навіть
дещо меншою, але більшої довжини (21–24 см
проти 20 см на фоні основного удобрення). Для
саджанців сорту Чемпіон ефективнішим вияви-
лося підживлення 1%-м розчином сечовини в
комбінації з 0,3%-м розчином бору, де кількість
пагонів була найвищою: 7 проти 5,0–5,3 шт. в
інших варіантах. Слід зазначити, що, чим біль-
ша кількість бічних пагонів формується на са-
джанці, тим їх середня довжина зменшується
(з 15–20 до 11,6 см у сорту Чемпіон).
На 4-й рік досліджень (2012 р.) в умовах не-

рівномірного випадання опадів у період веге-
тації через місяць саджанці сорту Чемпіон до-

Радогость

N60P60K60 (фон), К 108,8 121,8 147,0 103,8 12,6 11,3 12,7 10,6 5,4 11,7

Фон + 0,5%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 103,5 123,4 149,0 104,1 11,8 11,7 13,1 10,6 4,8 16,2

Фон + 1%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 104,6 126,9 150,0 100,8 11,8 12,1 13,0 9,9 4,6 17,0

Фон + 3%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 109,7 126,1 143,0 103,3 12,5 11,9 12,2 10,4 6,1 13,6

Чемпіон

N60P60K60 (фон), К 116,0 99,5 131,0 86,3 12,9 10,9 12,7 9,7 2,8 21,1

Фон + 0,5%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 101,6 105,6 141,0 93,8 10,0 11,3 13,8 10,6 2,9 14,5

Фон + 1%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 93,2 101,6 143,0 91,5 9,5 11,3 13,5 10,3 4,0 16,6

Фон + 3%-й розчин сечовини
+ 0,3%-й розчин бору 91,5 100,3 136,0 92,9 9,5 11,3 13,2 10,9 2,8 12,5

Ростові процеси під час вирощ вання саджанців ябл ні на лоновій підщепі 54-118 за поза-
оренево о їх підживлення (2009–2012 р.)
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Позакореневе підживлення саджанців
яблуні макро- та мікроелементами в розсаднику

сягли більшої висоти (на 6–8,7%) у варіантах
з позакореневим підживленням, а в сорту Ра-
догость ця різниця була неістотною. Діаметр
штамба однорічних саджанців сорту Чемпіон
також потовщився на 12,4% за позакореневого
підживлення, особливо за обробки 3%-м роз-
чином сечовини і 0,3%-м розчином бору. Са-
джанці сорту Радогость в умовах цього року ха-
рактеризувалися помірним ростом за позако-
реневого підживлення. За висотою і діаметром
штамба вони були на рівні саджанців, вирощу-
ваних лише на фоні кореневого живлення. Вод-
ночас бічні пагони сформувалися лише в сор-
ту Радогость за використання всіх способів
живлення, але на 25% їх було більше за поза-
кореневого підживлення 0,5%-м розчином се-
човини і 0,3%-м розчином бору на фоні основ-
ного удобрення, їх сумарна довжина збільши-
лася на 33,3%, середня — на 10,5%.
До факторів, які значною мірою впливають

на ріст, плодоносіння і кількість продукції, на-
лежать забезпечення оптимального водного
режиму, оптимізація поживного режиму та спо-
сіб унесення добрив. Елементи живлення, по-
глинуті листками, переносяться в інші органи
рослин, включаючи коріння. Листок — один з
найкращих індикаторів мінерального живлення
рослин. Дослідниками [1, 4–6] визначено опти-
мальні рівні вмісту основних елементів живлен-
ня для плодових і ягідних культур. Під час діаг-
ностики слід ураховувати вміст цих елементів
у ґрунті та рослинній продукції.
Упродовж 2009–2012 рр. у результаті хіміч-

ного аналізу листків саджанців установлено,
що вміст мікроелементів був високим в обох
сортів яблуні, зокрема в сорту Чемпіон азоту
містилося 2,30–2,87%, фосфору — 0,38–0,79%,
калію — 1,72–2,50% за оптимальних рівнів за-
безпечення 1,8–2,5%; 0,13–0,29; 1,2–1,8%. Ана-
логічні результати отримано і в сорту Радо-
гость: 2,26–3,11%; 0,35–0,69; 2,02–2,44% до
сухої ваги. Позакореневе підживлення сприя-
ло більшому накопиченню азоту в листках за
всіх доз сечовини, ніж у варіанті без підживлен-
ня. Найбільше азоту в листках було за піджив-
лення найвищою дозою сечовини (3%). Піджив-
лення сечовиною з бором також сприяло іммо-
білізації фосфору в листі, уміст якого становив
0,39–0,79% проти 0,38–0,62% до сухої ваги в
сорту Чемпіон.
Спостерігалася тенденція до зниження вміс-

ту калію в листках за позакореневого піджив-
лення сечовиною з бором. Так, у середньому
за 4 роки досліджень зі зростанням унесених
доз сечовини (до 3%) його вміст зменшився на
3,3–7%, зокрема в сортів Чемпіон — з 2,25%
до 2,10, Радогость — з 2,18 до 2,12% до сухої
ваги. Проте вміст калію в листках залишався
високим.
Найбільший ефект від позакореневого під-

живлення отримали в 2010–2011 рр. Він був
оптимальним за кількісним випаданням опадів
і рівномірним їх розподілом у період вегетації.
Найзасушливішим був 2009 р., товарні показ-
ники садивного матеріалу були нижчими або на
рівні контролю.

Дослідженнями встановлено, що в розсад-
нику для отримання стандартного садивно-
го матеріалу на фоні основного удобрення
слід здійснювати 5-разове позакореневе під-
живлення рослин 0,5–1%-м розчином сечови-
ни і 0,3%-м розчином бору для сортів Чемпі-
он і 1–3%-ми розчинами сечовини і 0,3%-м роз-

Висновки

чином бору для сорту Радогость за опти-
мального водозабезпечення рослин. Оптимі-
зувати водний режим ґрунту потрібно за до-
помогою встановлення системи зрошення,
що особливо важливо під час вирощування
саджанців зерняткових на клонових підщепах
з менш розвиненою кореневою системою.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ
НА ЗАГАЛЬНЕ БАКТЕРІАЛЬНЕ
ОБСІМЕНІННЯ МОЛОКА

Наведено рез льтати досліджень
мі робіоло ічно о обсіменіння моло а орів
залежно від мов йо о отримання та сезонів
ро . Вивчено обсіменіння моло а
мезофільними, психротрофними,
споро творювальними мі роор анізмами та
ба теріями р пи иш ових паличо . Найбільш
іль ість психротрофних мі роор анізмів
молоці орів з особистих селянсь их осподарств
виявлено взим та навесні, а споро-
творювальних мі роор анізмів — літ .

Згідно з Угодою СОТ «Про застосування са-
нітарних та фітосанітарних заходів» нині в Ук-
раїні здійснюють необхідні реформи з метою
адаптації нормативно-правових актів щодо без-
печності та якості харчових продуктів, зокрема
молока та молочної продукції. Забезпечення
якості та безпечності молока та молочних про-
дуктів особливо важливо як для вітчизняного
споживача, так і для подальшого просування
України до ЄС [2].
Рівень бактеріального обсіменіння молока є

одним з найважливіших показників не тільки
його якості, а й безпечності. Цей показник виз-
начає також санітарні умови отримання і пер-
винної обробки сировини, придатність до виго-
товлення молочних продуктів [1, 3, 4]. Потрібно
зазначити, що в Україні показник загального
бактеріального обсіменіння молока є найкри-
тичнішим, адже основна сировина для молоч-
ної галузі — це молоко, отримане з особистих
селянських господарств.
Збірне молоко, отримане в особистих се-

лянських господарствах, як правило, має підви-
щене бактеріальне обсіменіння через невчас-
не та недостатнє охолодження [2, 3]. Вплив
цього фактора залежить від пори року та тем-
ператури навколишнього середовища. Проте
слід зазначити, що у 2012 р. уперше за роки

Ключові слова: молоко, бактеріальне обсіменіння, якість, безпечність.

незалежності частка переробленого на моло-
копереробних підприємствах молока з ферм
перевищила обсяги молока від особистих се-
лянських господарств населення на 4% (52
проти 48%).
Мета роботи — проведення мікробіологіч-

них досліджень молока корів залежно від умов
його отримання та сезонів року. Зокрема, ви-
вчити загальне бактеріальне обсіменіння моло-
ка (МАФАнМ), зокрема обсіменіння мезофіль-
ними, психротрофними, спороутворювальними
мікроорганізмами та бактеріями групи кишко-
вих паличок (БГКП).
Наукова новизна роботи полягає в дослі-

дженні не тільки загального бактеріального об-
сіменіння молока, отриманого в умовах особис-
тих селянських господарств і ферм, а й різних
груп мікроорганізмів, що дає змогу визначити
джерела потрапляння їх у молоко та запобігти
цьому в подальшому.
Матеріали і методи досліджень. Для мік-

робіологічних досліджень щомісяця відбирали
по 10 проб молока корів з ферм Полтавської
області та з особистих селянських господарств.
Молоко відбирали від тварин чорно-рябої по-
роди 3-ї лактації.
Перед мікробіологічними дослідженнями

проби молока перевіряли на наявність домішок
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анормального молока в збірному (мастидино-
вою пробою відповідно до «Рекомендацій з
діагностики, лікування та профілактики масти-
ту у корів», 22–23.12.2004).
Загальну кількість бактерій визначали за

ДСТУ ISO 4833:2006. Для визначення кількості
психротрофних мікроорганізмів посіви та підра-
хунок колоній проводили аналогічно, інкубуван-
ня — у термостаті за температури 7±1°С уп-
родовж 7–10 діб. Виявлені мікроорганізми іден-
тифікували, використовуючи «Определитель
бактерий Берджи» (2007). Спороутворювальні
бактерії визначали способом посіву 4-го, 5- і
6-го із 6-ти 10-разових розведень молока, на-
грітого до температури 85°С упродовж 10 хв.
Пастеризоване молоко вибраних розведень
вносили у чашки Петрі, заливали МПА і витри-
мували у термостаті за температури 30°С уп-

Фактори, що впливають
на загальне бактеріальне обсіменіння молока

родовж 3 діб, після чого підраховували кількість
колоній мікроорганізмів. Бактерії групи кишко-
вих паличок визначали за ГОСТ 30518–97.
Результати досліджень свідчать про те,

що за мікробіологічними показниками молоко,
отримане від корів з ферм, було кращим, ніж з
особистих селянських господарств (таблиця).
В усі сезони року молоко корів із особистих

селянських господарств мало вище загальне
бактеріальне обсіменіння, ніж молоко корів,
отримане в умовах ферм, в кілька разів, а са-
ме: взимку — втричі, навесні — в 1,6 раза,
влітку — вдвічі, восени — в 1,3 раза.
Майже в такому самому співвідношенні мо-

локо всіх досліджуваних проб було контаміно-
ване мезофільними мікроорганізмами.
Кількість психротрофних мікроорганізмів у

молоці корів із ферм, порівняно з молоком ко-

Молоко з ферм

МАФАнМ, тис./см3 990,0±0,650 2442,86±1,34  2553,3±1,29 2814,29±0,95

Мезофільні,
тис./см3 635,0±0,912 1892,58±1,24 1900,0±1,60 2185,71±0,95

Психротрофні,
тис./см3 253,33±0,367 388,0±0,07 432,67±0,09 442,0±0,13

Спороутворювальні,
тис./см3 101,67±0,183 160,0±0,04 220,42±0,07 185,0±0,12

БГКП, кількість
випадків, % 0 20 0 13,3

Домішки
анормального
молока в збірному,
% 33,3 80 0 13,3

Молоко з особистих підсобних господарств населення

МАФАнМ, тис./см3 2623,33±1,15 4021,43±1,33  5750,0±15,05  4383,33±1,317

Мезофільні,
тис./см3 1672,67±1,08 3090,0±0,96 4781,0±14,30 3566,67±12,83

Психротрофні,
тис./см3 755,26±0,15 736,67±0,89 338,67±7,56 573,83±0,24

Спороутворювальні,
тис./см3 194,58±0,19 170,0±0,085 620,0±0,07 342,60±0,32

БГКП, кількість
випадків, % 0 20 0  20

Домішки
анормального
молока в збірному,
% 0 13,3 0 0

Рез льтати мі робіоло ічних досліджень моло а залежно від періодів ро (M±m, n=10)

Мікроорганізми
Сезон року

Зима (01.12–28.02)  Осінь (01.09–30.11)Літо (01.06–31.08)Весна (01.03–31.05)
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Фактори, що впливають
на загальне бактеріальне обсіменіння молока

Дослідженнями установлено, що загальне
бактеріальне обсіменіння та кількість мезо-
фільних мікроорганізмів у молоці корів з осо-
бистих селянських господарств, порівняно з
молоком корів із ферм, переважали в усі сезо-
ни року. Причому, за бактеріальним обсіме-
нінням молоко з особистих селянських госпо-
дарств не відповідало вимогам, установленим
ДСТУ 3662–97 «Молоко коров’яче незбиране.
Вимоги при закупівлі». Найбільшу кількість
психротрофних мікроорганізмів у молоці ко-
рів з особистих селянських господарств ви-
явлено взимку та навесні, а найбільшу кіль-
кість спороутворювальних мікроорганізмів —
улітку.

Висновки

Отже, власникам корів особливу увагу слід
приділяти санітарно-гігієнічним вимогам до
доїння, первинної обробки молока (фільтру-
вання, охолодження), миття і дезінфекції мо-
лочного посуду та належного зберігання мо-
лока. Це дасть змогу значно знизити не тіль-
ки загальне бактеріальне обсіменіння молока,
а й уміст у ньому психротрофних, які мають
протеолітичну та ліполітичну активність, і
спороутворювальних мікроорганізмів.
Перспективи подальших досліджень поля-

гають у вивченні інших факторів, що можуть
впливати на якість молока на різних етапах
його виробництва з метою зниження загаль-
ного бактеріального обсіменіння.
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рів із особистих селянських господарств, взим-
ку була в 2,4 раза меншою; навесні та вліт-
ку — більшою в 1,7 і 1,3 раза, відповідно, а во-
сени перевищувала більше ніж утричі.
Навесні кількість спороутворювальних мік-

роорганізмів у молоці корів із ферм у 2,3 ра-
за менша, ніж у молоці корів із особистих се-
лянських господарств. В інші сезони року кіль-
кість спороутворювальних мікроорганізмів у
молоці корів, отриманому суб’єктами господа-
рювання різних форм власності, істотно не від-
різнялася.
БГКП у зимовий і літній періоди у молоці

корів не виявлено, навесні їх кількість однако-
ва в молоці, отриманому суб’єктами господа-
рювання різних форм власності, а восени у
молоці з особистих селянських господарств їх

кількість дещо більша, ніж у молоці з ферм.
Домішки анормального молока в збірному з
особистих селянських господарств виявлено
лише у 2-х випадках навесні, в той час як на
фермах взимку їх було виявлено у 33% проб
молока, навесні — 80, восени — 13%.
Однією з причин значного бактеріального

обсіменіння молока з особистих селянських
господарств є змішування кількох дрібних пар-
тій молока в одній ємності. З іншого боку, влас-
ники корів здають молоко, як правило, один раз
на добу, змішуючи при цьому молоко вечірньо-
го надою (охолоджене) і ранкового (тепле), що
активізує ріст і розмноження мікрофлори. Крім
того, санітарно-гігієнічні умови отримання, пер-
винної обробки молока, його зберігання та транс-
портування потрібно поліпшити.
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У сучасних умовах виробництва свинини, як
правило, використовують рівномірний нормо-
ваний режим годівлі свиней, який організацій-
но простий і досить ефективний. Сутність його
полягає в тому, що через певні проміжки часу
(3, 7, 10 або 15 діб) добова даванка корму для
молодняку свиней збільшується у відповідності
до їх живої маси або віку. Проте він, вважає-
мо, не повністю розкриває біологічні можли-
вості живого організму, його «резерви» росту
та розвитку.
З відкриттям нового біологічного явища у

природі — ритмічності росту тварин, коли інтен-
сивність його змінюється з 12-денним періодом,
за синусоїдою, розвинено ідею застосування
перемінного (ритмічного, з періодичним відхи-
ленням від норми) режиму згодовування кор-
му [8]. Проте досить тривалий час науковці не
пов’язували ритмічну годівлю з установленим
12-денним ритмом росту сільськогосподарських
тварин, зокрема свиней, і використовували 10-,
20- та 30-денні ритми нерівномірного режиму
їх відгодівлі за умов підвищеного та зниженого
рівня енергетичного і протеїнового живлення
(на 25% від норми). Незважаючи на це, навіть
такі різкі зміни раціону дали позитивні резуль-
тати: підвищилась перетравність поживних ре-
човин корму, зріс коефіцієнт його корисної дії
до 47,84% (проти 37,13% на контролі), а також
вірогідно підвищились середньодобові приро-
сти на 13,64% (Р≤0,05) [3]. Однак різке підви-
щення та зниження раціону годівлі за масою,
тобто норми, призводило до неповного поїдання
корму, змін мікробіоценозу шлунково-кишково-
го тракту та виникнення кормового стресу [7].
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Отже, ритмічна годівля, незважаючи на свою
недосконалість, є досить ефективною, проте не
враховує фізіологічну сутність метаболізму,
який характеризується біоритмічністю й хвиле-
подібністю. Науковцями інституту розроблено
та запропоновано до застосування режим рит-
мічної осциляторної (поступово зростаючої та
спадаючої добової даванки корму) годівлі сви-
ней, який наближений до хвильової природи
фізіологічних процесів [5]. З огляду на це ви-
никла потреба у проведенні фундаментальних
досліджень щодо вивчення перетравності, за-
своєння та балансу поживних речовин корму за
весь період ритмічного осциляторного режиму
годівлі свиней і у протилежно різні за масою
раціону його фази.
Мета досліджень — провести аналіз пере-

травності, засвоєння та балансу поживних ре-
човин корму раціону молодняку свиней за умов
осциляторної їх годівлі.
Матеріал і методика досліджень. Для про-

ведення фізіологічного балансового досліду
були відібрані 4 свині полтавської м’ясної по-
роди — аналоги за походженням, віком і живою
масою та згідно з чинними нормами складено
раціон годівлі [4].
Осциляторну годівлю піддослідних свиней

здійснювали за розробленою нами схемою,
згідно з якою, перші 6 діб (підготовчий період)
свиней годували за ритмічно-осциляторним
режимом без обліку екскрементів, наступні 12
діб облікового періоду — з урахуванням маси
корму та екскрементів [1]. Перетравність по-
живних речовин корму визначали індивідуаль-
но щодо кожної тварини за весь обліковий пе-
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ріод (12 діб), упродовж якого поступово підви-
щували та знижували кількість корму у раціоні
відносно норми на 20%, а також застосовува-
ли метод періодів у фази найбільшого (4–5-та
доба) і найменшого (10–11-та доба) його спо-
живання тваринами [1, 2]. Проби калу та сечі
відбирали щодня (середня проба) і окремо у
наступні 2 доби після згодовування тваринам
максимальної (max) та мінімальної (min) кіль-
кості корму та досліджували їх за загальнови-
знаними методиками в умовах лабораторії зоо-
технічного аналізу. Отриманий цифровий ма-
теріал обробляли біометрично за методом
варіаційної статистики [6] з використанням ком-
п’ютерних програм Statistica 8.0 та Microsoft
Excel 2007.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Істотна різниця у кількості заданого корму,
тобто маси раціону, піддослідним свиням у
фази максимуму та мінімуму осциляторної го-
дівлі, безсумнівно, позначилася на його поїдан-
ні та перетравності наявних у раціоні поживних
речовин. Рівень споживання комбікорму у разі
годівлі тварин за максимумом становив 92,64%
від заданого, за мінімальної його даванки за-
лишків не було.
Аналіз фаз ритмічного осциляторного режи-

му годівлі дав змогу визначити певні зміни об-
міну речовин у відгодівельних свиней, які відбу-
ваються за різних рівнів годівлі (за масою ра-
ціону). Істотніше коефіцієнти перетравності
основних компонентів корму змінилися у разі
згодовування його свиням у мінімальній кіль-
кості (таблиця).
Поживні речовини корму, за винятком сирої

клітковини, за умов короткочасної мінімізації (2
доби) маси раціону вірогідно краще перетрав-

Перетравність і баланс поживних
речовин корму за осциляторної годівлі свиней

лювались (Р≤0,05; 0,01; 0,001) порівняно з усім
періодом осциляторної годівлі свиней. За мі-
німальної добової даванки корму порівняно з
максимальною відбувалося зростання коефіці-
єнта перетравності сирого протеїну (Р≤0,01) і
сирого жиру (Р≤0,001). Згодовування макси-
мальної кількості корму водночас сприяло по-
ліпшенню перетравності його поживних речо-
вин, проте істотно тільки за двома показника-
ми — золи та сирої клітковини, відповідно на
4,37 та 4,14%.
За умов згодовування тваринам мінімально-

го за масою раціону перетравність азоту віро-
гідно зросла до 90,90% (Р≤0,01), проте утрима-
лось його в тілі на 15,56% менше (Р≤0,05) по-
рівняно із середнім показником за весь період
годівлі. За максимальним споживанням корму,
а отже, і наявного в ньому азоту, кількість його
засвоєння зросла порівняно з мінімальним
(45,80 г проти 34,79 г; Р≤0,01).
Установлено, що порівняно із середніми по-

казниками, за умов згодовування максималь-
ного раціону за масою, засвоєння азоту від
кількості спожитого та перетравленого було
дещо гіршим і становило відповідно 72,07 та
80,63%, проте — кращим відносно мінімальної
фази.
За зазначених вище умов годівлі похибка

середнього арифметичного показника (m) зас-
воєння азоту зросла відповідно до 5,12% від
спожитого та 5,89% від перетравленого, що на
порядок вище похибок репрезентативності ана-
логічних показників за весь період осцилятор-
ної годівлі.
Характерною особливістю обміну мінераль-

них есенційних елементів кальцію та фосфо-
ру є те, що перетравність їх варіює більшою

Речовина:
  суха 91,63±0,14 92,51±0,45 92,66±0,17 +0,88 +1,03**
  органічна 92,48±0,21 93,17±0,40 93,36±0,16 +0,69 +0,88*
Зола 74,93±0,39 79,30±1,79 78,02±1,14 +4,37* +3,09*
Сирі:
  протеїн 88,74±0,45 88,39±0,48 90,90±0,26## –0,35 +2,16**
  жир 68,41±0,48 72,02±3,90 76,85±1,17### +3,61 +8,44***
  клітковина 66,27±0,31 70,41±1,42 68,56±1,55 +4,14* +2,29
БЕР 95,85±0,10 96,21±0,21 96,15±0,13 +0,36 +0,30*

* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001 (порівняно з середнім показником); # Р<0,05; ## Р<0,01; ### Р<0,001 (по-
рівняно з максимальною фазою).

Перетравність поживних речовин орм за мов осциляторної одівлі (n=4, М±m), %

minmax minmax

Фаза осциляторної годівлі тварин ± до середньої
Показник

У середньому
за 12 діб
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Перетравність і баланс поживних
речовин корму за осциляторної годівлі свиней

Установлено поліпшення перетравності
поживних речовин корму у фази підвищення
та зниження рівня годівлі тварин за масою ра-
ціону на 20% від норми порівняно з середніми
показниками всього періоду осциляторної го-
дівлі, а також погіршення засвоєння азоту у
ці періоди, відповідно на 1,07 та 3,69%
(Р≤ 0,05). Короткочасна мінімізація маси раціо-
ну сприяє вірогідно кращому перетравленню

Висновки

поживних речовин корму, за винятком сирої
клітковини.
Виявлено тенденцію до зниження виділен-

ня кальцію із сечею під час максимальної да-
ванки корму, і навпаки, підвищення його екс-
креції за умов її зниження. У період викорис-
тання раціону, максимального за масою,
виявлено достовірне (Р ≤ 0,01) зменшення ви-
ділення фосфору з сечею.
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мірою за згодовування раціону, мінімального за
масою. Виявлено тенденцію до зниження виді-
лення кальцію з сечею за максимальної даван-
ки корму, і навпаки, підвищення його втрат за
умов її зниження до мінімуму порівняно з се-
редніми показниками за весь фізіологічний ба-
лансовий дослід. Незважаючи на це, засвоєн-
ня (від спожитого) кальцію у фази максималь-
ного та мінімального відхилення кількості
споживання кормів від норми вірогідно не
відрізнялось і становило 76,27 та 77,45%. По-
зитивніший баланс фосфору виявлено у разі
зростання кількості споживання корму: у тілі
тварин за добу утрималось 11,35 г, що на

14,75% більше порівняно з середнім показни-
ком за весь обліковий період та на 31,67%
(Р≤0,001) порівняно з періодом, коли викорис-
товували мінімальний раціон. У період спожи-
вання тваринами найменшої даванки корму
засвоєння фосфору від перетравленого істот-
но знижувалось (Р≤0,01). За умов згодовуван-
ня свиням раціону, максимального за масою,
виявлено істотне (Р≤0,01) зниження виділення
фосфору з сечею, що, напевно, позитивно
вплинуло на його баланс: в організмі його ут-
рималось вірогідно більше від перетравлено-
го (99,47%; Р≤0,01) порівняно з протилежною
фазою осциляторного режиму годівлі.
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СТВОРЕННЯ ГЕНОТИПІВ М’ЯСНОЇ
ХУДОБИ ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ
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Наведено матеріали щодо теплостій ості,
природної резистентності та енер ії рост тварин
південної м’ясної породи в мовах інтенсивно о
теплово о навантаження. Установлено висо ий
інде с теплостій ості створених енотипів, я ий
перевищ є рівень цієї озна и інших молочних і
м’ясних порід вели ої ро атої х доби і
забезпеч є збереження омеостаз тварин в
мовах інтенсивно о теплово о навантаження.
Доведено висо ий рівень адаптації створених
енотипів, я ий забезпеч є здоров’я тварин,
висо ий рівень прод тивності та відтворної
здатності в е стремальних мовах степової зони
У раїни.

Нині клімат змінюється швидше, ніж упро-
довж усієї історії людства. Динаміка цих змін в
Україні значною мірою повторює динаміку змін
глобального клімату, що свідчить про глобальні
причини потепління [6].
Головним показником зміни клімату є серед-

ньорічна температура повітря. За 100-річний
період спостережень вона підвищилася у зоні
Лісостепу і Полісся на 0,7–0,9, Степу — 0,2–
0,3°С.
Імовірність високої і дуже високої темпера-

тури в цілому за рік становить 90–99% за ви-
нятком західних і південно-західних областей,
де вона становить 75–89%. Імовірність особли-
во небезпечної максимальної температури по-
вітря ≥35°С становить від 20% у Поліссі та Лісо-
степу до 50–75% у Південно-східному, Півден-
ному і Східному степу. Це свідчить про вплив
глобальних змін клімату на його стан у степовій
зоні, а також про високу ймовірність його по-
дальшого потепління [6].

Ключові слова: м’ясна худоба, генотип, зебу, зебувидна порода, зміни клімату, потепління,
інтенсивне теплове навантаження, теплостійкість, температура тіла, резистентність,

енергія росту.

За даними В. Данилова-Данильяна, критич-
ним є потепління клімату на 2°С. Це та межа,
яка вже загрожує біоті. Одна справа, коли біо-
та пристосовується до нових умов без серйоз-
ної структурної перебудови завдяки «дрейфу»
екосистем, які існують. І зовсім інша справа,
коли перебудова під нові умови потребує від
біоти зміни видової структури, формування но-
вих екосистем. Для цього потрібно мати такий
генофонд, якого в нинішній, пригніченій антро-
погенною діяльністю біоті, можливо, уже немає
[3].
За підвищення температури середовища до

25–30°С у більшості порід великої рогатої ху-
доби температура тіла підвищується до 40°С і
вище, що супроводжується збудженням тва-
рин, підвищенням частоти дихання, профузною
слинотечею. Якщо тварина тривалий час пере-
буває в середовищі з високою температурою,
а ректальна температура підвищується до
42°С, у тварин порушується діяльність серце-
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во-судинної, дихальної системи та органів трав-
лення, пригнічується ріст і розвиток, знижуєть-
ся молочна продуктивність, інтенсивність від-
творення, порушується кислотно-лужний ба-
ланс [14, 15].
Фізіологічний механізм дії високих темпера-

тур пов’язаний зі зміною молекулярних струк-
тур, які залежать від слабких зв’язків і легко
руйнуються за підвищення температури. Пору-
шення в функціонуванні клітинних мембран, які
виникають через це, — головні серед інших під
час перегріву організму [15].
Водночас зебу і зебувидні породи легко пе-

реносять тривале перебування в середовищі з
високою температурою (≥35°С), зберігають по-
стійний температурний гомеостаз, здоров’я і
рівень продуктивності [1, 5, 14, 16, 17]. Темпе-
ратура тіла у зебу і зебувидної худоби підви-
щується на 1°С лише за температури навко-
лишнього середовища ≥43°С [16].
Через глобальне потепління потрібно зміни-

ти сільськогосподарське виробництво, створи-
ти нові сорти сільськогосподарських культур,
породи і типи продуктивних тварин, пристосо-
ваних до нових кліматичних умов. Тому в другій
половині ХХ ст. у США, Канаді, Бразилії, Авст-
ралії, Новій Зеландії та інших країнах стали
широко використовувати зебу для створення
порід молочної і м’ясної худоби, стійких до ви-
соких і низьких температур, а також до захво-
рювань [4, 5, 7].
Враховуючи світові тенденції розвитку поро-

дотворного процесу стосовно глобального по-
тепління, нами створено зебувидну породу
м’ясної худоби — південну м’ясну для розве-
дення в умовах жаркого клімату степової зони
України. У 2008 р. її апробовано і визнано се-
лекційним досягненням у тваринництві [8].
Мета роботи — дослідження теплостійкості,

деяких механізмів природної резистентності,
інтенсивності та енергії росту тварин таврійсь-
кого типу південної м’ясної породи за розведен-
ня в умовах жаркого клімату степової зони Ук-
раїни та інтенсивного теплового навантаження.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на тваринах таврійського типу південної
м’ясної породи ДПДГ «Асканійське» Каховсько-
го р-ну Херсонської обл.
Теплостійкість тварин досліджували визна-

ченням індексу теплостійкості (ІТС) в термоней-
тральній зоні та за теплового навантаження за
методикою Ю.О. Раушенбаха [10]. Інтенсив-
ність та енергію росту визначали за методика-
ми Інституту розведення і генетики тварин НААН

[13]; показники природної резистентності — за
методиками Інституту біології тварин НААН [11]
за вмістом у крові загального білка, білкових
фракцій, лейкоцитів у термонейтральній зоні та
за теплового навантаження.
Температуру тіла тварин вимірювали елек-

тронним термометром ректально в термоней-
тральній зоні (о 7°°) і за теплового навантажен-
ня (о 13°°). Температуру повітря визначали за
показаннями метеорологічної станції «Асканія-
Нова» в період найвищого теплового наванта-
ження (травень — жовтень) о 7°° та о 13°°.
Отримані дані математично оброблено з

обчисленням основних констант біометрії та
коефіцієнтів кореляції [9] з використанням ком-
п’ютерної програми Excel.
Результати досліджень. Метеорологічні

умови, в яких створювали і розводили півден-
ну м’ясну породу, характеризуються різкою кон-
тинентальністю: літо сухе і жарке, зима,
здебільшого, тепла і волога. Середньорічна
температура (за даними спостережень метео-
станції «Асканія-Нова» за 1925–1970 рр.) ста-
новила 9,5°С, середньорічна сума опадів —
376 мм. У 2000 р. ці показники становили відпо-
відно 10,3°С та 422 мм. Тобто, за 30 років се-
редньорічна температура підвищилася на
0,8°С, а сума опадів збільшилася на 46 мм.
Така закономірність спостерігається за всіма
ґрунтово-кліматичними зонами України [6].
Найконтрастніше ці зміни виявляються в літ-

ньо-осінні місяці, коли температура повітря
досягає своїх максимальних значень (40–40,8°С),
а температура ґрунту перевищує 60°С (61–
63°С) (табл. 1). Упродовж останніх 40 років тем-
пература повітря в літні місяці підвищилася в
середньому на 0,6–0,9°С порівняно з багатор-
ічними середніми даними за попередній пері-
од (див. табл. 1). Особливо контрастною ця
тенденція була у 2012 р., коли середня темпе-
ратура підвищилася у травні на 4,7°С, червні
— 2,7; липні — 2,1; серпні — 1,6; вересні — 2,2;
жовтні — 2,3°С. До того ж уже в травні темпе-
ратура підвищувалася до 33,7°С, червні — 36,2;
липні — 39,5; серпні — до 40,8°С, а відносна
вологість знижувалася відповідно до 58–53–
49–40%, що наближає кліматичні умови зони
до напівпустельних і пустельних. Такі кліма-
тичні умови призводять до опустелювання зе-
мель регіону [6].
Під час дослідження теплостійкості у повно-

вікових корів у термонейтральній зоні установ-
лено, що значення ІТС становить 81,64±0,62,
Cv=3,14%, що значно вище, ніж у інших порід
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молочної і м’ясної худоби (57±1,03–79±1,01) і
близьке до значення ІТС зебу і зебувидної ху-
доби (85±1,16) [10].
За теплового навантаження, коли різни-

ця температур о 7°° та о 13°° становить 17–
20°С (підвищення з 17–20 до 35–40°С) ІТС
вірогідно (Р>0,999) підвищується, що забезпе-
чує збереження температурного гомеостазу і
температури тіла в межах фізіологічної норми
(табл. 2).
Телята південної м’ясної породи народжу-

ються зі сформованими механізмами теплоре-
гуляції, оскільки їх значення ІТС у віці 1, 3, 12 міс.
і повновікових корів не мають вірогідної різниці
(див. табл. 2). Ці фізіологічні механізми забез-
печують збереження температури тіла в межах
фізіологічної норми за інтенсивного теплового
навантаження навіть тоді, коли температура
середовища має вищі значення, ніж темпера-
тура тіла (40–40,8°С).
Аналіз результатів, отриманих під час до-

слідження крові (табл. 3), свідчить про те, що
на температурне навантаження організм корів
таврійського типу реагує збільшенням кількості
альбумінів у сироватці крові на 23,8% — з
2,6±0,16 до 3,22±0,08 г% (Р>0,999) та зменшен-
ням загальної кількості глобулінів на 11% — з
5,24±0,13 до 4,72±0,07 г%, що забезпечує збе-
реження колоїдно-осмотичного тиску.
У разі загального зменшення вмісту глобулі-

нової фракції вміст γ-глобулінів вірогідно збіль-
шується на 34% — з 2,23±0,12 до 2,99±0,1 г%
(Р>0,999). За даними Я.Є. Колякова, глобулі-
ни сироватки крові, особливо γ-глобулін,  пред-
ставлені імуноглобулінами, домінуючим з яких
є Ig G (70–85% усіх імуноглобулінів сироватки)
[5]. Цей імуноглобулін забезпечує активність
реакцій преципітації, нейтралізації токсинів і
вірусів, а також інших ендогенних та екзоген-
них факторів.
За теплового навантаження вірогідно змен-

шується вміст лейкоцитів на 27,7% — з

1995–2012 рр.

Температура повітря, °С 16,2 21,0 24,0 23,2 17,1 10,3

± до середньої багаторічної 0,8 0,9 0,7 0,9 0,6 0,2

Сума опадів, мм 41,7 55,1 42,2 36,6 44,5 32,8

± до середньої багаторічної 3,7 –3,9 4,2 0,6 8,5 5,8

Відносна вологість, % 66,0 66,8 61,3 59,3 67,4 75,7

± до середньої багаторічної –2 2,8 2,3 0,3 0,4 –1,3

Середні багаторічні

Температура повітря, °С 15,4 20,1 23,3 22,3 16,5 10,1

Сума опадів, мм 38,0 59,0 38,0 36,0 36,0 27,0

Відносна вологість, % 68,0 64,0 59,0 59,0 67,0 77,0

1. Метеороло ічні мови проведення дослідів

Показник
Місяць

жовтеньтравень червень липень серпень вересень

1 міс. 10 89,5±1,36 4,8 39,08±0,45 3,6 39,2±0,14 1,1

3 міс. 10 88,0±1,61 5,8 39,12±0,26 2,1 39,3±0,26 2,0

12 міс. 10 88,4±1,0 3,6 38,8±0,26 2,1 39,0±0,22 1,8

Корови
5 років
і старше 37 90,7±0,54 3,6 38,2±0,15 2,4 38,4±0,12 1,9

2. Теплостій ість і температ ра тіла тварин південної м’ясної породи за теплово о наванта-
ження

ІТС Температура тіла, С°

о 7°° о 13°°

M±m Cv M±m Cv

M±m Cv

Вік n
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12,06±0,21 до 9,44±0,14 тис./мм3 (Р>0,999).
Зважаючи на те, що лейкоцити зумовлюють
клітинні механізми імунітету, а білки сироват-
ки крові гуморальні, можна вважати достатньо
розвинутими у корів породи обидва механізми,
але в термонейтральній зоні домінуючими є
клітинні, а за теплового навантаження — гумо-
ральні фактори неспецифічної резистентності.
За теплового навантаження установлено

високий кореляційний зв’язок ІТС з умістом
лейкоцитів (r±mr=0,453±0,18, Р>0,95), альбу-
мінів (r±mr=0,841±0,067, Р>0,999) і γ-глобуліну
(r±mr=0,608±0,031, Р>0,999).
Високі значення коефіцієнтів кореляції ІТС

з показниками імунологічної реактивності свід-
чать про те, що саме теплове навантаження є
фактором, який активізує механізми захисту

організму та його адаптацію до неадекватного
впливу середовища.
Низькі значення коефіцієнтів мінливості (за

ІТС Cv=2,36–4,41%, вмістом лейкоцитів 6,59–
7,23%, вмістом загального білка 5,05–5,46%)
свідчать про високу стабільність цих фізіологіч-
них констант, високий рівень їх консолідова-
ності. Високі значення коефіцієнта мінливості
вмісту білкових фракцій (14,63–51,97%) свід-
чать про постійний рух білків, особливо глобу-
лінової фракції залежно від впливу тих чи інших
несприятливих чинників, що забезпечує висо-
кий рівень резистентності.
Високий рівень теплостійкості та природної

резистентності забезпечує умови для реалі-
зації генетичного потенціалу м’ясної продуктив-
ності (табл. 4).

Загальний білок 17 7,84±0,10 5,46 20 7,94±0,09 5,05

Альбуміни 17 2,60±0,16 25,44 20 3,22±0,08*** 11,13

Глобуліни: 17 5,24±0,13** 10,22 20 4,72±0,10 9,47

  α-глобуліни 17 0,96±0,11 48,06 20 0,72±0,08 51,97

  β-глобуліни 17 2,05±0,18 36,37 20 1,08±0,05 19,73

  γ-глобуліни 17 2,23±0,12 21,68 20 2,99±0,10*** 14,63

Уміст лейкоцитів 17 12,06±0,21*** 7,23 20 9,44±0,14 6,59

Індекс теплостійкості 17 81,6±0,62 3,14 20 90,7±0,54*** 2,7

Коефіцієнт кореляції n r±mr

ІТС — вміст лейкоцитів 20 0,453±0,18*

ІТС — вміст альбумінів 20 0,841±0,067***

ІТС — вміст γ-глобуліну 20 0,608±0,031***

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.

3. Дея і по азни и неспецифічної резистентності орів таврійсь о о тип південної м’ясної
породи

Показник
n CvM±m n CvM±m

Термонейтральна зона, t=27°С Температурне навантаження, t=38°С

Жива маса, кг 24 120±2,40 9,8 15 235±12,2 18,7 15 410±8,25 7,2

Середньодобовий приріст,
г 24 1088±11,1 4,9 15 1014±10,5 4,2 15 1166±18,0 5,9

Середньодобовий
приріст 0–12 міс., г 24 – – – – – 15 1063±20,0 7,2

Інтенсивність формування 24 138±2,11 7,5 15 166±3,18 7,4 15 112±2,24 7,2

Індекс напруги росту 24 151±2,21 7,1 15 181±3,34 7,1 15 122±2,7 8,5

Потенціал енергії росту, г   1553–1916

4. Інтенсивність та енер ія рост б айців таврійсь о о тип південної м’ясної породи

Показник

Вік

n M±m Cv n M±m Cv n M±m Cv

3 міс. 7 міс. 12 міс.
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Створення генотипів м’ясної худоби
для розведення і виробництва яловичини
в умовах інтенсивного теплового навантаження

Для умов степової зони України створено
південну м’ясну породу великої рогатої худо-
би методом міжвидової гібридизації з кубин-
ським зебу. Тварини мають високий рівень
адаптації до інтенсивного теплового наван-
таження, зумовленого метеорологічними
особливостями клімату регіону. Високі зна-
чення ІТС, які вірогідно підвищуються за ін-
тенсивного теплового навантаження, забез-
печують збереження температурного гомео-
стазу організму.
В крові тварин виявлено елементи неспе-

Висновки

цифічної резистентності, які забезпечують
збереження колоїдно-осмотичного тиску, клі-
тинні та гуморальні фактори імунітету, які
гарантують здоров’я тварин і високий рівень
м’ясної продуктивності та відтворної здат-
ності.
Високі значення коефіцієнтів кореляції по-

казників природної резистентності з ІТС свід-
чать про те, що теплове навантаження є
одним з основних факторів активізації ме-
ханізмів захисту організму та його адаптації
до екстремальних кліматичних умов зони.
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Виявлено високий рівень формоутворюваль-
них процесів бугайців таврійського типу півден-
ної м’ясної породи, що забезпечує велику інтен-
сивність та енергію росту — 1088–1166 г (по-
тенціал — 1553–1916 г).
Для успішного розведення та ефективного

використання великої рогатої худоби в умовах
жаркого клімату потрібно, щоб ця худоба мала
високий рівень теплостійкості, а селекцію здійс-

нювати на підвищення рівня цієї ознаки. У цьо-
му дослідженні позитивний ефект отримано за
використання в гібридизації кубинського зебу
(Bos indicus), оскільки отримані генотипи мають
високий ІТС, розвинуті механізми природної
резистентності, які забезпечують здоров’я тва-
рин, високу м’ясну продуктивність та відтвор-
ну здатність за інтенсивного теплового наван-
таження.
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Значення гетерозису для сільськогосподар-
ських культур важко переоцінити. Його викори-
стовують для збільшення вегетативної маси і
підвищення врожайності, поліпшення якості
продукції, підвищення стійкості до біотичних та
абіотичних чинників середовища. Можна ство-
рити гетерозисні гібриди ріпаку за допомогою
цитоплазматичної чоловічої стерильності (ЦЧС),
самонесумісності та апоміксису [10]. Нині най-
поширенішим способом отримання гібридів є
використання ЦЧС. Спосіб отримання гібридів
ріпаку за допомогою самонесумісності розгля-
дають як допоміжний, а за допомогою апомік-
сису — як теоретично можливий. Невиключе-
на можливість, що ці способи можуть доповню-
вати один одного. Тому для отримання гібридів
на основі гетерозису актуальна наявність різ-
номанітного і надійного вихідного матеріалу.
При цьому мутагенез є не лише джерелом ко-
рисних для селекції форм, а й пришвидшує їх
отримання.
Мета досліджень — вивчення дії мутагенів

на вияв генетичних систем розмноження (ЦЧС,
самонесумісності, апоміксису) у ріпаку озимо-
го та ідентифікація вихідних форм для селекції
його гібридів на гетерозисній основі.
Матеріали і методика досліджень. Селек-

ційні дослідження з ріпаком озимим здійснюва-
ли впродовж 2007–2011 рр. на дослідних по-
лях Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, по-
передник — чорний пар. Вихідним матеріалом
були сорти Чорний велетень селекції Вінниць-
кої дослідної станції і Сенатор Люкс селекції
ННЦ «Інститут землеробства НААН». Оброб-
ку проводили в Інституті фізіології рослин і ге-
нетики НАН України мутагенами ДАБ (дизак-
силбензоат) у концентрації 0,1%, НЕС (нітро-
зоетилсечовина) — 0,025 та 0,005% та НМС
(нітрозометилсечовина) у концентрації 0,0025%.
Експозиція обробки — 12 год від часу замочу-
вання насіння в дистильованій воді. Для іден-
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тифікації самонесумісних форм використовува-
ли адаптовану до ріпаку методику Г.Ф. Мона-
хоса, для ідентифікації апоміксису — окомірну
оцінку з наступною ізоляцією стерильних ки-
тиць та бутонів, ЦЧС з химер за стерильністю —
окомірну оцінку з наступним примусовим запи-
ленням стерильних китиць та бутонів фертиль-
ними квітами рослини-господаря. Використо-
вували повторну обробку мутагенами мутантів
2-го покоління химери за стерильністю та хи-
мери за апоміксисом.
Результати досліджень. Дослідження до-

вели, що обрані мутагени мають вибіркову
здатність на вияв стерильності, апоміксису і
спорофітної самонесумісності в ріпаку озимо-
го залежно від генетичного та екологічного по-
ходження селекційного матеріалу. Так, сорт
Сенатор Люкс порівняно із сортом Чорний ве-
летень виявився не лише більш мутабільним,
а й стабільнішим. За даними таблиці, сорт Се-
натор Люкс, як у М1, так і в М2 мав більший
спектр мутантів з ознаками різноманітних гене-
тичних систем розмноження. Проте дія мута-
генів була неоднозначною: якщо на сорті Се-
натор Люкс позитивний ефект мали всі дібра-
ні мутагени, то на сорті Чорний велетень —
лише НЕС.
Аналіз мутантів першого покоління показав,

що ДАБ у концентрації 0,1% на сорті Сенатор
Люкс та НЕС у концентрації 0,005% на сорті
Чорний велетень порівняно з іншими мутаге-
нами дали більшу кількість химер за стериль-
ністю. Частота зустрічальності химер за сте-
рильністю в М1 була відповідно 0,7 та 0,8%.
НЕС показав позитивний ефект у вияві сте-

рильності на обох сортах. Але якщо дія му-
тагену на сорті Чорний велетень виявилася
більш стабільною, то рослини сорту Сенатор
Люкс за обробки НЕС у концентрації 0,005% у
М2 не виявили стерильності. Поясненням цьо-
го може бути те, що НЕС за невисокої концент-
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рації спровокував вияв фізіологічної стериль-
ності.
Дослідження підтвердили, що мутанти ха-

рактеризувалися різним ступенем відтворю-
ваності стерильності. Рослини сорту Чорний
велетень у М1 мали частоту зустрічальності оз-
наки 0,6–0,8%, у М2 — 2,5–8,3%. Частота зу-
стрічальності ознаки рослин сорту Сенатор
Люкс у М1 була дещо меншою і становила 0,4–
0,7%, тоді як у М2 вона коливалася від 0 до
40%.
Обробка НЕС у концентрації 0,005% дала

найбільшу кількість рослин із виявом спорофіт-
ної самонесумісності (таблиця) на обох сортах.
Якщо за ознаки спорофітна самонесумісність
на сорті Сенатор Люкс усі дібрані мутагени
дали позитивний результат, то на сорті Чорний
велетень — лише НЕС у концентрації 0,005%.
Частота зустрічальності ознаки в рослин сор-
ту Чорний велетень у М1 була 0,6%, М2 —
7,5%. Частота зустрічальності ознаки в рослин
сорту Сенатор Люкс у М1 коливалася від 0,4
до 1,1%, у М2 вона становила 5–33,3%. Отже,
низька концентрація НЕС (0,005%) провокує
утворення рослин з ознакою спорофітної само-
несумісності.
Форму з апоміксисом вдалося виділити ли-

ше в М2 із самозапиленої рослини-химери за
стерильністю, отриманої із сорту Сенатор Люкс
під час обробки ДАБ у концентрації 0,1%.
Ймовірною причиною різного вияву генетич-

них систем розмноження в мутантах ріпаку є
генетичне походження вихідного матеріалу [9]
та різниці генетичного контролю систем роз-
множення [3, 4, 8].
Так, ЦЧС зумовлена рецесивними rf генами

за наявності стерильної цитоплазми [3], споро-
фітна самонесумісність — наявністю домінант-
ного S алеля в пилку і приймочці маточки [4],

апоміксис — наявністю рецесивного а алеля,
який контролює здатність розвитку без заплід-
нення, та рецесивного h алеля, що контролює
випадіння редукції числа хромосом за макро-
спорогенезу [8]. Дослідження доводять, що різні
мутагени та їх концентрації унаслідок порушень
процесів реплікації, репарації і рекомбінації [7]
зумовлюють зрушення генетичної будови рос-
лини і сприяють виникненню у фертильних са-
мосумісних рослин ріпаку нових систем роз-
множення.
Генетичні зрушення в системах розмножен-

ня рослин, які були ідентифіковані в М1, по-пер-
ше, можуть не завжди бути стабільними [5, 6] і
по-друге, можуть бути передумовою для виник-
нення інших типів мутацій [1]. Так, у М1 (рису-
нок) було ідентифіковано химери за стериль-
ністю та самонесумісні форми. У М2 химери за
стерильністю розщепилися на фертильні рос-
лини, химери за стерильністю та химери за
апоміксисом. Самонесумісні форми розщепи-

Використання мутагенезу
в селекції ріпаку озимого на гетерозис

Чорний ДАБ 0,1 – – – – – – – – – –
велетень НЕС 0,025 2 0,6 1 2,5 – – – – – – –

НЕС 0,005 3 0,8 5 8,3 – – – – 2 0,6 3 7,5

НМС 0,0025 – – – – – – – – – – –

Сенатор ДАБ 0,1 2 0,7 12 30,0 – – 1 5,0 1 0,4 2 10,0
Люкс НЕС 0,025 1 0,4 15 37,5 – – – – 1 0,4 1 5,0

НЕС 0,005 1 0,4 0 0 – – – – 3 1,1 20 33,3

НМС 0,0025 1 0,4 8 40,0 – – – – 1 0,4 2 10,0

Вибір ова здатність м та енів на вияв енетичних систем розмноження рослин

Химери за
Самонесумісні

стерильністю апоміксисом
Сорт Мутаген

%шт. %шт.%шт. %шт.%шт. %шт.

М2М1 М2М1 М2М1

Хара тер розщеплення дібраних з М1 джерел
для етерозисної селе ції ріпа озимо о

М1

Химери
за стерильністю

М2 М3

Фертильні
Напівстерильні
Стерильні

Сумісні

Сумісні
Несумісні

Химери за
стерильністю

Сумісні

Несумісні

Фертильні
Напівстерильні
Стерильні

Самонесумісні
форми

Химери за
апоміксисом

Фертильні
Фертильні

Химери за
стерильністю

Фертильні
Стерильні
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Використання мутагенезу
в селекції ріпаку озимого на гетерозис

Сорти ріпаку озимого залежно від геогра-
фічного походження мають різну мутабіль-
ність та реакцією на мутагени. НЕС сприяє
вияву стерильності незалежно від дібраного
вихідного матеріалу, а низька концентрація
НЕС (0,005%) провокує утворення рослин з
ознакою спорофітної самонесумісності. Апо-
міксис унаслідок більш складного контролю
потребує додаткового опрацювання більшої

Висновки

кількості рослин порівняно з ЦЧС та споро-
фітною самонесумісністю. Вияв генетичних
систем розмноження у мутантах ріпаку зале-
жить від генетичного походження вихідного
матеріалу та різниць генетичного контролю
систем розмноження. Повторна обробка му-
тагенами химер за стерильністю дає змогу
отримати рослини ріпаку з високим ступенем
стерильності.
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лися на сумісні, самонесумісні рослини та на
химери за стерильністю, також було виділено
стерильну рослину. У М3 химери за стерильніс-
тю розщепилися на фертильні, стерильні рос-
лини та на химери за стерильністю.
Контроль систем генетичного розмноження

рослин дуже складний. Підтвердженням цього
є наявність різних систем стерильності в ріпа-
ку та типів апоміксису [10]. Автори Thompson K.F.,
Luberi M.I. [10] і В.В. Карпачов [2] вважають, що
контроль спорофітної самонесумісності ріпаку
може здійснюватися рецесивними та домінант-
ними генами. До того ж ріпак за генетичною
структурою є спадковим амфідиплоїдом. Мож-
на припустити, що на відтворення певної гене-
тичної системи розмноження для ріпаку має
бути суцільна дія генів геному А, отриманого
від капусти, та дії генів геному С, отриманого
від суріпиці. Тому з метою стабілізації дії генів,

які відповідають за стерильність, апоміксис та
спорофітну самонесумісність, було задіяно по-
вторну обробку мутагенами химер за стериль-
ністю та апоміксису, отриманих за обробки сор-
ту Сенатор Люкс.
Під час виконання досліджень було виділе-

но рослину, що мала майже 95% стерильних
квіток, та 23 форми, які, за попередніми дани-
ми, мають спорофітну самонесумісність. Форм
з апоміксисом не було ідентифіковано. Для
подальшої роботи на стерильній рослині здійс-
нено запилення 28-ма батьківськими формами.
Форми з ознаками спорофітної самонесуміс-
ності для досягнення гомозиготності перебува-
ють на стадії опрацювання.
Причиною незначної результативності по-

вторної обробки мутагенами може бути гене-
тичний стан дібраних форм і можливість репа-
рації первинних структур.
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Постановка проблеми. Математичне мо-
делювання вібраційних полів у сумішах, що се-
паруються, відноситься до актуальних науково-
прикладних завдань, оскільки застосування 
вібрацій інтенсифікує решітний поділ зернових 
сумішей, дає змогу підвищити ефективність ви-
користання віброрешіт під час післязбиральної 
обробки врожаю. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження коливань псевдорозрідженого 
шару зернової суміші, які викликані поздовжні-
ми вібраціями плоского нахиленого решета, 
розглядали в [1, 2]. Менше робіт присвячено 
коливанням швидкості суміші при поперечних 
вібраціях решета [3–5]. У них методом Бубнова-
Гальоркіна побудовано наближені розв’язки 
задач коливань, коли вібрації решета орієнто-
вані паралельно площині найбільшого ската. 
Вібрації зернової суміші та решета в напрямку 
ортогональному площині найбільшого ската є 
маловивченим варіантом коливань і заслуго-
вують окремого дослідження. Для однієї ізо-
льованої частинки (зернівки) їх розглядали в 
[6], де встановлено, що частота коливань по-
здовжньої проекції швидкості вдвічі більша, а 
амплітуда коливань у десятки разів менша, 

ніж відповідні параметри коливань поперечної 
проекції швидкості. Але ці коливання швидкості 
зернівки описані без урахування взаємодії її з 
іншими частинками суміші, що рухається. Тому 
тут ставиться завдання аналізу коливань шару, 
а не окремої ізольованої частинки. Причому, на 
відміну від [7], ураховується просіювання суміші 
на решеті.
Мета роботи — побудова поверхні залежнос-

тей, одержання формул для розрахунку коли-
вань швидкостей зернового шару, спричинених 
поперечними вібраціями решета, ортогонально 
площині найбільшого ската, з урахуванням поді-
лу суміші на проходову та сходову фракції.
Результати досліджень. Позначимо через    

u, υ, w проекції швидкості на осі ox, oy, oz
(рис. 1).

Рис. 1. Розрахункова схема віброрешета із 
зерновим шаром 
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Проекції швидкості та надлишковий тиск у 
суміші визначимо із рівнянь Стокса [8]:

після відповідних спрощень системи.
В (1) p — надлишковий тиск; 
                              ν — ефективна кінема-

тична вібров’язкість псевдорозрідженої зер-
нової суміші; ρ — густина (натура) суміші; g — 
прискорення вільного падіння;    2 — тримірний 
диференціальний оператор Лапласа;  t — час.
Для суміші, яка рухається в відкритому про-

сторі:

                                    причому    

При усталеному режимі руху суміші, прийма-
ємо:

      
Підставивши (3) у (1), одержимо спрощені 

рівняння:

(5)

(6)

При цьому четверте рівняння в (1) перетво-
рюється в тотожність.
Ураховуючи малість h, порівняно з довжиною  

L та шириною H решета, далі розміри шару 
вважаємо безкінечними в напрямку осей ox і 
oz. Тому рівняння (4) і (6) розв’язуємо за гра-
ничними умовами:

(7)

2
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(8)

де A* і ω* — амплітуда і частота коливань у 
напрямку осі oz.
Інтегруючи (5), з урахуванням (2), одержуємо 

лінійну залежність p від y :

що узгоджується з [1] і [2].
Розв’язання граничної задачі (4), (7) наведе-

но в [9] і представлено у вигляді:

(9)

Гранична задача (6), (8) розв’язана в [10]. 
Наведемо розв’язання, дещо змінивши форму 
його запису:

(10)

Тут: 

Таким чином, проекції вектора швидкості по-
току V(y, t) можна вирахувати за формулами (9) 
і (10). При цьому величина вектора швидкості 
становить:

* * *
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(11)

Вона змінюється за часом і глибиною шару. 
Напрям вектора швидкості потоку також зале-
жить від t і y.
Внаслідок просіювання проходової фрак-

ції, за напрямком руху зменшується товщина 
зернового шару. Усереднюючи значення h за 
довжиною решета, його приблизно вирахуємо 
за формулою:

(12)

де h0 — товщина шару, з якою суміш поступає 
на решето.
Для проведення розрахунків задаємо: A

* = 
= 0,0075; ω

*
 = 41,86 с–1; θ = 40; L = 0,75; ν =  

= 0,0001 м2/с; h0 = 0,01 м і три значення υ = 
= 0,001; 0,003; 0,005 м/с.
Розраховані поверхні залежностей швидко-

стей потоку суміші наведено на рис. 2–4.

Рис. 2. Поверхня швидкості потоку V (y, t) при 
υ=0,001 м/с 

Рис. 3. Поверхня швидкості потоку V (y, t) при 
υ=0,003 м/с

Рис. 4. Поверхня швидкості потоку V (y, t) при 
υ=0,005 м/с 

2 2 2, , .V y t u y w y t  

3
3
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g
 

Поверхні залежностей свідчать, що коли-
вання швидкості суміші швидко затухають із 
віддаленням від робочої поверхні віброреше-
та в бік вільної поверхні шару, V (0, t) близь-
кої до постійного значення.
Це значення істотно залежить від швид-

кості просіювання проходової фракції на ре-

Висновки

шеті. Чим більше υ, тим менші усереднена 
товщина шару h і швидкість потоку суміші 
біля її вільної поверхні. Розрахунки за наве-
деною теорією дають можливість одержу-
вати профілі внутрішньошарових швидко-
стей зернових сумішей, що сепаруються на 
віброрешетах.
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ПОТЕНЦІАЛ ВИРОБНИЦТВА
ПРОДОВОЛЬСТВА І БІОЕНЕРГІЇ
В ЗОНІ ПОЛІССЯ

Доведено, що для дося нення ма симальних
рівнів виробництва продовольства і біоенер ії
на ос ш ваних землях Полісся, рім оптимізації
водно-повітряно о й поживно о режимів ґр нт
та сівозмінно о фа тора, провідна роль належить
прод тивності дійно о стада. Зі створенням
біоенер етичних а рарних виробничих систем
важливим резервом підвищення питомих
виробництва прод ції й приб т овості є
ви ористання придбаних онцентрованих ормів,
з я ими до а рое осистеми зал чається значна
іль ість ма ро- та мі роелементів.

Основними чинниками підвищення продук-
тивності ріллі та економічної ефективності рос-
линництва є застосування органічних, міне-
ральних добрив і меліорантів, використання
сівозмінного фактора, на меліорованих землях —
оптимізація водно-повітряного режиму ґрунту
[2, 3]. Однак стосовно системного аналізу кру-
гообігу речовини в різносекторних агроекосис-
темах існують інші дієві чинники, що дають змо-
гу істотно підвищити результативність госпо-
дарської діяльності. Для їх виявлення здійс-
нюють багатоваріантне комп’ютерне моделюван-
ня. На 1-му етапі встановлюють внутрішні
зв’язки між окремими складовими аграрного
виробництва. Для цього варіанти стаціонарних
дослідів розглядають як моделі елементарних
агроекосистем [1, 7]. На 2-му етапі на основі
отриманих закономірностей здійснюють по-
дальше моделювання з метою формування
найбільш збалансованої галузевої структури.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, біоенергетичні
агроекосистеми, міжгалузева оптимізація, економічна
ефективність, органічне землеробство і виробництво

На 3-му етапі опрацьовують варіанти міжгалу-
зевої оптимізації конкретного підприємства з
формуванням максимально замкнених циклів
речовини і потоків енергії. У роботі наведено
приклад 2-го етапу моделювання.
Мета досліджень — визначити максималь-

ний рівень продуктивності ріллі, якого можна
досягти в умовах Полісся оптимізацією сівозміни,
поживного і водно-повітряного режимів ґрунту, а
також вплив рівня продуктивності молочного
стада на ефективність використання отрима-
них кормів, закономірності кругообігу речовини
і потоків енергії, формування інфраструктури
біоенергетичного аграрного виробництва та
показників його економічної ефективності.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали з використанням інформаційної бази
стаціонарного агротехнічного досліду Чернігів-
ського інституту мікробіології і АПВ, закладено-
го в 1982 р. на дерново-середньопідзолистому
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супіщаному ґрунті. Було встановлено, що з на-
явних варіантів досліду найперспективнішим є
фон 20 т/га гною, який моделює біоенергетич-
ну спеціалізацію аграрного виробництва на
площі 1 тис. га з навантаженням великої рога-
тої худоби 2 ум. гол./га і продуктивністю дійно-
го стада по молоку 3,7 тис. кг у рік (середня по
Чернігівській області) [7]. Завдання моделюван-
ня перспективних варіантів розвитку поліської
агроекосистеми — оцінити перехід на моно-
культуру кукурудзи, проаналізувати вплив на-
рощування річних надоїв до 7 і 10 тис. кг на інші
виробничі показники, виявити доцільність виро-
щування лише зеленої маси з придбанням усіх
потрібних концентрованих кормів та з’ясувати
значення підвищення якості молока, зокрема
його жирності:
Модель № 1 — максимальна продуктивність

4-пільної сівозміни за оптимізації поживного і
водно-повітряного режиму ґрунту з навантажен-
ням великої рогатої худоби (корови зі шлей-
фом) 3,5 ум. гол./га та продуктивністю по мо-
локу 3,7 тис. кг у рік.
Модель № 2 — максимальна продуктивність

кукурудзи на зерно та силос зі співвідношенням
площ, що забезпечує баланс зерна і силосу в
розрахунку на 3,7 тис. кг у рік та на щільність
поголів’я 4,8 ум. гол./га.
Модель № 3 — варіант, аналогічний поперед-

ньому зі зростанням річних надоїв до 7 тис. кг з
навантаженням великої рогатої худоби 3,8 ум.
гол./га.
Модель № 4 — річний надій — 10 тис. кг,

щільність тварин — 3,2 ум. гол./га.
Модель № 5 — кукурудза МВС на площі

1 тис. га із придбанням концентрованих кор-
мів для продуктивності корів 10 тис. кг молока
в рік і навантаження великої рогатої худоби
9 ум. гол./га.

Модель № 6 — модель аналогічна попе-
редній з підвищенням жирності молока з 3,3–
3,4 до 4,8–5,1%.
Комп’ютерне моделювання виконували за-

собами EXEL і EXESS [5].
Результати досліджень. Результати мо-

делювання свідчать про те, що перехід від
4-пільної сівозміни: пшениця озима, картопля,
кукурудза МВС, люпин (модель № 1) на мо-
нокультуру кукурудзи (модель № 2) — дасть
змогу збільшити заготівлю силосу з 40
до 46 тис. т, або на 13%, зерна — з 4,1 до 5,7
тис. т, або на 28% (табл. 1). Для підвищення
продуктивності корів до 7 тис. кг молока в рік
потрібно збільшити площу посіву зернової і си-
лосної кукурудзи (див. табл. 1) відповідно з 560
та 440 га (модель № 2) до 700 і 300 га (модель
№ 3). Для забезпечення річних надоїв на рівні
10 тис. кг у рік площа посіву кукурудзи МВС
становитиме 220 га, зернової кукурудзи — 780 га
(модель № 4). За використання моделей № 5 і
6 виробництво силосу досягне 84 тис. т з по-
требою в концкормах відповідно 21 і 27 тис. т
(див. табл. 1).
Відповідно до кількості кормів і продуктив-

ності тварин розраховують чисельність пого-
лів’я великої рогатої худоби. Приймалося, що
на 1 корову зі шлейфом (0,35 нетеля і 0,8 те-
ляти) оптимально припадає 3,3 т к. од. грубих
і соковитих кормів у рік (табл. 2). Це дає змогу
утримувати за моделями 2,1–5,3 тис. гол. дійно-
го стада. Якщо на шлейф корови витрачається
1,3 т к.од. концентрованих кормів, то на 1 дійну
корову за продуктивності 3,7 тис. кг молока в
рік їх припадатиме на добу 3,5 к. од., за 7 тис. кг
у рік — 7,7 к. од., 10 тис. кг на рік — близько
11 к. од. та для доведення жирності молока до
4,8–5,1% — до 15 к. од. За зазначених обсягів
вирощування або закупівлі кормів виробницт-

№1 40,2 8,6 10,7 4,1 5,4 3,6 14,0 14,1

№2 46,1 11,8 17,8 5,7 7,4 4,9 19,2 22,7

№3 36,6 9,3 16,6 7,1 9,3 6,1 18,6 22,7

№4 31,1 7,8 15,9 7,9 10,3 6,8 18,1 22,7

№5 84,2 21,9 22,7 21,2 27,8 18,3 49,7 41,0

№6 84,2 21,9 22,7 27,3 35,7 23,5 57,6 46,2

* суха речовина.

1. Обся и виробництва ормів

Модель
РазомСилос Концкорми

тис. т с.р.тис. т к. од.тис. т тис. т с.р.*тис. т к. од. тис. т тис. т с.р.тис. т к. од.
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во молока на 1 тис. га може коливатися за мо-
делями з 7,8 до 54,1 тис. т у рік.
У разі залучення до інфраструктури модулів

з переробки молока можна отримувати 0,43–
5,39 тис. т вершків та 0,36–3,76 тис. т сиру.
Побічним продуктом залишатимуться відвійки,
у яких за введення їх до раціону тварин у замк-
неному кругообігу залишиться значна кількість
макро- і мікроелементів. У такому разі сумар-
не виробництво молочної продукції становити-
ме від 0,87 тис. т за умовами моделі № 1 до
10,02 тис. т відповідно до моделі № 6.
Отже, перехід до монокультури кукурудзи

дасть змогу збільшити вихід молока і сиру на
28%, додаткове підвищення продуктивності ко-
рів до 7 тис. кг молока на рік — ще на 14%, до
10 тис. кг — ще на 18%, з розширенням пого-
лів’я за рахунок придбання концкормів збіль-
шиться вихід продукції у 2,7 раза, зі збільшен-
ням жирності молока — ще в 1,5 раза. За по-
рівняння моделей № 1 та 6 виробництво зросте
у 12 разів.
При розрахунку чисельності і продуктивності

поголів’я молочного стада частину кормів ви-
окремлюють для повноцінної годівлі ремонтно-

го молодняку і бичків [2]. Унаслідок вибракуван-
ня дійних корів та відгодівлі бугайців побічно із
сиром і вершками отримують м’ясопродукти.
За наявності бійні і модуля з переробки сиро-
вини до кінцевих продуктів очікувані обсяги ви-
робництва, скажімо, м’яса без кісток, колива-
тимуться з 253 (модель № 4) до 706 (моделі
№ 5 і 6).
У процесі виробництва продуктів тваринниц-

тва побічний продукт гній є енергетичною си-
ровиною. Крім того, під час зберігання грубих і
соковитих кормів приблизно 20% їх псується.
Відходи бойні також можна використовувати
для виробництва енергії. Згідно з параметрами
біоенергетичних установок більшості виробни-
ків вихід біогазу за моделями на площі 1 тис. га
коливатиметься з 3,1 до 9,6 млн м3. Його спа-
лювання на когенераційній електростанції
дасть змогу отримувати 15–46 млн кВт·год теп-
ло- і електроенергії (табл. 3).
Майже половина сухої речовини енергетич-

ної сировини після газогенерації залишається
у вигляді залишку нерозкладеною. Це так зва-
ний біогумус. Якщо прийняти, що під просап-
ною кукурудзою щороку мінералізація гумусу

СИЛОС*, ТИС. Т К. ОД. 8,6 11,8 9,3 7,8 21,9 21,9

у т.ч. на 1 корову в рік, т к.од. 2,16

шлейф 1 корови в рік, т к.од. 1,14

1 корову зі шлейфом у рік, т к.од. 3,30

Кількість дійних корів, тис. гол. 2,1 2,9 2,3 1,9 5,3 5,3

На 1 корову на добу, к.од. 5,92

КОМБіКОРМ, ТИС. Т К.ОД. 5,3 7,4 9,2 10,3 27,7 35,7

у т.ч. на шлейф 1 корови, т к.од. 1,30

шлейф усіх корів, тис. т к.од. 2,7 3,7 2,9 2,5 6,9 6,9

на корів, тис. т к.од. 2,6 3,7 6,3 7,8 20,8 28,8

на 1 корову в рік, т к.од. 1,26 1,28 2,81 4,12 3,93 5,42

На 1 корову на добу, к.од. 3,45 3,51 7,70 11,29 10,77 14,85

Усього кормів на 1 корову на добу, к.од. 9,37 9,43 13,62 17,21 16,69 20,8

Виробництво молока на 1 корову
на добу, кг** 10,2 10,3 19,8 28,0 26,8 27,9

На 1 корову в рік, т 3,7 3,8 7,2 10,2 9,8 10,2

Усього молока в рік, тис. т 7,8 10,8 16,3 19,4 51,9 54,1

* 20% вихідної маси псується під час зберігання; ** залежність між кількістю кормів і надоєм молока 3,3–
3,4%-ї жирності: y=2,2727x –11,136; 4,8–5,1%-ї жирності: y=1,785x–8,9608; х — кількість кормів, к.од.[6].

2. Чисельність вели ої ро атої х доби і виробництво моло а

Показник
Модель

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6
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становить 1,5 т/га, то кількість біогумусу за мо-
делями забезпечує розширене відтворення гу-
мусного стану ґрунту [4]. Крім того, у ньому зо-
середжено всі макро- і мікроелементи, винесені
рослинною біомасою з ґрунту (табл. 4), за ви-
нятком їх відчуження з агроекосистеми з реа-
лізованою продукцією тваринництва. Скажімо,
за моделями № 1–4 рівень рециркуляції коли-
вається в межах 75–88%, фосфору — 91–96 і
калію — 99%. У разі залучення в агроекосис-
тему концентрованих кормів зовнішнього по-

ходження (моделі № 5 і 6) надходження азоту
в ґрунт становитиме відповідно 159 і 175% від
виносу, фосфору — 209 і 239, калію — 122–
129%. Тобто завдяки інфраструктурі заощад-
жується значна кількість мінеральних добрив,
що потрібно враховувати під час оцінки еко-
номічної ефективності. Важливо, що біогумус
після газогенерації є повністю знезараженим
від шкодочинних організмів, зокрема насіння
бур’янів.
Якщо за параметрами моделі № 1 валовий

№ 1 N 221 2,1 16,7 8,0 27 194 88 571

P2O5 66 0,3 2,2 0,6 3 63 96 334

K2O 230 0,5 0,4 0,9 28 228 99 380

№ 2 N 253 2,9 23,3 11,0 37 216 85 635

P2O5 91 0,4 3,0 0,8 4 87 95 456

K2O 283 0,7 0,6 1,2 3 281 99 468

№ 3 N 250 4,6 40,2 8,6 54 196 79 578

P2O5 90 0,6 5,2 0,6 6 83 93 437

K2O 265 1,1 1,0 1,0 3 262 99 437

№ 4 N 248 5,6 49,9 7,3 63 185 75 545

P2O5 89 0,7 6,5 0,5 8 81 91 427

K2O 255 1,4 1,2 0,8 3 252 99 419

№ 5 N 265 14,9 132,9 20,3 168 422 159 1240

P2O5 96 2,0 17,2 1,4 21 200 209 1055

K2O 356 3,6 3,2 2,3 9 436 122 727

№ 6 N 265 26,4 171,8 20,3 219 464 175 1364

P2O5 96 3,5 22,3 1,4 27 230 239 1208

K2O 356 6,4 4,1 2,3 13 458 129 763

* діюча речовина; ** фізична маса аміачної селітри, суперфосфату і хлористого калію.

3. Трансформація с хої речовини рослинної біомаси в ор анічні добрива, біо аз і тепло- та
еле троенер ію на 1000 а ріллі

4. Е ономія мінеральних добрив, т

Відчуження з реалізованою продукцією Надходження в ґрунт з біогумусом

вершки сир м’ясо разом ф.м.**д.р.*
% від
виносу

Модель Елементи
Винос з
ґрунту

№ 1 14,1 8,1 4,5 3,1 7,4 7,5

№ 2 22,7 13,1 7,2 5,0 12,0 12,0

№ 3 22,7 13,0 7,2 4,9 11,8 11,9

№ 4 22,7 13,0 7,1 4,9 11,7 11,8

№ 5 41,0 22,8 12,5 8,7 20,8 20,8

№ 6 46,2 25,4 14,0 9,6 23,1 23,2

Модель
Вихід
біогазу,
млн м3

тис. т сухої речовини тепловаелектрична

Енергія,
млн кВт·год

Рослинна
біомаса

Вихід гною Вихід біогумусу
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дохід становитиме 68,3 млн грн (тис. грн/га), то
перехід на монокультуру кукурудзи дасть змо-
гу збільшити цей показник в 1,4 раза, додатко-
ве підвищення продуктивності корів до 7 і
10 тис. кг молока в рік зросте відповідно в 1,9 і
2,2 раза, за придбання концентрованих кор-
мів — у 4,6, підвищення жирності молока — у
6,8 раза.
Для досягнення зазначених результатів слід

створювати інфраструктуру, адекватну поголів’ю
великої рогатої худоби, обсягам виробництва і
зберігання біомаси, продукції та відходів. Ска-
жімо, за параметрів моделі № 1 з оптимізаці-
єю водно-повітряного і поживного режимів ґрун-
ту обсяги виробництва продукції рослинницт-
ва потребують будівництва міні-елеватора на
5,4 тис. т, сховища для зберігання кормів на

20,1 тис. м2, гноєсховища на 1,6 тис. м2 (табл. 5).
За умовами моделі № 6 ці показники зроста-
ють відповідно до 27,2 тис. т, 42,1 і 5 тис. м2. За
підвищення продуктивності корів (моделі № 3
і 4) капітальні витрати на будівництво і облад-
нання МТФ та на придбання маточного поголі-
в’я великої рогатої худоби навпаки скоротяться.
При оцінці ефективності моделей біоенерге-

тичних агроекосистем потрібно також врахову-
вати виробничі витрати. На корми їх визнача-
ли за їх собівартістю по Чернігівській області з
коефіцієнтом 1,2 з урахуванням підготовки до
згодовування; на утримання тварин — 67% від
кормів; переробку продукції — 20% від собівар-
тості сировини.
Майже 60% виробничих витрат пов’язано з

утриманням тварин і по 20% припадає на ви-

Елеватор тис. т 5,4 5,7 7,1 7,9 21,2 27,2

млн грн 1,1 1,1 1,4 1,6 4,2 5,4

Тваринницькі приміщення тис. гол. 4,2 5,7 4,5 3,8 10,6 10,6

млн грн 40,0 54,6 43,0 36,3 101,3 101,3

Обладнання для МТФ тис. корів 2,1 2,9 2,2 1,9 5,3 5,3

млн грн 3,4 4,6 3,6 3,1 8,6 8,6

Маточне поголів’я тис. корів 2,1 2,9 2,2 1,9 5,3 5,3

млн грн 31,4 42,9 33,7 28,5 79,6 79,6

БГУ тис. ум. гол. 3,5 4,8 3,8 3,2 9,0 9,0

млн грн 24,1 32,9 25,8 21,8 61,0 61,0

Переробка молока тис. т 7,8 10,8 16,3 19,4 51,9 54,1

млн грн 4,9 6,8 10,3 12,2 32,7 34,1

Переробка м’яса тис. т 0,7 1,0 0,7 0,6 1,8 1,8

млн грн 1,4 1,9 1,5 1,3 3,5 3,5

Склади тис. т 1,1 1,6 2,3 2,7 7,2 10,7

млн грн 0,4 0,5 0,7 0,9 2,3 3,5

Сховища для кормів тис. м2 20,1 23,0 18,3 15,6 42,1 42,1

млн грн 16,1 18,4 14,6 12,4 33,7 33,7

Сховища для органічних тис. м2 1,6 2,6 2,6 2,5 4,5 5,0
добрив млн грн 1,3 2,1 2,0 2,0 3,6 4,0

ОЗС тис. га 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

млн грн 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

Разом млн грн 144,1 185,9 156,8 140,1 350,5 354,7

5. Пот жність с ладових інфрастр т ри та апітальні затрати на її створення

Складові інфраструктури
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Модель
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Оптимізація сівозмінного фактора, водно-
повітряного і поживного режимів ґрунту, при-
ведення у відповідність до кормової бази по-
голів’я великої рогатої худоби та переробка
сировини до кінцевих продуктів забезпечува-
тимуть чистий прибуток на рівні 30–40 тис.
грн/га зі строком окупності інфраструктури
4–5 років.
За підвищення продуктивності тварин з 4

до 7–10 тис. кг молока в рік за незмінних інших

Висновки

виробничих параметрів прибутковість зрос-
татиме до 70–90 тис. грн/га. Придбання кон-
центрованих кормів збільшить цей показник
до 180 тис. грн/га, а підвищення жирності
молока з 3,3–3,7% до 4,8–5,1% — до 285 тис.
грн/га. Строк окупності інфраструктури при
цьому становитиме 1–2 роки. Водночас
здійснюється перехід на засади органічного
виробництва з інтенсивністю балансу біоген-
них елементів з 95 до 180%.
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робництво кормів і переробку продукції. При
цьому з розширенням обсягів виробництва
кормів без зростання продуктивності тварин
істотно збільшуються капітальні витрати за ра-
хунок розширення інфраструктури тваринниц-
тва (табл. 6). Підвищення річних надоїв дає
змогу помітно знизити вартість інфраструкту-
ри. Залучення в агроекосистеми концентрова-
них кормів супроводжуватиметься істотним
розвитком тваринництва та різким зростанням
капітальних затрат. Однак при цьому значно
зростають валовий дохід і чистий прибуток, що
скорочує строки окупності інфраструктури з 4–

5 до 1–2 років. Отже, перевага біоенергетич-
них аграрних виробничих систем полягає в
можливості збільшення прибутковості з 2–
3 тис. грн/га за сучасної успішної практики до
30, 70, 90 і навіть 285 тис. грн/га з мінімальни-
ми затратами енергетичних і хіміко-техногенних
ресурсів.
Розглянуті моделі є гіпотетичними, але їх

будують на результатах конкретних досліджень
та наявних нормативах і розкривають значен-
ня біоенергетичного аграрного виробництва в
розвитку села, забезпеченні енергетичної не-
залежності і продовольчої безпеки держави.

Капітальні затрати 144,1 185,9 156,8 140,1 350,5 354,7

Валовий дохід 68,3 96,5 131,2 150,6 382,2 532,2

Виробничі затрати 35,6 56,3 57,1 57,6 204,1 247,3

Чистий прибуток 32,7 40,2 74,0 93,0 178,0 284,8

Строк окупності
інфраструктури, років 4,4 4,6 2,1 1,5 2,0 1,2

6. Е ономічна оцін а моделей розвит а рарно о виробництва на Поліссі

Показники, млн грн
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Модель
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Науково-дослідну роботу з технології виро-
щування суниць в Україні та за її межами було
спрямовано на отримання високих урожаїв ягід
залежно від ґрунтово-кліматичних умов [4, 5, 8],
сортового складу [2, 5], термінів закладання [2,
5] і експлуатації насадження [1, 2, 10], удобрен-
ня [1, 6, 8, 9] та інших методів технології з ура-
хуванням призначення продукції [3]. В усіх тех-
нологіях вирощування суниць провідне місце
займає органо-мінеральна система удобрення
[1, 4, 6–9]. Добрива вносять під час передса-
дивної підготовки ґрунту і після закладання на-
садження: здебільшого перед садінням вносять
80–100 т/га гною, фосфорні й калійні мінераль-
ні туки, норми яких установлюють за вмістом
фосфору та калію в ґрунті [1, 6, 8]. На піщаних
ґрунтах іспанської Уельви внесення перед са-
дінням 70 т/га курячого посліду і наступне під-
живлення насадження з поливною водою за
результатами аналізів ґрунту і листків забезпе-
чувало врожайність 31,2–40,4 т/га [4]. У Польщі
господарства з інтенсивним виробництвом (ор-
гано-мінеральна система удобрення, активний
хімічний захист від хвороб, шкідників, бур’янів)
отримують урожайність у 1-й рік осіннього са-
діння — 4 т/га, 2- і 3-й — по 15 т/га, з екстен-
сивним (унесення гною перед садінням, 1 об-
прискування проти квіткогриза, мінімум засто-
сування гербіцидів) — відповідно 1,7 і 5 т/га
ягід, що є екологічно чистими [3]. На різних ти-
пах ґрунтів України, крім дернових осушуваних,
урожайність суниці в насадженнях із застосу-
ванням органо-мінеральної системи удобрен-
ня (гній 80–100 т/га + Р90–120К90–120 перед
садінням і N90–180Р60К60 після закладання на-
садження з використанням пестицидів) коли-
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вається в межах 10–15 т/га, рівень рентабель-
ності становить 78–145% [2, 8], але екологічна
якість такої продукції є сумнівною. Раніше про-
дуктивність суниці на осушуваних ґрунтах не
вивчали. Різниця у вирощуванні насаджень на
осушуваних і неосушуваних ґрунтах полягає в
різній агрохімічній характеристиці цих ґрунтів та
продуктивності сільськогосподарських культур,
у тому числі й суниць садових. Тому важливим
завданням досліджень є розроблення ефектив-
них технологій вирощування екологічно безпеч-
них ягід суниць, зокрема систем удобрення,
особливо на ґрунтах, де будь-яких елементів
технологій взагалі не вивчали.
Мета досліджень — визначити продуктив-

ність та якість ягід суниць садових на дерно-
вих осушуваних ґрунтах у ґрунтово-кліматичних
умовах Західного Полісся залежно від викори-
стання різних видів і норм органічних добрив.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали в с. Вереси Житомирського району
Житомирської області. Рельєф площі — рів-
нинний, ґрунти — дернові піщано-легкосуглин-
кові осушувані; підґрунтові води — на глибині
1,4–1,7 м, рН КСl — 5,2, уміст гумусу в орному
шарі — 1,99%, Р2О5 — 7,6 мг/100 г, К2О —
8,2 мг/100 г ґрунту, СаО — 8,7 м·екв/100 г ґрун-
ту. Попередники суниць — жито озиме (2009 р.) і
чорний пар (2010 р.).
Схема досліду: 1. Контроль біологічний —

без удобрення; 2. Контроль технологічний —
гній 100 т/га+N90P190K230; 3. Гній 150 т/га;
4. Гній 100 т/га; 5. Гній 50 т/га; 6. Сидера-
ти+гноївка 12 т/га; 7. Сидерати+пташиний послід
12 т/га; 8. Гній 50 т/га+пташиний послід 2 т/га.
Об’єкт досліджень — суниця садова сорту
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Істочнік вітчизняної селекції, середнього термі-
ну достигання ягід універсального призначен-
ня; сорт зимостійкий, чутливий до сірої гнилі
ягід, рекомендований з 1989 р. в усіх зонах пло-
дівництва України.

 Дослід закладено 30.08.2010 р. свіжою роз-
садою першої репродукції за схемою 100×
30 см (33 тис. 333 шт./га); площа варіанта —
50 м2, повторність — 5-разова по 10 м2 у кожній
повторності.
Гній уносили 29–30.07.2010 р. в паровому

полі (варіанти 2–5, 8), на ділянках варіантів 6,
7 заробляли сидерати (пелюшко-вівсяну суміш-
ку), висіяні навесні; на ділянках технологічного
контролю вносили Р100К110, вегетуючі сидера-
ти підживлювали гноївкою (варіант 6–4 т/га),
розведеною водою у співвідношенні 1:2, і пта-
шиним послідом (варіант 7–4 т/га), розведеним
водою у співвідношенні 1:10. Післясадивне
удобрення здійснювали у варіантах 2 —
N30Р45К45, 6 — гноївка 4 т/га, 7 — пташиний
послід 4 т/га і 8 — пташиний послід 0,8 т/га.
Добрива вносили 28.03.2011 р. Такі самі дози
цих добрив вносили і після збирання врожаю.
Біометричні обліки і визначення ефектив-

ності результатів досліджень виконували за
загальноприйнятими в плодівництві методами.
Уміст сухих розчинних речовин в ягодах ви-
значали рефрактометром, цукрів — спектро-
фотометричним методом, кислот — титруван-
ням 0,1%-м розчином NаОН, вітаміну С і фе-
нольних сполук — спектрофотометричним ме-

Вирощування екологічно безпечних урожаїв
суниці в умовах осушуваних дернових ґрунтів Полісся

1. Контроль біологічний —
без удобрення 18,8 15,0 2,8 5,13 0,96 0,53 189 43,5 0,03 0,003
2. Контроль
технологічний —
гній 100 т/га+N90 P190 K230 21,2 15,6 3,3 3,63 1,12 0,63 247 77,4 0,04 0,004
3. Гній 150 т/га 22,8 17,1 4,6 4,60 0,92 0,43 264 65,2 0,03 0,004
4.   »   100 т/га 24,3 18,4 3,6 4,66 1,02 0,48 238 48,8 0,03 0,003
5.   »   50 т/га 22,3 16,3 4,1 5,29 1,02 0,62 224 50,5 0,03 0,003
6. Сидерати
   +гноївка 12 т/га 19,4 14,3 3,8 3,40 0,92 0,52 230 61,4 0,02 0,003
7. Сидерати
  + пташиний послід 12 т/га 19,0 14,1 3,2 5,20 0,96 0,45 201 86,8 0,02 0,003
8. Гній 50 т/га
  +пташиний послід 2 т/га 21,4 16,1 3,6 3,20 0,92 0,56 218 57,6 0,02 0,003
     НІР05 0,28 0,10 0,14 0,012 8,35 3,5 0,001 0,0003
     ГДК 60,0 0,4 0,03

тодом, пектинових речовин — карбозольним,
нітратів — іонометричним методом, важких
металів — атомно-абсорбційним методом з
використанням спектрофотометра С–115 ІМ.
За роки досліджень спостерігалися значні

відхилення погодних умов від середніх багато-
річних показників, що певною мірою впливало
на продуктивність насадження, якість урожаю.
Результати досліджень. З унесенням доб-

рив змінювалися водний і поживний режими
дернового осушуваного ґрунту в насадженні
суниць. Уміст вологи в ґрунті у варіантах з
удобренням збільшувався на 14,3–42,8% у
травні і 18,9–36,4% — серпні; найбільше її було
у варіантах з унесенням 100–150 т/га гною та
сидератами. За вмістом Р2О5 у серпні експе-
риментальні варіанти переважали біологічний
контроль на 33,3–225%. У варіантах з унесен-
ням добрив у всі періоди вегетації значно біль-
ше (на 141,6–304,3%) накопичувалося К2О, особ-
ливо у варіантах з унесенням 100–150 т/га
гною. У листках в експериментальних варіан-
тах калію було на 16,6–33,3% більше, ніж у ли-
стках на біологічному контролі, без законо-
мірної різниці між варіантами з удобренням.
Листки у варіантах з удобренням різнилися не-
значним збільшенням (на 3,8–11,5% порівняно
з біологічним контролем) умісту загального азо-
ту в серпні. Водний режим рослин був дещо
кращим у варіантах з удобренням.
Системи удобрення значно вплинули на

продуктивність насадження суниці (табл. 1).

1. Прод тивність і я ість я ід с ниці сорт Істочні в мовах від рито о ос ш вано о дер-
ново о ґр нт Полісся залежно від систем добрення (2011–2012 рр.)

Варіант

Урожай, т/га Біохімічний склад ягід

У
сь
ог
о

у т. ч.
стандартних
ягід феноли,

мг %

NO3 Pb Cdцукри кислоти пектин

мг/кг% до сирої масиІ сорт ІІ сорт
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Найвищий валовий урожай за 2-річний пері-
од експлуатації насадження отримано у варі-
анті з передсадивним застосуванням органіч-
ної системи удобрення — унесенням 100 т/га
гною. Порівняно з біологічним контролем
приріст урожаю за рахунок удобрення становив
0,2–5,5 т/га, або 1,1–29,3%. За наявністю ягід
І товарного сорту варіанти істотно не різни-
лися. Маса стандартних ягід за 2-річний пері-
од експлуатації насадження залежно від варі-
анта коливалася в межах 17,27–21,99 т/га, або
89–94,5% від загальної маси врожаю. Найбіль-
ше (20,41–21,99 т/га) стандартних ягід зібра-
но у варіантах з передсадивним унесенням 50–
150 т/га гною, де середньорічна врожайність
стандартних ягід становила 10,2–11 т/га, що на
8,5–17% більше порівняно з технологічним
контролем і на 18,6–27,9% — з варіантом без
удобрення.
На смакову якість ягід, що здебільшого за-

лежить від умісту та співвідношення цукрів і
органічних кислот, також певною мірою впли-
вають системи удобрення насаджень суниці.
Мінімальні норми органічних добрив (гній 50 т/га),
унесені перед закладанням насаджень, та від-
сутність передсадивного удобрення забезпечу-
вали найкраще співвідношення цукрів і кислот
та найвищу смакову якість ягід. Унесення пе-
ред садінням на фоні гною мінеральних добрив
(варіант 2), пташиного посліду (варіант 8) та
гноївки на ділянках з посівом сидератів (варі-
ант 6) значно знижували вміст цукрів, їх спів-
відношення з кислотами і смакову якість ягід.
Найвищий уміст загального пектину спостері-
гався в ягодах у варіантах 2 (технологічний
контроль) і 5 (гній 50 т/га). Залежно від систем

удобрення вміст вітаміну С змінювався в ме-
жах 32–38 мг/100 г сирої речовини без будь-
якої закономірної залежності від видів і норм
добрив. Усі варіанти з удобренням фенольних
сполук накопичували на 5,9–39,7% більше по-
рівняно з біологічним контролем, і майже всі
варіанти з органічними добривами, крім варі-
анта 3, на 3,7–22,8% поступалися технологіч-
ному контролю за вмістом фенолів.
Ягоди в усіх варіантах з удобренням місти-

ли нітратів на 12,2–99,4% більше, ніж на ділян-
ках біологічного контролю; рівень ГДК на 29 і
44,7% перевищували ягоди технологічного
контролю і у варіанті з унесенням 12 т/га пта-
шиного посліду на фоні сидератів. З унесенням
50–100 т/га гною вміст NO3 був на 15,8–18,7%
нижчим за ГДК. Важких металів (Pb, Cd) най-
більше містили ягоди у варіанті з органо-міне-
ральним удобренням, але їх рівень був у 8–
10 разів меншим за ГДК.
Основою оцінки результатів досліджень є їх

економічна ефективність. Найвищий валовий
урожай стандартних ягід суниці на дернових
осушуваних ґрунтах в богарних умовах Полісся
отримано за передсадивного внесення 50–
150 т/га гною, причому різниця між цими варі-
антами не перевищувала 5,6–7,7% (табл. 2).
Вартість усього валового врожаю стандартних
ягід з насаджень у цих варіантах за цінами, що
склалися в області, де реалізовували продук-
цію, становила 379 тис. 969–409 тис. 564 грн/га,
що на 18,2–27,4% більше порівняно з біологіч-
ним контролем і на 8,2–16,5% — з органо-міне-
ральною системою удобрення. Усі витрати на
вирощування продукції (оплата праці, пальне,
добрива, пестициди, розсада, амортизація тех-

1. Контроль біологічний —
без удобрення 17,27 321653 148423 0 8594 173230 116,7
2. Контроль технологічний —
гній 100 т/га + N90P190K230 18,87 351454 205514 35982 10786 145940 71,2
3. Гній 150 т/га 21,55 401369 192965 30000 8954 208404 107,9
4.   »   100 т/га 21,99 409564 183117 20000 8327 226447 123,7
5.   »   50 т/га 20,41 379969 167427 10000 8023 212542 126,9
6. Сидерати + гноївка 12 т/га 17,95 334319 156284 3900 8706 178035 113,9
7. Сидерати + пташиний
послід 12 т/га 17,39 323939 160148 3900 9215 163791 102,3
8. Гній 50 т/га
+ пташиний послід 2 т/га 19,69 366728 169429 11750 8649 197299 116,5

2. Е ономічна ефе тивність вирощ вання е оло ічно чистих я ід с ниці сорт Істочні в мо-
вах від рито о ос ш вано о дерново о ґр нт Полісся (2010–2012 рр.)

Витрати, грн/га

Варіант у т. ч. на
удобрення
і пестициди

Повна
собі-
вартість

1 грн

Чистий
дохід,
грн/га

Рівень
рента-
бельності,

%

всього

Валовий
стандартний
урожай,
т/га

Вартість
валового
врожаю,
грн/га
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Органо-мінеральна (передсадивне внесення
100 т/га гною і РК, післясадивне удобрення
NPK) і органічна (унесення перед садінням 50,
100 і 150 т/га гною, сидератів, гноївки і пта-
шиного посліду та післясадивне підживлення
останніми) системи удобрення суниці поліп-
шували (на 14,3–42,8%) водний режим ґрунту
і рослин, значно (на 33,2–304,3%) підвищува-
ли вміст Р2О5 і К2О в ґрунті, сприяли поліп-
шенню обводнення листків та забезпечення
рослин N, P, K в умовах відкритого осушува-
ного ґрунту Полісся.
Оптимізація мінерального живлення суниці

сорту Істочнік на осушених дернових ґрунтах
через застосування органічної системи удоб-
рення підвищувала врожайність у насаджен-
нях 2-річного циклу експлуатації на 18,6–

Висновки

29,3%, вихід маси стандартних плодів — на
18,2–27,3%.
Унесення 100 т/га гною і NPK та 150 т/га

гною збільшували вміст нітратів на 29 і
44,7% порівняно з ГДК; уміст Pb і Cd істотно
не змінювався.
На дернових осушуваних ґрунтах Полісся

найнижчу повну собівартість (8023 грн/т) і
найвищий рівень рентабельності (126,9%) ви-
робництва екологічно чистих ягід суниць за-
безпечує органічна система удобрення — уне-
сення 50 т/га гною перед закладанням наса-
дження.
Розроблено елементи нової технології ви-

рощування суниць без будь-якої хімізації, що
дає змогу отримувати екологічно чисті вро-
жаї ягід з мінімальними витратами.

1. Интенсивная технология возделывания зем-
ляники/[В.С. Марковский, А.В. Щербак, В.П. Лошиц-
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виноградарство. — 1991. — № 12. — С. 16–18.
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ніки і насадження, інші прямі та накладні ви-
трати, страхові платежі) та її реалізацію най-
меншими виявилися на біологічному контролі
внаслідок відсутності витрат на добрива і пес-
тициди, зменшення їх на пальне тощо. Наса-
дження із застосуванням органо-мінеральної
системи удобрення мали на 6,5–31,6% вищі
витрати на виробництво плодів переважно че-
рез збільшення витрат коштів на удобрення і
пестициди, ніж насадження з використанням
органічної системи удобрення.
Найнижчу повну собівартість вирощуван-

ня ягід (на 29,5–34,4% порівняно з технологіч-
ним контролем) забезпечувала органічна сис-
тема удобрення з передсадивним унесенням
50 і 100 т/га гною.
Органічна система удобрення з передсадив-

ним унесенням 50 і 100 т/га гною забезпечува-
ла 212 тис. 542–226 тис. 447 грн/га чистого до-
ходу, що на 45,6–55,2% перевищувало анало-
гічний показник органо-мінеральної системи
удобрення (технологічний контроль). У всіх ін-
ших варіантах, зокрема й без удобрення, також
було перевищено технологічний контроль, але
значно меншою мірою — на 12,2–35,2%.
Дещо низький рівень рентабельності виро-

щування ягід установлено у варіанті із засто-
суванням органо-мінеральної системи удобрен-
ня (71,2%), оскільки підвищення врожайності
порівняно з варіантом без унесення добрив
було незначним, а витрати на удобрення, пес-
тициди, пальне — вагомі. Передсадивне вне-
сення 50 і 100 т/га гною забезпечувало найви-
щий рівень рентабельності.
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КОНСТРУКТИВНІ
ОСОБЛИВОСТІ СКРЕБКОВИХ
ПАСТЕРИЗАЦІЙНИХ АПАРАТІВ

Установлено, що теплов оброб в’яз их рідин
доцільно ви он вати в теплообмінних апаратах,
обладнаних пристроями для т рб лізації пото .
Роз лян то онстр тивні особливості
пластинчастих і циліндричних пастеризаторів
з т рб ліз вальними робочими ор анами, я і
оснащені с реб ами. Об р нтовано перева и
пастеризаторів пластинчасто о тип . Визначено
перспе тивність подальшо о розвит с реб ових
пластинчастих пастеризаторів.

Для високотемпературної обробки продук-
тів, що містять білкову фазу та мають підви-
щену в’язкість, застосовують скребкові тепло-
обмінні апарати. Наявність турбулізувальних
робочих органів, оснащених скребками, забез-
печує рівномірність термообробки потоку зав-
дяки постійному оновленню пристінного шару
продукту та його примусовому перемішуванню
в каналі теплообмінника. Скребки запобігають
утворенню пригару, очищуючи теплообмінну
поверхню, та сприяють інтенсифікації конвек-
тивного теплообміну, впливаючи на гідродина-
міку потоку. Завдяки високим теплотехнічним
характеристикам скребкові апарати є базовим
обладнанням у лініях виробництва масла,
спредів та ін.
Об’єкти досліджень. У виробництві засто-

совують 2 типи скребкових апаратів — цилінд-
ричні (з вертикальним або горизонтальним роз-
ташуванням теплообмінної поверхні) [2, 7] і
пластинчасті [5, 6].
Циліндричні скребкові пастеризатори

(рис. 1) — це різновид апаратів трубчастого
типу, оснащених ротором із скребками. Кільце-
вий теплообмінний канал утворюється зовніш-
ньою поверхнею ротора та внутрішньою по-
верхнею теплообмінного циліндра. Передаєть-
ся тепло від парового або рідкого теплоносія,

Ключові слова: в’язкість, турбулізація, теплопередача, скребкові пастеризатори, коефіцієнт
компактності, теплообмінна поверхня.

що надходить до теплової сорочки апарата із
зовнішнього боку каналу. Очищають циліндрич-
ну теплообмінну поверхню від пригару скреб-
ки, що обертаються разом з ротором.
Пластинчасті скребкові пастеризатори скла-

даються із закріпленого на рамі пакета комп-
лектів здвоєних парових пластин і продуктових
кілець (рис. 2), паралельне компактне розташу-
вання яких дає змогу значно збільшити робо-
чу теплову поверхню.

Рис. 1. Циліндричний с реб овий теплооб-
мінни
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Теплообмінний канал утворюється суміжни-
ми теплообмінними пластинами, між якими за-
тискується продуктове кільце, ущільнене з обох
боків уздовж ліній контакту. Продукт поступо-
во рухається камерами продуктових кілець
крізь периферійні отвори в парових пластинах.
Уздовж осі пакета проходить вал, на якому

розташовані хрестовини з плаваючими скреб-
ками, що обертаються в камерах продуктових
кілець і очищають теплообмінну поверхню.
Сила притискання скребків до поверхні теп-

лопередачі створюється потоком продукту, що
постійно оновлюється. Паровий теплоносій по-
дається в порожнину теплообмінної пласти-
ни — у верхній колекторний канал, а конден-
сат відводиться з нижнього. Рідкий теплоносій,
навпаки, подається до нижнього, а відводить-
ся з верхнього колекторного каналу.
Скребкові пастеризатори усіх типів мають

приблизно однакові теплотехнічні можливості.
Переважає та конструкція, яка здатна забезпе-
чити мінімальні енергетичні витрати та високу
ефективність пастеризації.
Мета досліджень — виявлення впливу кон-

структивних особливостей основних типів
скребкових пастеризаторів на їх техніко-еконо-
мічну ефективність.
Результати досліджень. Кожне конструк-

тивне рішення має ряд переваг і недоліків. Ос-
новна важлива перевага циліндричних скреб-
кових апаратів — незначна кількість ущільнень,
що спрощує їх комплектацію і виготовлення.
Конструктивне рішення «труба в трубі» забез-
печує надійну герметичність кожного з каналів,
захищаючи середовища від перетікання. Особ-
ливого значення це набуває за високотем-

Конструктивні особливості
скребкових пастеризаційних апаратів

пературних режимів обробки сировини, ко-
ли якість ущільнювальних матеріалів має бу-
ти високою і, відповідно, це позначається на
вартості.
Проте, як свідчить практичний досвід, за теп-

лообмінними та енергетичними характерис-
тиками пластинчасті скребкові пастеризатори
мають ряд значних переваг, зумовлених їх кон-
струкцією. Висока турбулізація потоку та ефек-
тивна теплопередача у тонкому проміжку між
пластинами дають змогу швидко та рівномір-
но нагріти продукт із значно меншими витра-
тами теплоносія.
Відомо, що одним з основних критеріїв дос-

коналості апарата, поряд із коефіцієнтом теп-
лопередачі, є рівень використання робочого
об’єму, або ступінь компактності [1], що харак-
теризується величиною теплообмінної поверх-
ні, розміщеної в 1 м3 робочої зони апарата, і
виражається співвідношенням:

β=Fp/Vp, (1)

де β — коефіцієнт компактності; Fp — робоча
поверхня теплообміну, м2; Vp — об’єм робочої
зони, м3.
У робочій зоні з розмірами d, d, L (рис. 3) і,

відповідно, об’ємом Vp=d2L можна розмістити
робочу теплообмінну поверхню пластинчасто-
го апарата площею:

   
 2
пл
р

2 d L
F ,

4 h

π= ⋅ (2)

де 
 22 d

4

π
— площа двосторонньої теплообмін-

ної пластини; 
 L
h

— кількість пластин.

Рис. 3. Схема розміщення теплообмінних по-
верхонь

Рис. 2. Компле т теплообмінної пластини та
прод тово о ільця з хрестовиною

d

d

h L
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У цій самій робочій зоні можна розмістити
робочу поверхню циліндричного апарата пло-
щею:

 цил
рF dL.=π (3)

Визначений за формулою (1) коефіцієнт
компактності пластинчастого пастеризатора

 2

пл 2

2 d L 1

4h 2hd L

π π
β = ⋅ = (4)

не залежить від діаметра пластин, а тільки від
щільності їх розташування і зростає зі змен-
шенням проміжку між пластинами h.
Коефіцієнт компактності циліндричного пас-

теризатора

 
ц 2

dL

dd L

π π
β = = (5)

прямо залежить від діаметра теплообмінної
поверхні d і знижується з його збільшенням.
Коефіцієнт відносної компактності J пластин-

частого пастеризатора до циліндричного харак-
теризується співвідношенням отриманих зна-
чень

 пл

ц

d
J  .

2h

β
= =

β (6)

Як видно з формули (6), за однакових роз-
мірів робочої зони пластинчастого і циліндрич-
ного апаратів (відповідно до рис. 3) робоча пло-
ща пластинчастого у d/2h разів більша, ніж ци-
ліндричного і зростає зі збільшенням діаметра
d та зменшенням проміжку h між пластинами.
Практично, для пастеризаторів циліндрично-

го типу (Я5-ОТЛ, ВТО-1000) з діаметром теп-
лообмінної поверхні d=0,285 м і пластинчастого
(Я5-ОВП, Я5-ОПС) з проміжком між пластина-
ми h=0,023 м співвідношення коефіцієнтів ком-
пактності за формулою (5) становитиме:

 0,285
J  6,2.

2 0,023
= =

⋅

Це означає, що за однакових габаритів ро-
бочої зони і такого самого теплового наванта-
ження коефіцієнт теплопередачі циліндрично-
го пастеризатора має бути у 6,2 раза більший,
ніж пластинчастого. Теоретично збільшення
значень коефіцієнта теплопередачі можливо

досягти підвищенням температурного тиску.
Проте практично такий захід є неприйнятним
для термічної обробки рідких харчових про-
дуктів, і, до того ж, у зазначених межах техніч-
но нездійсненний. Проте отриманий коефіцієнт
відносної компактності також означає, що в
робочій зоні циліндричного пастеризатора ре-
ально розмістяться 6,2 пластинчастого скреб-
кового апарата такої самої продуктивності.
Високу компактність скребкового пастери-

затора пластинчастого типу особливо помітно
під час проектування апаратів з тепловими
пластинами великих діаметрів. Збільшення діа-
метра пластини у n разів дає змогу підвищити
площу поверхні теплопередачі, а отже, і її теп-
лову продуктивність у n2 разів. Практично,
якщо діаметр теплообмінної пластини збіль-
шити удвічі, її теплові можливості зростуть у
4 рази. Оскільки відстань між пластинами за-
лишається незмінною, то і коефіцієнт компакт-
ності відповідно до формули (4) не зміниться.
Це свідчить про високі можливості розвитку
теплообмінної поверхні пластинчастих апара-
тів без істотного підвищення їх габаритних
розмірів, що поліпшує використання виробни-
чих площ.
Як і загалом теплообмінники пластинчасто-

го типу, оснащені скребками також можуть ко-
ригувати площу теплообмінної поверхні безпо-
середньо під час експлуатації у разі зміни умов
виробництва. Компонувальні властивості пла-
стинчастих скребкових апаратів дають змогу
створювати комбінації паралельних і послідов-
них каналів з незначними втратами тиску. На-
сосний ефект, що виникає від обертання робо-
чих органів, протидіє зростанню гідравлічного
опору в пакеті пластин та сприяє підтриманню
напору потоку рідини.
Особливою перевагою пластинчастого теп-

лообмінника будь-якої продуктивності є осна-
щення його одним приводом, незалежно від
довжини пакета і кількості пластин. Циліндричні
скребкові теплообмінники частіше мають мо-
дульне виконання з індивідуальним приводом
для кожного з теплообмінних циліндрів, що по-
требує не лише додаткової загальної площі,
а й більших витрат енергії.
Невелика довжина теплообмінного пакета

пластинчастого пастеризатора і, відповідно,
вала зі скребками дають змогу спрямовувати
потужність приводу, в основному, на турбулі-
зацію потоку на противагу циліндричним апа-
ратам, у яких значна кількість енергії витрача-
ється також і на обертання масивного ротора.
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Так, питома потужність на одиницю теплооб-
мінної поверхні становить для пластинчастого
0,7–0,8 кВт, для циліндричного пастеризаційно-
го апарата — 2,3–2,5 кВт.
Конструктивні переваги пластинчастого скреб-

кового пастеризатора закладені в основу роз-
робок обладнання для високотемпературної
пастеризації молочних вершків (Я5-ОВП) і рос-

Визначені переваги свідчать про високий
ступінь досконалості конструкції основних
пластинчастих скребкових теплообмінни-

Висновки

ків, що зумовлює їх високу техніко-економіч-
ну ефективність і перспективи подальшого
розвитку.
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линно-молочних жирових сумішей (Я5-ОПС)
продуктивністю 1200–5000 л/год [3, 4]. Практич-
ний досвід експлуатації підтвердив їх високу
технічну та економічну ефективність: викорис-
тання пластинчастих скребкових теплообмін-
ників у виробництві продуктів підвищеної в’яз-
кості дали змогу знизити енергетичні витрати
(електроенергія, пара) у 2–2,5 раза.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ
ПЕРЕДУМОВИ ФУКЦІОНУВАННЯ
ВТОРИННОГО РИНКУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Проведено оцін ор анізаційно-е ономічних
перед мов форм вання рин вживаної
сільсь о осподарсь ої техні и. Проаналізовано
першопричини вини нення попит на вживан
сільсь о осподарсь техні та зар біжний досвід
вторинно о рин сільсь о осподарсь ої техні и
в е ономічно розвин тих раїнах. Запропоновано
заходи щодо йо о ф н ціон вання та створення
ефе тивної рин ової інфрастр т ри.

Стан машинно-тракторного парку підпри-
ємств аграрного сектору України висуває най-
важливіше завдання щодо розробки та якнай-
швидшого практичного використання вторин-
ного ринку вживаної сільськогосподарської тех-
ніки. Зокрема, чисельність машинно-тракторно-
го парку країни становить приблизно 50% від
технологічної та нормативної потреби, знос
техніки сягає 70–75% парку в Україні. Забез-
печеність виробників сільськогосподарської про-
дукції тракторами у 2011 р. проти 1991 р. зни-
зилась у 2,9 раза, зернозбиральними комбай-
нами — в 3,5, кормозбиральними — в 4 рази.
За умов гострого дефіциту сільськогосподарсь-
кої техніки, її тривалого використання, відсут-
ності у більшості сільгосптоваровиробників фі-
нансових можливостей придбати нову техніку
вторинний ринок набуває найчастіше для агро-
товаровиробників першочергового значення.
Питанням ринку сільськогосподарської тех-

ніки присвячено праці Я. Білоусько, О. Витниць-
кої, С. Даценко, В. Кравчука, Г. Підлісецького,
П. Каблука, В. Трегобчука та ін.
Проблеми інженерно-технічного обслугову-

вання сільського господарства досліджували
В.Г. Більський, М.М. Кропивко, Г.М. Підлісець-
кий, В.П. Алфер’єв, В.П. Баутін, В.М. Биков та ін.
Методи досліджень — монографічний, ста-

тистичних групувань, кореляційно-регресійно-
го аналізу.

Ключові слова: вторинний ринок, сільськогосподарська техніка, машинно-тракторний парк,
дилерська мережа.

Результати досліджень. Зміна пропорцій
зумовлена, з одного боку, зростанням цін на
нові машини, з другого — зниженням вартості
ремонту за рахунок зменшення вибракуван-
ня деталей з невикористаним ресурсом, рен-
табельністю ремонтних підприємств, упрова-
дженням ресурсоощадних технологій, скоро-
ченням оплати праці, збільшенням частки ро-
біт, виконаних власником машини. Для поліп-
шення забезпечення потрібного технічного сер-
вісу необхідна реорганізація інженерно-техніч-
ної служби на всіх рівнях. Досвід зарубіжних
країн з розвинутою економікою показує, що
дилерська форма організації технічного обслу-
говування та ремонту машин у сільському гос-
подарстві найраціональніша. У мережі вироб-
ничо-технічного обслуговування сільського гос-
подарства виокремлюють 3 основні ланки (ри-
сунок): виробник, дилер (усередині країни та в
країнах імпортера) і споживач (фермер) [5].
Значення сервісу зросло у 80-ті роки ХХ ст.,

коли загальне погіршення фінансового поло-
ження змусило фермерів подовжити терміни
експлуатації техніки. В результаті значно збіль-
шилися обсяги ремонтних робіт. Якщо у 70-ті
роки минулого століття витрати на ремонт ста-
новили 0,25–0,3 дол. США на 1 дол. вартості
техніки, то в середині 80-х років вони зросли
майже вдвічі. Ці затрати становлять третину
витрат фермерів на ремонт виробничих при-
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міщень, обладнання та закупівлю палива, що
відповідає 4% від усіх виробничих витрат у
сільському господарстві США [4].
Технічне обслуговування перетворилося на

самостійну галузь економіки, де зайнято сотні
тисяч людей. Річний обіг підприємств такого
профілю в 3–5 разів перевищує вартість щоріч-
ного випуску машин.
Дилерська служба дає змогу використовува-

ти однорівневий маркетинговий канал, робить
постачання оперативнішим, скорочуючи кіль-
кість посередників між заводом-виробником і
сільським товаровиробником до одного.
У нашій країні доцільно передбачити більш

інтенсивне інженерно-технічне обслуговування
та ремонт машин, а також виробничо-техноло-
гічне обслуговування з виконанням складних і
трудомістких робіт, передусім для економічно
слабких сільгоспвиробників, матеріально-тех-
нічне і транспортне забезпечення усіх структур
агросервісного обслуговування з доставкою
промислової продукції в господарства, інфор-
маційно-маркетингове та юридичне обслугову-
вання [1]. Формування та функціонування ди-
лерських пунктів відбувається таким чином:
завод-виробник через дилерів працює з госпо-
дарствами, акціонерними товариствами, коопе-
ративами та фермерами. Ця служба може ви-
конувати певні послуги для споживачів і вироб-
ників сільськогосподарських машин, наприклад:
прогнозувати потреби в новій техніці та ор-
ганізовувати її рекламу; здійснювати передпро-
дажну підготовку, продаж і постачання спожи-
вачам; лізинг і продаж потриманої техніки; на-
вчати споживачів працювати на новій техніці з
найбільшим ефектом; здійснювати технічне об-
слуговування та ремонт, постачати запасні ча-
стини у гарантійний та післягарантійний періо-
ди; орендувати сівозмінні ділянки; виконувати
окремі види транспортних та інших робіт [2].
Для ефективної організації роботи дилера

потрібно організувати фінансовий аналіз, ви-
вчення попиту та результатів торгівлі, ефектив-
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вторинного ринку сільськогосподарської техніки

но управляти запасами, налагодити автомати-
зовану підготовку проектів замовлень і попов-
нення складу. Дилерська служба зможе вра-
хувати інтереси заводів-виробників сільсько-
господарської техніки, з одного боку, і її спожи-
вачів — з другого, та стати з’єднувальною лан-
кою між ними. Дилер проводить маркетинг, вив-
чає платоспроможний попит і впроваджує
альтернативні форми розрахунку за надання
послуги, рекламує нові технології та машини,
здійснює роздрібний продаж і післяпродажний
сервіс, надає консультаційні послуги і навчає
механізаторів роботи на новій техніці, здійснює
контроль за дотриманням сільськогосподарсь-
ких технологій та експлуатацією машин, їх тех-
нічним обслуговуванням та ремонтом протягом
гарантійного і всього терміну служби та має
сертифікат, виданий підприємством-виробни-
ком техніки на право її обслуговування і ремон-
ту, складання (доскладання) та післяпродажно-
го сервісу [3]. В основу дилерської діяльності
покладено такі принципи: визнання пріоритету
виробника та переробника агропродукції — ос-
новних споживачів сільськогосподарської тех-
ніки і сервісу; повна відповідальність за від-
повідність придбаної техніки ґрунтово-кліматич-
ним умовам району, ії комплектність та якість,
передпродажне гарантійне та післягарантійне
обслуговування, постачання споживачу техні-
ки в зібраному та відрегульованому вигляді, за-
безпечення його запчастинами протягом усь-
ого періоду експлуатації; фінансова відпові-
дальність за завдані агротоваровиробникові
збитки з усуненням відмов у терміни, що пере-
вершують нормативні; забезпечення безпере-
бійного дотримання сільськогосподарської тех-
нології через якісне технічне обслуговування
безпосередньо перед агросезоном і впродовж
сезону та ремонт техніки в міжсезонний пері-
од; удосконалення договірних та економічних
відносин із заводами-виробниками, дистриб’ю-
торами та споживачами, встановлення з ними
довгострокових договірних зв’язків.
Аналіз досвіду роботи зарубіжних дилерів

показав, що радіус обслуговування товарови-
робників одним дилером становить 15–20 км і
є рентабельним. Для обслуговування техніки
на площі 78–100 тис. га у встановлені строки
дилеру необхідно мати не менше ніж 2–3 спеці-
алізовані мобільні бригади, які забезпечать су-
проводження всіх технологічних операцій, зок-
рема технічне обслуговування і налагодження
машин безпосередньо перед виходом у поле
або стаціонарних машин за графіком з ураху-
ванням їх пікового навантаження. На основі
реальної інформації про наявний парк сільгосп-

Технічні відділи
обслуговуючих
кооперативів

Промисловість

Дилери Торгівельна
мережа

Сільськогосподарські
товаровиробники

Схема технічно о сервіс
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машин та обладнання, строки їх експлуата-
ції, види сільськогосподарських робіт дилер з
досить високим ступенем точності зможе ви-
значити номенклатуру та необхідну кількість
запчастин. Для зменшення витрат доцільно
створити дилерські центри, які мають розміщу-
ватись у географічному центрі обслуговуваної
території на відстані не більше 30–40 км до
крайньої точки обслуговування. У цьому разі
має бути проведений перерозподіл функцій
дилерів та дилерського центру.
Типова схема взаємовідносин між виробни-

ком техніки, дилерським центром і дилером
повинна засновуватися на таких правилах: по-
стачання продукції дилерам, як правило, на
умовах консигнації чи під реалізацію строком
до 90 днів, а також часткової чи повної пере-
доплати; надання дилерам знижки з договірної
ціни залежно від строку реалізації, сезонності
та кількості реалізованої продукції для покрит-
тя витрат дилера на вивчення ринку збуту, виз-
начення платоспроможного попиту й організа-
цію реклами; у разі неналежного виконання
дилером договірних зобов’язань перед вироб-
ником в частині оплати за реалізовану продук-
цію дилерський центр виступає як фінансовий
гарант; відшкодування витрат дилера на доск-

ладання та післяпродажну підготовку продукції
за наявності договору заводу з дилерським
центром чи дилером; обслуговування та ре-
монт техніки в гарантійний і післягарантійний
періоди експлуатації проводяться в певному
порядку; завод чи дилерський центр, що має
сертифікат заводу, атестує дилера і його тех-
нічну базу; відшкодування витрат дилера на
усунення відмов машини, що відбулися в га-
рантійний період з вини виробника; поповнен-
ня резервного фонду запчастин та спеціально-
го інструменту.
Головним у роботі дилера чи дилерського

центру є глибоке вивчення стану і перспекти-
ви розвитку ринку всього комплексу послуг.
Після проведення маркетингових досліджень
та оформлення договорів з постачальниками
технологія роботи дилерських структур здійс-
нюється в кілька етапів: прийом продукції за
кількістю, якістю і комплектністю — передпро-
дажна підготовка — гарантійне обслуговуван-
ня — технічне обслуговування машини (облад-
нання) в післягарантійний період експлуата-
ції — реклама та PR нових технологій вироб-
ництва сільськогосподарської продукції та її пе-
реробки — формування в регіоні вторинного
ринку сільськогосподарської техніки.
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Логістизація процесу забезпечення техніч-
ними ресурсами товаровиробників загалом з
урахуванням специфічних особливостей сіль-
ського господарства у взаємозв’язку й у взає-
мозалежності всіх елементів макрологістич-
ної системи дасть змогу знизити сукупні ви-
трати з усього логістичного ланцюга руху
товару, сформувати ефективні канали роз-
поділу продукції сільгоспмашинобудування
вживаної техніки через дилерську мережу та
здійснити прогнозування потреб у матеріаль-
но-технічних ресурсах, орієнтувати промис-
лові підприємства на випуск конкурентоспро-
можної продукції, здійснювати формування за-

Висновки

мовлень та аналіз ринку, вдосконалювати
лізингову діяльність, забезпечити контроль
за постачанням якісних товарів і послуг
сільському господарству, сформувати інфра-
структуру ринку, що координуватиме верти-
кальні та горизонтальні зв’язки з регулюваль-
ною функцією держави.
Нарощування агровиробництва в умовах

жорсткої конкуренції можливе лише через по-
шук нових форм і методів обслуговування спо-
живача, прискорене впровадження сучасних
технологій, застосування техніки світового
рівня та своєчасне оновлення машинно-трак-
торного парку.



63Вісник аграрної наукичервень 2013 р.

ЕКОНОМІКА

УДК 339.13:634.1.076:
338.27

© 2013

І.А. Сало,
кандидат
економічних наук
Інститут
садівництва НААН

РИНОК ПЛОДІВ В УКРАЇНІ

Визначено особливості розвит вітчизняно о
рин плодів, зовнішньої тор івлі, ціно творення.
Здійснено про ноз вання попит і пропозиції
за видами плодової прод ції. Виявлено вплив
обся ів виробничих витрат і цін на форм вання
приб т овості в промисловом се торі.
Розраховано е вівалентні ціни на плоди
на основі нормативних витрат.

Вітчизняний ринок плодів в Україні не мож-
на визнати оптимально функціонуючим за
структурою і наповненням. Основними пробле-
мами є недостатній розвиток промислового ви-
робництва плодів та збитковість сільськогоспо-
дарських підприємств; формування пропозиції
переважно господарствами населення, що зу-
мовлює її нестабільність; невідповідність плодів
стандартам товарної якості; низький платосп-
роможний попит, через що внутрішнє спожи-
вання плодів задовольняється лише на 53–
65%; неефективна інфраструктура ринку, зок-
рема, напрями торгівлі, промислової перероб-
ки, ціноутворення; слабкі економічні позиції на
світовому ринку плодів — експортні поставки
плодової продукції у вітчизняному виробництві
становлять лише 5–10%.
Питанням розвитку продовольчого ринку та

проблемам виробництва і споживання про-
дуктів харчування займалися О.Ю. Єрмаков,
Т.А. Маркіна, В.А. Рульєв, Г.М. Сатіна, Л.П. Си-
миренко, Д.Ф. Чухно, О.М. Шестопаль та ін. Од-
нак зі вступом України в міжнародну організа-
цію СОТ з’явилися і перспективи вдосконален-
ня зовнішньоторговельних зв’язків та виходу на
світовий ринок.
Мета досліджень — висвітлити особливості

та найближчі перспективи розвитку ринку пло-
дів в Україні.
Методика досліджень. У дослідженнях ке-

рувалися загальними методами наукового пі-
знання та методичними підходами до вивчен-
ня кон’юнктури на продовольчих ринках [2].
Результати досліджень. Плоди в Україні

вирощують сільськогосподарські підприємст-
ва та господарства населення. Основна їх ма-
са формується останніми — 83–87%, або
1169–1485 тис. т у 2007–2011 рр. Пропозиція
представлена із зерняткових плодів — яблука-
ми (83–86%, або 719–954 тис. т), кісточкових —
вишнями та сливами (28–35% та 25–35%, або
відповідно 116–173 та 110–155 тис. т), горіхо-
плідних — переважно грецькими горіхами
(практично 100%, або 79,2–112,6 тис. т). Свіжі

Ключові слова: ринок, плоди, попит, пропозиція, ціна, прогноз.

плоди на ринок поступають нерівномірно. Зва-
жаючи на те, що основою їх є яблука, най-
менша частка пропозиції формується в трав-
ні — серпні — 25–30% річного товарообороту,
а найбільша — в осінньо-зимовий період —
50–55%.
Нестабільність пропозиції зумовлена сукуп-

ністю факторів, пов’язаних із сезонними особ-
ливостями галузі та кризовою ситуацією в про-
мисловому секторі. Її істотне зниження відбува-
ється через недотримання агротехніки вирощу-
вання плодів, зокрема, за внесення мінераль-
них та органічних добрив, захисту рослин від
шкідників та хвороб, що пов’язано з інфляцій-
ними процесами в Україні. Так, ціни на паль-
не, добрива та отрутохімікати підвищилися  від-
повідно в 2,5, 1,6 та 1,5 раза. На ринку садів-
ницькими підприємствами формується лише
до 15% пропозиції плодів.
У 2010–2011 рр. промисловим вирощуван-

ням плодів займалося 375 підприємств. Недер-
жавні сільськогосподарські підприємства фор-
мують 95%, або 235 тис. т плодової продукції.
Найбільшу питому масу в загальній кількості
недержавних підприємств мають господарські
товариства — 64% (212 од.), які виробляють та
реалізують переважну масу плодів — 90%,
158 тис. т, і є найприбутковішими — 2,583 грн
з 1 га (рівень рентабельності 18,2%). Наймен-
ша кількість в Україні селянсько-фермерських
господарств, що займаються садівництвом —
17. Попри це господарська діяльність порівня-
но з державними та приватними підприємства-
ми і сільгоспкооперативами більш ефективна.
У формуванні виробничих витрат садівниць-

ких підприємств за нестачі фінансових ресурсів
серед природних, організаційно-економічних та
технологічних чинників особливе значення ма-
ють останні. Вони істотно впливають на встанов-
лення оптових цін реалізації на плоди та при-
бутковість. Так, виробничі витрати недержав-
них підприємств на 1 га становили 11,6 тис. грн,
а їх прибуток — 2398 грн/га, тоді як державні,
де цей показник 6,6 тис. грн виявилися збит-
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ковими — –768 грн/га. Така ситуація спосте-
рігалася за нижчих оптових цін реалізації в дер-
жавних підприємствах на 10%. Недостатній
рівень виробничих витрат істотно впливає на
прибутковість вирощування плодів через низь-
ке агротехнічне обслуговування насаджень. За
підрахунками нормативні виробничі витрати на
вирощування яблук за схеми садіння 5×3 м ста-
новлять 43,2 тис. грн/га (прибуток 77,5 тис. грн/га),
що в 3,7 раза вище за фактичні витрати садів-
ницьких підприємств. Тобто висока вмотиво-
ваність відшкодування витрачених ресурсів та
досягнення позитивних результатів, стимулю-
ють недержавні господарства вкладати вдвічі
більше обігових коштів та інвестицій для одер-
жання вищої врожайності, ніж державні.
У майбутньому на 2020 р. очікується змен-

шення валового збору на 2–3% порівняно з
2011 р., а саме до 1741 тис. т. Відбуватиметь-
ся це за рахунок незначного скорочення вро-
жайності плодів у сільськогосподарських під-
приємствах (до 38 ц/га) та зменшення обсягів
виробництва в 1,3 раза (до 226 тис. т). Це пояс-
нюється переважанням площ вибування наса-
джень над закладанням молодих садів. Так,
упродовж 2007–2011 рр. було закладено площі
2,6–3,6 тис. га, що в 1,2–3,8 раза менше за ті,
що вибули.
Передбачається, що, як і впродовж останніх

років, основну масу товарної пропозиції плодів
формуватимуть господарства населення —
близько 87%. Виробництво плодів концентру-
ватиметься переважно у Вінницькій, Дніпропет-
ровській, Донецькій, Хмельницькій, Чернівець-
кій, Закарпатській областях та АР Крим — до
50%, що становитиме 855 тис. т. Очікувані змі-
ни обсягів виробництва плодової продукції
практично не вплинуть на формування струк-
тури товарообігу: зерняткові плоди становити-
муть 60–65%, кісточкові — 28–30, горіхоплід-
ні — 7–8%.
У наповненні внутрішнього ринку плодів іс-

тотне місце займають імпортні поставки — 40–
50% (887–940 тис. т). Вони особливо розшири-
лися зі зменшенням митних тарифів після всту-
пу в міжнародну організацію СОТ. Зокрема
імпорт яблук у 2009 р. зріс на 42% порівняно з
2008 р. За показником продовольчого самоза-
безпечення та незалежності, який перевищує
прийнятий світовий норматив (до 30%), Украї-
ну можна вважати продовольчо залежною від
країн-імпортерів.
У 2007–2011 рр. найбільше було ввезено в

Україну апельсинів та мандаринів — 30–36%
обсягів імпорту, бананів — 25–30, яблук — 10–
25%. Основними постачальниками цих плодів

Ринок плодів в Україні

на вітчизняний ринок у 2011 р. були: яблук —
Польща — 89,2 тис. т (81,5%), цитрусових —
Туреччина, Єгипет — 265 тис. т (64%), бана-
нів — Еквадор — 222 тис. т (90%).
Через негативні тенденції розвитку плодово-

го ринку в Україні та закінчення перехідного
періоду вступу до СОТ до 2020 р. очікується
збільшення обсягів імпортних поставок плодів
удвічі порівняно з 2011 р. Вони становитимуть
близько 1880 тис. т. Найбільшу питому масу в
структурі свіжої імпортної плодової продукції
займатимуть, як і раніше, цитрусові, банани та
яблука — 85–90%.
Експортні поставки плодів в Україну у 2007–

2011 рр. перевищували імпортні у 5–18 разів.
Експорт складався здебільшого з яблук — 30–
55% (20–98 тис. т) та грецьких горіхів — 22–
47% (18–40 тис. т). Основними покупцями яб-
лук були Росія — 97% (36 тис. т), грецьких го-
ріхів — Росія, Ірак, Туреччина, Іран, Сирія,
Азербайджан — 75% (29 тис. т), з яких 29%
закуповувала Росія.
Оскільки частина завезених польських яблук

реекспортується, можна очікувати, що з розши-
ренням їх імпорту та вітчизняного виробницт-
ва експортні поставки плодів у перспективі
збільшаться до 292 тис. т. У структурі експор-
ту плодової продукції і надалі найбільшу пито-
му масу матимуть горіхи та яблука — 75–80%.
Передбачається, що основним покупцем пло-
дів, як і в попередні роки, залишиться Росія.
В Україні впродовж 2007–2011 рр. спостері-

гався низький рівень споживання плодів — 39–
50 кг, що в 1,5–2 раза менше від раціональної
норми споживання 75 кг на 1 особу населення
в рік. Найбільше серед плодової продукції на-
селенням споживається яблук — 20 кг, що ста-
новить 40%.
У перспективі у 2020 р. очікується збільшен-

ня рівня споживання плодів до 71 кг на 1 осо-
бу в рік, що більше в 1,4 раза, ніж у 2011 р.
Розширення відбудеться переважно за рахунок
яблук — у 1,5 раза (29 кг на 1 особу) та імпор-
тованих плодів — у 1,9 раза (25 кг).
Загалом на продовольче забезпечення конк-

ретної людини плодами впливає платоспро-
можність, рівень цін, якість та доступність про-
позиції, склад сім’ї, місце проживання, культу-
ра споживання, асортимент, сортимент та ряд
інших чинників. Найбільше значення для вітчиз-
няних споживачів за купівлі плодів мають перші
2 чинники, вплив яких становить близько 94%.
На вітчизняному ринку плодів склалася не-

сприятлива цінова ситуація для ефективного
виробництва плодової продукції та повноцінно-
го споживання її населенням. Вищим рівнем
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відзначається лише оптова ціна на плоди в
садівницьких підприємствах для комерційних
структур та на ринку. Так, у 2007–2011 рр. вона
становила 1,5–3,5 тис. грн за 1 т плодової про-
дукції. Плоди кісточкових культур коштували в
2–2,5 раза дорожче за зерняткові — відповід-
но 3,5–6,0 та 1,4–3,0 тис. грн/т.
Перепродаж плодів через кількох посеред-

ників негативно впливає на формування рівня
споживання у зв’язку з ростом цін у роздрібній
торгівлі у 3–4 рази і сприяє зосередженню ос-
новної частини прибутку в проміжній ланці. Ска-
жімо, середня роздрібна ціна на плоди у 2011 р.
становила 12,10 грн/кг, що вище за оптову ціну
реалізації сільськогосподарських підприємств у
4 рази.
Такий рівень оплати плодової продукції не

відшкодовує фактичних виробничих витрат то-
варовиробників, що зумовлює збитковість пло-
дового виробництва в сільськогосподарських
підприємствах. Тому слід шукати нові, ефек-
тивніші способи реалізації. Швидка втрата сві-
жими плодами споживчих властивостей, незначні
обсяги переробки на місцях виробництва зму-
шують товаровиробників реалізовувати значну
частку продукції переробним підприємствам за
цінами значно нижчими, ніж на ринку, у 2–2,3 ра-
за. За підрахунками експертів, маючи спеціаль-
но обладнане сховище, садівницьке підприєм-
ство може отримувати в 1,5–2 раза більше при-
бутку. Однак лише близько в 20% вітчизняних

товаровиробників є сховища, оскільки їх будів-
ництво потребує значних інвестицій. Так, для
сучасного сховища з регульованим газовим
середовищем ємністю у 5 тис. т для зберіган-
ня яблук потрібне фінансування обсягом 3–
4,5 млн євро (30–45 млн грн) [1].
У 2012 р. на вітчизняному ринку плодів очі-

кувалось зростання закупівельних цін сільсько-
господарських підприємств на 7–15%. Це зу-
мовлено передусім підвищенням рівня цін на
енергоресурси та засоби виробництва, що про-
вокує ріст цін на кінцеву продукцію. Отже, роз-
дрібні ціни на плоди зростуть порівняно з 2011 р.
у 1,1–1,3 раза.
Слід зазначити, що еквівалентні ціни на пло-

ди на 2012 р. з урахуванням нормативних по-
казників витрат були вищими за середні роз-
дрібні ціни сільськогосподарських підприємств
на міських ринках України. Так, за норми при-
бутку 7,5% для яблук (форма крони округла
малогабаритна) еквівалентна ціна становила
8,65 грн/кг, (форма крони площинна) — 6,00,
сливи — 11,00; за норми прибутку 10% відпо-
відно — 9,20 грн/кг, 6,30, 11,00 грн/кг; 15% —
10,30 грн/кг, 7,05, 13,00 грн/кг. Це свідчить про
те, що їх не можна вважати прийнятними для
більшості споживачів, розподілених за дохода-
ми (до 85% населення споживає плодів менше
встановленої раціональної норми), та про від-
сутність мотивації в промислових товаровироб-
ників вирощувати цю продукцію.

Висновки

Ефективність промислового виробництва
плодів істотно залежить від дотримання тех-
нології виробництва плодів, інтенсивності
виробничих витрат на одиницю площі насад-
жень, каналів реалізації, цінової політики гос-
подарств.
У формуванні рівня споживання плодів че-

рез низьку купівельну спроможність населен-
ня основне значення мають доходи та ціни.
На перспективу передбачається незначне
звуження промислового виробництва та роз-

ширення пропозиції і рівня споживання за ра-
хунок імпортних поставок плодів, зокрема,
яблук, цитрусових та бананів. Для повноцін-
ного задоволення потреб споживачів плодо-
вою продукцією впродовж усього року,
збільшення та урізноманітнення асортимен-
ту і сортименту, розширення промислового
виробництва велике значення має поєднання
організаційно-економічних чинників з технічни-
ми і технологічними та вдосконалення інфра-
структури вітчизняного ринку.
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Актуальність досліджень. Завдяки іннова-
ційним перетворенням регіональні трансфор-
мації можуть мати конкурентні переваги на сві-
тових продовольчих ринках. Внутрішньосис-
темними чинниками неефективних трансфор-
мацій є те, що інноваційний розвиток аграрної
сфери на 30% стримується незадовільним фі-
нансовим станом підприємств, на 25% — низь-
кою якістю науково-дослідних робіт і низьким
рівнем інтеграції науки з виробництвом.
Інноваційний розвиток аграрної сфери дослі-

джували С. Козир, В. Амбросова, Л. Козаченко,
М. Булгакова, Т. Бураковський, А. Гальчинський,
Л. Дейнека, О Дергачов, О. Жемойда, С. Ква-
ша, В. Клочко та ін.
Методи досліджень — визначення умов і

системно-логічний, науково-аналітичний та іс-
торичний підхід опрацювання літературних
джерел; узагальнення й систематизація науко-
вих підходів, порівняння, узагальнення.
Результати досліджень. Управління інно-

ваційною діяльністю аграрної сфери — це ба-
гаторівнева система управління інноваційними
процесами, ухвалення управлінських рішень,
націлених на створення конкурентоспроможної
продукції в сільськогосподарських галузях, до-
сягнення ефективних результатів інноваційної
діяльності та реалізація інноваційних стратегій.
Структурними ланками інноваційних транс-

формацій є: стратегія, розробка та здійснення
єдиної інноваційної політики, кадрового забез-
печення інноваційних процесів, розробка про-
грами інноваційної діяльності, забезпечення
інноваційних проектів ресурсами (зокрема фі-
нансовими й інформаційними), відбір та впро-
вадження інноваційних проектів, створення ін-
новаційної інфраструктури, моніторинг іннова-
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ційної діяльності тощо [1]. Пошук підходів до
управління інноваційною діяльністю в аграрній
сфері регіону передусім має бути пов’язаний з
розробкою інноваційної стратегії аграрної сфе-
ри і створенням так званого ресурсного блоку
інноваційного розвитку.
Інноваційні стратегії мають бути відображені

в програмі інновацій аграрної сфери регіону,
яка повинна містити також відповідні механіз-
ми управління реалізацією інноваційних стра-
тегій аграрної сфери регіону. Фінансове забез-
печення інноваційних перетворень можливе
завдяки таким джерелам: створення пайового
інноваційного фонду аграрної сфери за учас-
тю як державних коштів, так і внесків приват-
них підприємств; виділення певного щорічного
процента коштів із дохідної частини бюджету
регіонального рівня; проведення інноваційного
конкурсу (тендера) на розбудову інноваційної
інфраструктури, фінансування якого в разі виг-
рашу може здійснюватися з державного бюд-
жету на основі повернення; залучення інвес-
тицій в інноваційну інфраструктуру аграрної
сфери регіону, яке супроводжується податко-
вими пільгами, що мають бути досить приваб-
ливими; вивільнення коштів за рахунок розроб-
ки заходів, спрямованих на зниження інновацій-
них ризиків; активізація залучення інвестицій-
ного капіталу під гарантії регіональних органів
влади [2].
В інноваційній інфраструктурі не виключено

також утворення науково-технічних альянсів,
консорціумів, спільних інноваційних підпри-
ємств (зокрема й міжнародних), бізнес-інкуба-
торів, кластерних структур, агропромислових на-
укових парків і т. ін.
На першому етапі створення системи інно-
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ваційного управління це можуть бути два управ-
лінських блоки: управління на рівні регіональ-
ного аграрного виробництва і локальні системи
управління інноваціями на рівні підприємств,
організацій, об’єднань, агрохолдингів тощо. До
першого блоку можна зарахувати створення на
рівні аграрної сфери регіону відділу інновацій
при Головному управлінні сільського господар-
ства та продовольства.
Під час ухвалення управлінських рішень на

регіональному рівні доцільними є консультації
з регіональною спілкою сільгосптоваровироб-
ників та обласною асоціацією фермерських гос-
подарств, асоціацією сільського туризму, а та-
кож врахування рекомендацій щодо процесів
інноваційних перетворень, які розробляються
Мінагрополітики.
До другого блоку управління інноваційною

діяльністю (на рівні локальних систем) доціль-
но зарахувати функції управління інноваційни-
ми процесами у агропідприємствах, створення
відділів з інноваційної діяльності у великих
підприємствах аграрної сфери та введення
посад спеціалістів з інноваційних перетворень
у середніх і малих підприємствах.
Для реалізації визначених напрямів слід за-

безпечити передумови впровадження ефектив-
них механізмів управління інноваційною діяль-
ністю на регіональному рівні: здійснення фінан-
сової, матеріально-технічної, організаційно-ме-
тодичної підтримки інноваційних процесів в
аграрній сфері; максимально можливе залу-
чення вітчизняних та іноземних інвестицій в
інновації; проведення інформаційних кампаній
щодо інноваційних моделей розвитку аграрної
сфери; впровадження курсу інноваційного ме-
неджменту в навчальний процес підготовки
фахівців-аграріїв; створення системи мотивацїї
сприяння інноваційній діяльності; розвиток
інформаційного забезпечення та дорадництва
підприємств аграрної сфери з різних аспектів
НТП; організація моніторингу інноваційних про-
цесів в аграрній сфері.
У соціально-організаційному плані найбіль-

шу роль в модернізаційних трансформаціях
системи державного управління відіграють ін-
новаційні процеси, які в найзагальнішому плані
характеризує термін «маркетизація». Транс-
формація державного управління пов’язана з
його орієнтацією на потреби соціальних суб’єк-
тів, у конкретнішому плані — впровадження
ринково-бізнесових підходів у системі держав-
ного управління та його адаптації до потреб
ринку. Одним з напрямів цих інновацій є так

звані приватизаційні процеси в межах держав-
них інститутів. Основним наслідком маркети-
зації на організаційному рівні, зокрема аграр-
ного виробництва, є інтеграція державних інсти-
тутів у ринкову інфраструктуру постіндустріаль-
ного суспільства і поступове подолання
відчуженості по лінії розподілу: держава — гро-
мадянське суспільство. Характерною інновац-
ійною рисою постсучасного державного управ-
ління стає трансформація державних служ-
бовців з чиновницького статусу в статус дер-
жавних менеджерів.
У результаті виникла мережна організація

управління, в якій автономні агенти держави
активно взаємодіють зі структурами громадян-
ського суспільства на основі договірних відно-
син, обміну ресурсами та спільного інтересу. У
її межах держава не домінує над інститутами
громадянського суспільства, а є одним з учас-
ників рівноправних партнерських відносин» [2].
Мережні взаємодії охоплюють і міждержавні
відносини, що виявляється передусім у євро-
пейських інтеграційних процесах, де стиму-
люється співробітництво інституційно оформ-
лених інтересів.
У роботу державного сектору загалом де-

далі ширше впроваджуються ринкові механізми
і методи менеджменту, що використовуються
в приватних компаніях.
Взаємодія державного керівництва та зазна-

чених агенцій, що здійснюють виконавчі функ-
ції, також відбувається на основі адаптації ме-
тодів бізнес-управління. У міру зміни етичних
принципів функціонування державної служби
та впровадження бізнес-технологій, забезпе-
чення політичного контролю за діяльністю дер-
жавного апарату перетворюється на одну з
найгостріших суспільних проблем» [6].
В постсучасних управлінських практиках,

зокрема і в аграрній економіці, спостерігається
відхід від управлінського раціоналізму на ко-
ристь практичній творчості. Формується систе-
ма державного управління, новаторська з нау-
ково-технічного боку, адаптивна за внутріш-
ньою будовою своїх систем, що спирається на
людський потенціал, ефект команди, розгор-
тання систем стратегічного управління [4].
Найнаочнішим виявом цього напряму управ-

лінських інновацій є поширення в системі дер-
жавного управління, зокрема аграрною діяльніс-
тю, самоокупних проектних груп як інноваційних
структур. Інноваційні зміни в постіндустріальній
системі соціального управління орієнтовані не
на зовнішній примус організаційних структур до
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змін, а на механізми самоорганізації. Неста-
більність суспільства в умовах постійних змін
потребує постійних інновацій в управлінні, чого
не було раніше, коли стабільність суспільства
зумовлювала ординарність і передбачуваність
управлінських рішень. В умовах постіндустріа-
лізму потрібні оперативні форми управління,
оскільки інформаційні потоки в сучасному
суспільстві дуже інтенсивні, як і кардинальні
технологічні новації [7].
В основі інноваційного процесу дебюрокра-

тизації державного управління міститься мар-
кетингова орієнтація органів державної влади
на потреби громадян. Практика показує, що
поширення управлінських нововведень значно
інтенсифікується, коли реформи державного
управління пов’язують зі споживчим сектором,
тобто задоволенням потреб населення [8].
Оновлення й перебудова державного апара-

ту відбувається через створення гнучких і ви-
сокоадаптивних структур, здатних задовольня-
ти потреби громадян у всьому спектрі держав-
них послуг. Посадові оклади замінені системою
оплати на основі результативності та якості
управлінської діяльності. Скрізь однією з най-
важливіших цілей здійснюваних реформ стали
підвищення якості державних послуг і вдоско-
налення механізму їх розподілу. Сьогодні дер-
жавні заклади дедалі частіше характеризують-
ся як підприємства з надання послуг» [2]. Ре-
зультатом цього напряму інноваційних змін
управління в постіндустріальному суспільстві є
поступове створення постбюрократичної систе-
ми державного управління. Цей процес вияв-
ляється передусім у зниженні ролі управлінсь-
кої ієрархії, відміні одноманітної службово-пра-
вової регламентації чиновництва, ліквідації
його службових привілеїв, відсутності уніфіко-
ваних норм проходження державної служби,
єдиної тарифної сітки оплати праці тощо.
Поширення тимчасових управлінських струк-

тур — прямий результат прискорення змін у
суспільстві, зокрема в аграрній економіці [5].
Мобільні структури створюються для розв’язан-
ня певних специфічних проблем, і після вико-
нання завдання розформовуються, а їхні ком-
поненти (люди, устаткування, процедури) скла-
даються в новому порядку для розв’язання
нової проблеми [10]. Системна роль тимчасо-
вих організаційних структур в аграрних транс-
формаціях, державному управлінні виявляєть-
ся у двох вимірах. По-перше, їх упровадження
змінює уявлення про сам процес управління,
надаючи йому нових процесуальних та органі-

заційних форм. По-друге, вони заповнюють
управлінську нішу, де традиційні стабільні
структури неефективні, тим самим надаючи
всій системі державного управління додаткової
адаптивної здатності та гнучкості [5].
Для вдосконалення управління трансформа-

ціями розвитку аграрної сфери економіки на
регіональному рівні, на нашу думку, велике зна-
чення має формування інноваційної моделі
розвитку аграрного виробництва: розробка і
впровадження інвестиційно-інноваційних про-
грам та проектів з розвитку виробництва ор-
ганічно чистої продукції, побудова тепличних
плодоовочевих комбінатів, ліній з виробництва
і переробки молока та м‘яса, зокрема у відда-
лених сільських районах.
Неабияке значення згідно з інноваційною

моделлю матиме впровадження інноваційних
комплексів сільськогосподарських машин та
обладнання, нових гібридів і сортів насіння
сільськогосподарських культур, високопродук-
тивних порід тварин, систем ведення аграрно-
го виробництва загалом відповідно до специфі-
ки регіонів розміщення.
Одним із важливих напрямів інноваційної

діяльності аграрних підприємств є маркетингові
дослідження та реклама новітніх видів про-
дукції. Використання досвіду світових лідерів в
інноваційній діяльності через придбання права
власності на винаходи, корисні моделі, промис-
лові зразки, ліцензій на інтелектуальний про-
дукт високої якості дає можливість економити
кошти і час на здійснення власних досліджень
та створення розробок, скорочує терміни ос-
воєння новітніх технологій, забезпечує високий
рівень виробленої продукції, виробляти іннова-
ційну конкурентоспроможну продукцію.
Техніко-технологічний вплив інноваційних

трансформацій позначається на підвищенні
технологічного рівня аграрного виробництва,
тим самим посилюючи його сприйнятливість до
інновацій. Розширюються можливості сільсько-
господарської адаптації підприємств до новітніх
досягнень науки і техніки. Етап підготовки до
виробництва нової продукції, а також впровад-
ження нових методів її виробництва потребує
великих витрат в інноваційному процесі, оскіль-
ки на цьому етапі відбувається заміна машин,
технологій, які використовувалися, а це потре-
бує значних вкладень.
Реалізація інноваційної стратегії аграрної

економіки регіонів потребує прискореного роз-
витку високотехнологічних виробництв, спро-
можних виробляти наукоємну продукцію, фор-
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мування експортного потенціалу, підвищення
технологічного рівня підприємств завдяки про-
гресивним вітчизняним і світовим науково-тех-
нічним досягненням. Відповідно до Закону Ук-
раїни «Про пріоритетні напрями інноваційної
діяльності в Україні» визначено такі пріоритетні
напрями інноваційної діяльності в аграрному
виробництві: енергоефективні електроприводи
для базових галузей економіки; основне елек-
тротехнічне обладнання; енергоекономічні дже-
рела світла та системи освітлення; функціо-
нальна та силова електроніка в енергетичній
галузі; модернізація електростанцій та елект-
ромереж; електромережі видачі потужностей
атомних електростанцій; парогазові установки
і технології спалювання низькосортного твер-
дого, рідкого і газоподібного палива; високо-

Формування моделі
інноваційного розвитку аграрної сфери

Для забезпечення інноваційного розвитку
аграрної сфери необхідно: сконцентрувати
капітал на пріоритетних напрямах розвитку,
зокрема на освіті, науці, прогресивних техно-
логіях, підприємницькій активності на ринку
наукомісткої продукції; забезпечити організа-
цію конкурентоспроможного виробництва аг-

Висновки

ропродовольчої продукції; переорієнтувати
інвестиції на розвиток галузей сільського гос-
подарства з порівняно високою інтенсивні-
стю виробництва; впроваджувати інвести-
ційно-інноваційні проекти будівництва про-
мислових об’єктів з переробки енергетичних
продуктів і виробництва біопалива.
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продуктивне енергоощадне компресорне об-
ладнання для оснащення залізничного транс-
порту та інших галузей; підвищення рівня ін-
тенсифікації виробництва, додаткові вкладен-
ня у технологічні процеси; технологічне
переоснащення, застосування ресурсоощад-
них та екологічних технологій і техніки; забез-
печення високоефективним генофондом сортів
і гібридів вітчизняного виробництва; розширен-
ня мережі підприємств свинарства і скотарства
з одночасним підвищенням рівня інтенсивності
галузі; стимулювання модернізації виробницт-
ва, автоматизації процесів, застосування про-
гресивних генетично поліпшених оптимізованих
раціонів і повноцінних кормів, забезпечення
належних умов утримання сільськогосподарсь-
ких тварин.
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ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЗЕРНА
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Наведено рез льтати аналіз енетичної
стр т ри довжини стебла, іль ості бобів,
насіння та маси насіння з рослини, маси 1000
насінин і вміст протеїн в зерні сортів орох
посівно о. Визначено енетичні омпоненти,
з мовлені адитивними та домінантними
ефе тами енів. Установлено ст пені та напрями
домін вання озна і оефіцієнти їх
спад ов ваності в зь ом роз мінні (h2).

Підвищення врожайності, білковості і техно-
логічності є основними завданнями в селекції
гороху. Для успішного їх вирішення методом
гібридизації для схрещування слід добирати
кращий вихідний матеріал та мати інформацію
про характер успадковування основних госпо-
дарсько цінних ознак у ньому.
Найповнішу генетичну інформацію про ха-

рактер успадкування ознак у рослин можна
отримати в системі діалельних схрещувань з
використанням методу генетичного аналізу
Джинкса-Хеймана [4–6]. Цей метод дає змогу
визначити основні генетичні параметри вихід-
них сортозразків за такими досліджуваними
ознаками: співвідношення домінантних і ади-
тивних генів, загальна та відносна домі-
нантність, коефіцієнти успадковуваності в ши-
рокому та вузькому розумінні.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

ди закладено на полях Інституту кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН у зоні Лісо-
степу у 2011–2012 рр. Технологія вирощуван-
ня гороху — загальноприйнята для Лісостепу.
Дослідження здійснювали з використанням

30-ти гібридів F1, одержаних схрещуванням
6-ти сортів гороху посівного (Комбайновий 1,
Харківський 376, Царевич, Петроніум, Рената,
Елегант) за повною діалельною схемою.
Отримані гібриди та батьківські сорти оціню-

вали в лабораторних умовах за 6-ма ознака-

Ключові слова: горох посівний, продуктивність, якість, кількісні ознаки, генетичний аналіз.

ми: довжиною стебла, кількістю бобів, кількістю
насіння, масою насіння з рослини, масою 1000 на-
сінин, умістом протеїну в зерні згідно з мето-
дичними рекомендаціями ВІР [2].
Уміст протеїну в зерні гороху на абсолютно

суху речовину визначали в лабораторії зоотех-
нічної оцінки кормів Інституту кормів та сіль-
ського господарства Поділля НААН [1].
Для статистичної обробки даних використа-

но методи дисперсійного аналізу, генетичний
аналіз виконано за допомогою пакета приклад-
них програм «EliteSystems gr.», створеного в
лабораторії генетичних основ селекції Інститу-
ту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва [3].
Результати досліджень. Основні генетичні

показники господарсько цінних ознак гороху
посівного, отримані методом генетичного ана-
лізу, наведено в таблиці.
Довжина стебла досліджуваних сортів конт-

ролювалася адитивно-домінантною системою
генів з перевагою домінантних (H1>D). Ця оз-
нака успадковувалася за типом наддомінуван-
ня з найменшим ступенем виявлення серед
інших ознак (H1/D=1,78). У сортах гороху по-
сівного Комбайновий 1 (F1=714,94), Харківсь-
кий 376 (F2=387,41) та Елегант (F6=773,80) пе-
реважають домінантні алелі генів; у сортах
Царевич (F3=–324,71), Петроніум (F4=–634,22)
і Рената (F5=–475,75) виявлено найменшу кіль-
кість домінантних алелів, що визначають вели-
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чину ознаки. Середнє значення коефіцієнта
успадковуваності у вузькому розумінні (h2=0,51)
свідчить про можливість добору за цією озна-
кою в ранніх поколіннях.
Кількість бобів з рослини успадковувалася

за типом наддомінування (H1>D) із середнім
його показником серед інших досліджуваних
ознак (H1/D=4,02). У сортах Комбайновий 1
(F1=0,84), Харківський 376 (F2=1,51), Царевич
(F3=4,54) та Елегант (F6=2,42) переважають
домінантні алелі генів; у сортах Петроніум
(F4=–2,68) та Рената (F5=–4,70) виявлено най-
меншу кількість домінантних алелів, що визна-
чають величину ознаки.
Середнє значення коефіцієнта успадковува-

ності у вузькому розумінні (h2=0,48) свідчить
про можливість добору за цією ознакою в ран-
ніх поколіннях.
Кількість насіння з рослини контролювала-

ся адитивно-домінантною системою генів з пе-
реважанням домінантних (H1>D), успадковува-
лася за типом наддомінування та мала його
найбільше значення серед інших ознак (H1/
D=12,03).У сортах Комбайновий 1 (F1=38,64),
Царевич (F3=63,27), Петроніум (F4=23,95) та
Елегант (F6=57,70) переважали домінантні але-
лі генів; у сортах Харківський 376 (F2=–7,80) і
Рената (F5=–60,90) виявлено найменшу кіль-
кість домінантних алелів, що визначають вели-
чину ознаки. Незначна величина коефіцієнта
успадковуваності у вузькому розумінні (h2=0,09)

свідчила про те, що добір за цією ознакою в
ранніх поколіннях буде неефективним.
Маса насіння з рослини успадковувалася за

типом наддомінування з переважанням домі-
нантних генів над адитивними (H1>D) і мала
високий ступінь домінування (H1/D=9,60). У сор-
тах Царевич (F3=1,82), Петроніум (F4=1,31) та
Елегант (F6=3,24) переважали домінантні алелі
генів; у сортах Комбайновий 1 (F1= –0,43), Хар-
ківський 376 (F2= –1,62) і Рената (F5= –2,28) ви-
явлено найменший вплив домінантних алелів.
Незначна величина коефіцієнта успадковува-
ності у вузькому розумінні (h2=0,20) також свід-
чить про низьку ефективність добору за цією
ознакою в ранніх поколіннях.
Маса 1000 насінин успадковувалася за ти-

пом наддомінування (H1>D) і мала порівняно
низький рівень показника серед інших ознак
(H1/D=2,96). У сортах Харківський 376 (F2=651,81),
Царевич (F3=48,71), Рената (F5=151,05) та Еле-
гант (F6=32,38) переважали домінантні алелі
генів; у сортах Комбайновий 1 (F1= –467,68) та
Петроніум (F4= –613,77) спостерігали наймен-
ший їх вияв. Середнє значення коефіцієнта ус-
падковуваності у вузькому розумінні (h2=0,46)
свідчило про можливість добору за цією озна-
кою в ранніх поколіннях.
Уміст протеїну в зерні, як і інші ознаки, кон-

тролювався адитивно-домінантною системою
генів з переважанням домінантних (H1>D) та
успадковувався за типом наддомінування (H1/

D 300,65 1,32 15,26 1,02 235,65 1,65

H1 533,74 5,30 183,47 9,78 696,27 6,13

F 73,58 0,32 19,14 0,34 –32,91 1,12

F1 714,94 0,84 38,64 –0,43 –467,68 5,32

F2 387,41 1,51 –7,80 –1,62 651,81 3,46

F3 –324,71 4,54 63,27 1,82 48,71 –1,13

F4 –634,22 –2,68 23,95 1,31 –613,77 –0,62

F5 –475,75 –4,70 –60,90 –2,28 151,05 0,06

F6 773,80 2,42 57,70 3,24 32,38 –0,37

H1/D 1,78 4,02 12,03 9,60 2,96 3,71

h2 0,51 0,48 0,09 0,20 0,46 0,38

Прим і т к а . D — компонент варіації, зумовлений адитивними ефектами генів; H1 — компонент варіації,
зумовлений домінантними ефектами генів; F — компонент мінливості, який відображає напрям доміну-
вання в середньому для всіх сортів (F1 — у сорту гороху посівного Комбайновий 1, F2 — Харківський
376, F3 — Царевич, F4 — Петроніум, F5 — Рената, F6 – Елегант); H1/D — показник ступеня домінування;
h2 — коефіцієнт успадковуваності у вузькому розумінні.

Генетичні по азни и осподарсь о цінних озна орох посівно о

Генетичні
показники

Уміст
протеїну
в зерні

Маса
1000 насінин

Маса
насіння
з рослини

Кількість
насіння з
рослини

Кількість
бобів

з рослини

Довжина
стебла
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D=3,71). У сортах Комбайновий 1 (F1=5,32),
Харківський 376 (F2=3,46) та Рената (F5=0,06)
переважали домінантні алелі генів; у сортах
Царевич (F3= –1,13), Петроніум (F4= –0,62) і
Елегант (F6= –0,37) спостерігали найменший

Методом генетичного аналізу встановле-
но, що довжина стебла, кількість бобів, на-
сіння та маса насіння з рослини, маса 1000
насінин і вміст протеїну в зерні досліджуваних
сортів гороху посівного контролюються ади-
тивно-домінантною системою генів. Наймен-
ший ступінь домінування виявлено в ознак:
довжини стебла, кількості бобів з рослини,
маси 1000 насінин та вмісту протеїну в зерні;

Висновки

найбільший — у кількості та маси насіння з
рослини.
Виявлено середній рівень коефіцієнта ус-

падковуваності у вузькому розумінні (h2) для
ознак: довжини стебла (0,51), кількості бобів
з рослини (0,48), маси 1000 насінин (0,46) та
вмісту протеїну в зерні (0,38); низький — для
кількості насіння з рослини (0,09) та маси на-
сіння з рослини (0,20).
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2010. — 142 с.

3. Литун П.П. Генетика количественных призна-
ков. Генетические скрещивания и генетический ана-

Бібліографія

лиз: учеб. пособ./П.П. Литун, Н.В. Проскурин. — Х.:
Харьк. гос. аграр. ун-т им. В.В. Докучаева, 1992. —
98 с.

4. Лобашов М.Е. Генетика: учеб. пособие для
биол. фак. ун-тов/М.Е. Лобашев. — Л.: Ленингр. гос.
ун-т им. А.А. Жданова, 1969. — 761 с.

5. Серебровский А.С. Генетический анализ/
А.С. Серебровский. — М.: Наука, 1970. — 341 с.

6. Федин М.А. Статистические методы генетичес-
кого анализа: учеб. пособ./М.А. Федин, Д.Я. Силис,
А.В. Смиряев. — М.: Колос, 1980. — 207 с.

Надійшла 22.02.2013.

вияв домінантних алелів, що визначають вели-
чину ознаки. Рівень коефіцієнта успадковува-
ності у вузькому розумінні (h2=0,38) свідчить
про незначну ефективність добору за цією оз-
накою в ранніх поколіннях.
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА
ВИРОЩУВАННЯ РОЗТОРОПШІ
ПЛЯМИСТОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО
ЛІСОСТЕПУ*

Висвітлено рез льтати вплив стро ів, способів
сівби і либини за ортання насіння розторопші
плямистої на врожайність плодів, е ономічн
та енер етичн ефе тивність дослідж ваних
фа торів. Установлено, що вирощ вання
розторопші плямистої в мовах Західно о
Лісостеп є висо оприб т овим.Вирощ вання
розторопші плямистої є енер етично доцільним,
прирости валової енер ії вирощ вання плодів
і відповідно оефіцієнт енер етичної
ефе тивності є досить висо ими.

Нині спостерігається тенденція до зростан-
ня частки лікарських препаратів, які виготовля-
ють на основі рослинної сировини. Так, у роз-
винених країнах світу близько 50% усіх ліків
виробляють із природних продуктів [3]. В Ук-
раїні нині невеликі площі під цінними лікарсь-
кими рослинами, що зумовлено різними чинни-
ками, але найголовніший — недосконалі тех-
нології вирощування цих культур і незначний
економічний ефект. Актуальними залишають-
ся питання строків, способів сівби та норм ви-
сіву насіння.
Мета досліджень — визначити оптимальні

строк, спосіб та глибину загортання насіння
розторопші плямистої й довести доцільність
вирощування культури в умовах Західного Лісо-
степу.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили впродовж 2006–2009 рр. на дослідному
полі Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету. Попередником була пшени-
ця озима сорту Бойківчанка. Площа облікової
ділянки — 25 м2, повторність — 4-разова.
Результати досліджень. Нині в економіці

спостерігається розширення виробничих фон-
дів, нарощування паливно-сировинних ресурсів
і поліпшення їх використання; пришвидшуєть-
ся розвиток наукомістких галузей відповідно до
змін структури та інвестиційної політики [2].
Підвищити рівень прибутків і рентабельність

у рослинництві можна на основі ефективних
технологічних заходів, що сприяють реалізації
продуктивності будь-якої культури, зокрема лі-
карської [1].

Ключові слова: розторопша плямиста, урожайність, сорт, коефіцієнт енергетичної
ефективності, рентабельність.

Розрахунки економічної ефективності пока-
зали, що вирощування розторопші плямистої в
умовах Західного Лісостепу є високоприбутко-
вим (табл. 1).
Установлено, що рівень рентабельності ви-

рощування культури перебував у межах 184,5–
341%. Технологічні затрати на її вирощуван-
ня були незначними, оскільки міжрядні обро-
бітки на широкорядних посівах розторопші пля-
мистої можуть спричинити ушкодження рос-
лин через крихкість листкових пластинок. Єди-
ним хімічним заходом було внесення гербіци-
ду перед сівбою. Умовно-чистий дохід стано-
вив 5720–10230 грн/га. Найбільший вплив на
показники економічної ефективності отримано
залежно від способу сівби. Так, за суцільного
рядкового способу сівби умовно-чистий дохід
від вирощеної продукції варіював у межах
5720–7820 грн/га, за широкорядних способів
сівби з шириною міжрядь 45 і 60 см — 6660–
10230 грн/га. Найвищий рівень рентабельнос-
ті — 334–341% — отримано за сівби в І декаді
квітня широкорядним способом з шириною
міжрядь 45 см і глибиною загортання насіння
2–3 см.
Структуру сукупних затрат енергії на виро-

щування розторопші плямистої наведено в
табл. 2.
Енергетична оцінка вирощування розтороп-

ші плямистої залежно від строків, способів сів-
би і глибини загортання насіння показала, що
всі досліджувані варіанти були енергоощадни-
ми. Так, приріст валової енергії перебував у
межах 27414–48280 МДж. Коефіцієнт окупності
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Економічна оцінка вирощування
розторопші плямистої в умовах Західного Лісостепу

І декада квітня 15 2 1,01 10605 3100 7505 242,0

3 1,04 10920 3100 7820 252,2

4 0,97 10185 3100 7085 228,5

45 2 1,24 13020 3000 10020 334,0

3 1,26 13230 3000 10230 341,0

4 1,03 10815 3000 7815 260,5

60 2 1,18 12390 2950 9440 320,0

3 1,21 12705 2950 9755 330,6

4 1,12 11760 2950 8810 298,6

ІІ декада квітня 15 2 (контроль) 0,94 9870 3100 6770 218,3

3 0,95 9975 3100 6875 221,7

4 0,90 9450 3100 6350 204,8

45 2 1,13 11865 3000 8865 295,5

3 1,17 12285 3000 9285 309,5

4 1,01 10605 3000 7605 253,5

60 2 1,10 11550 2950 8600 291,5

3 1,14 11970 2950 9020 305,7

4 0,98 10290 2950 7340 248,8

ІІІ декада квітня 15 2 0,86 9030 3100 5930 191,2

3 0,88 9240 3100 6140 198,0

4 8,84 8820 3100 5720 184,5

45 2 0,98 10290 3000 7290 243,0

3 1,05 11025 3000 8025 267,5

4 0,92 9660 3000 6660 222,0

60 2 0,93 9765 2950 6815 231,0

3 0,93 9765 2950 6815 231,0

4 0,90 9450 2950 6500 220,3

1. Е ономічна оцін а вирощ вання розторопші плямистої залежно від стро ів, способів сівби
і либини за ортання насіння (2006–2009 рр.), т / а

Рівень
рентабельності,

%

Строк
сівби

Урожайність
плодів, т/га

Ширина
міжрядь

Глибина
загортання
насіння

Вартість
валової
продукції

Виробничі
затрати

Умовно-
чистий дохід

грн/гасм

2. Стр т ра с пних затрат енер ії на вирощ вання розторопші плямистої (середні по аз-
ни и)

Сукупна енергія на машини та обладнання 2000

Сукупна енергія на оборотні засоби 13230

  у т.ч:

    гербіциди 2100

    енерговитрати на трудові ресурси 600

Показник МДж/га
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Економічна оцінка вирощування
розторопші плямистої в умовах Західного Лісостепу

За вирощування розторопші плямистої рі-
вень рентабельності коливався в межах 184,5–
341 %, причому найвищий показник 334–
341% — отримано за сівби у І декаді квітня
широкорядним способом з шириною міжрядь
45 см і глибиною загортання насіння 2–3 см.
Вирощування розторопші плямистої є енер-

Висновки

гетично доцільним, зокрема найвищий при-
ріст валової енергії 46820 та 48280 МДж от-
римано під час сівби за рівня термічного ре-
жиму ґрунту 8–10оС широкорядним способом
(з шириною міжрядь 45 см) і загортанням на-
сіння на 2–3 см. Коефіцієнт енергетичної ефек-
тивності в цих варіантах становив 3,3–3,4.

1. Губанов О. Вирощування лікарських рослин —
справа прибуткова/О. Губанов//Пропозиція. 2003. —
№ 7. — С. 44–45.

2. Медведовський О.К. Енергетичний аналіз інтен-
сивних технологій в сільськогосподарському вироб-
ництві/О.К. Медведовський, П.І. Іваненко. — К.: Уро-
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жай, 1988. — 208 с.
3. Федорчук М.І. Теоретичне і практичне обґрун-

тування технології вирощування шавлії лікарської в
умовах зрошення на півдні України: автореф. дис.
на здобуття наук. ступ. д-ра с.-г. наук: спец. 06.01.09
«Рослинництво»/М.І. Федорчук. — 2008. — 40 с.

Надійшла 21.05.2013.

від вирощеного насіння — 1,8–3,4. Найвищі
коефіцієнти отримано за першого строку сівби
з шириною міжрядь 45 см і глибиною загортан-

ня насіння 2 та 3 см. Цей показник становив
відповідно 3,3 та 3,4, що перевищило конт-
рольний варіант на 1,2 і 1,3.



76 Вісник аграрної науки червень 2013 р.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 663.1.003.8
© 2013

О.В. Карман
Білоцерківський
національний аграрний
університет

* Науковий керівник —
доктор економічних наук
І.В. Свиноус.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ
ЗАСАДИ ЗБУТУ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ*

Роз лядаються проблеми зб т овочів основними
виробни ами цієї прод ції — особистими
селянсь ими осподарствами. Особлив ва
приділено дослідженню зб т на рин .
Запропоновано шляхи по по ращенню системи
зб т овочевої прод ції.

Збут сільськогосподарської продукції в су-
часних умовах характеризується появою нових
ринкових каналів, зокрема альтернативних. За
недостатньої розвиненості інфраструктури ба-
гатоканальний збут і його різноманітні форми
замінюються реалізацією більшої частини про-
дукції посередницьким структурам. При цьому
товаровиробники втрачають у ціні, відволікають
від виробництва дефіцитні ресурси на створен-
ня бази зберігання та переробки продукції.
Питання забезпечення ефективного збуту

продукції висвітлено у працях Г. Астратової, Ф.
Букереля, А. Дайана, В. Клюкача, П.Р. Колса,
Р. Ланкара, А. Папцова, В. Узуна, М. Тейсі, Дж.
Н. Уля, О. Варченко, А. Даниленко, С. Кваша,
Д. Крисанов, П. Саблук, І. Соловйов, О. Шпи-
чак та ін. Водночас питання розробки раціо-
нальної системи збуту сільськогосподарської
продукції та розвитку елементів інфраструкту-
ри у нинішніх умовах потребують урахування
динамічних змін в аграрному секторі економі-
ки та внутрішніх можливостей товаровиробників.

Ключові слова: овочі, особисті селянські господарства, роздрібні продовольчі ринки, ярмарки.

Методи досліджень. Для досягнення по-
ставленої мети застосовувались системний
підхід з використанням методів порівняльного
аналізу, синтез, аналіз ієрархій та прийняття
рішень.
Результати досліджень. Функціонування

каналів розподілу продовольства значною мі-
рою визначається специфікою виду агропро-
дукції, виражена сезонність поставок сільсько-
господарської продукції та висока рівномірність
споживання готових продуктів харчування. Це
висуває додаткові вимоги до збутових каналів:
гнучке їх функціонування, формування товар-
них і фінансових резервів, розвинене складсь-
ке господарство, розгалужена транспортна си-
стема та ретельний ринковий моніторинг.
У формуванні каналів збуту овочевої про-

дукції основним товаровиробником є особисті
селянські господарства (ОСГ) (таблиця). Аналіз
таблиці показує, що незначні обсяги реалізації
за каналом «переробним підприємствам»
(2,5%) пояснюється, насамперед, небажанням

2004 657957 26489 4 361591 55 269877 41

2005 718176 9959 1,4 410587 57,2 297639 41,4

2006 793015 19127 2,4 412639 52 361249 45,6

2007 774471 29967 3,9 409617 52,9 334887 43,2

2008 674480 5268 0,8 438077 65 231135 34,3

2009 769392 17732 2,3 558572 72,6 193088 25,1

2010 830930 22426 2,7 489782 58,9 318722 38,4

2011 929906 23713 2,6 485081 52,2 421112 45,3

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України

Динамі а та стр т ра реалізації овочів осподарствами населення

У тому числі

переробним підприємствам на ринку за іншими каналами

т % т % т %

Рік
Реалізовано —
всього, т
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підприємств і великих торговельних організації
закуповувати овочі в ОСГ через незначні об-
сяги овочів, які пропонуються до реалізації, та
певні податкові перепони. Крім того, овочі, які
реалізуються господарствами населення, по-
ступаються імпортним за багатьма показника-
ми, передусім за ціною та якістю.
На вибір каналу реалізації овочевої про-

дукції ОСГ, передусім, впливає площа, на якій
вирощують овочі та період часу. За наявності
великих обсягів виробництва продукції приват-
ний господар вибирає оптові канали реалізації,
щоб мінімізувати витрати втраченої можливос-
ті [1]. Зазвичай оптова закупівельна ціна є ниж-
чою, ніж роздрібна, але більшість власників
ОСГ погоджуються на неї і вважають цей ме-
тод продажу найкращим для себе. Він дає змо-
гу зосередити всю увагу та ресурси на процесі
виробництва, а ризик, зусилля і час на пошук
каналів реалізації, а також витрати з транспор-
тування та продажу продукції повністю бере на
себе посередник разом із додатковим прибут-
ком [2].
Нині спостерігається збільшення кількості

плодоовочевих ринків в Україні (рисунок).
Встановлено, що організація торгівлі на роз-

дрібних продовольчих ринках досить істотно
відрізняється від інших каналів збуту, що харак-
теризується за К. Гірцем низьким рівнем обіз-
наності як покупців, так і продавців щодо рівня
цін, якості товару; наявністю постійних клієнтів
у продавців, можливістю торгу [3].
Роздрібні продовольчі ринки залишаються

одним з основних джерел постачання населен-
ня міст і промислових центрів свіжою сільсько-
господарською продукцією. [4]. Основні причи-
ни реалізації агропродукції ОСГ через систему
роздрібних продовольчих ринків: можливість
реалізації залишків агропродукції, яку не мож-
на продати ні торгово-посередницьким струк-
турам, ні на внутрішньосільському ринку; мож-
ливість реалізувати незначні обсяги продукції;
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шляхом натурального обміну задовольнити
потребу в непродовольчих і продовольчих то-
варах. Для покупців основними чинниками при-
вабливості роздрібних продовольчих ринків є
якість продукції та доступний рівень цін.
Продаж оптовим фірмам і безпосередньо в

супермаркети є найкращим прикладом дивер-
сифікації збуту продукції, оскільки виробники
отримують найвищу ціну та стабільний канал
збуту, а споживачі — стабільну поставку свіжої
продукції за прийнятною ціною. Обов’язкова
умова при цьому: продукція має бути належ-
ної якості та поставлена у строки, зумовлені
контрактом [5].
Очевидно, що агротоваровиробник, який

працює із роздрібною мережею без посеред-
ників, може розраховувати на більш високу
ціну, а водночас бере на себе певні ризики.
Наприклад, роздрібна мережа може завищува-
ти оцінку обсягу бракованої продукції та відмо-
витися приймати доставлений товар. Питання,
пов’язані із реалізацією та утилізацією браку,
фермер також повинен вирішувати самостійно.
Крім того, працюючи із роздрібними мережами,
необхідно враховувати й відстрочку платежів.
Отже, фермер повинен бути готовим кредиту-
вати мережу на термін від кількох днів до
кількох тижнів. Тобто співпрацювати з роздрі-
бними мережами може великий товаровироб-
ник, який має налагоджену логістичну інфрас-
труктуру, працює водночас із кількома катего-
ріями покупців (рітейл, переробні підприємства,
експорт, оптові ринки) і володіє певним запа-
сом фінансових ресурсів. Для більшості
дрібних агротоваровиробників найпривабливі-
шими каналами збуту залишаються оптові, які
забирають продукцію з поля і відразу розрахо-
вуються, або оптові ринки сільськогосподарсь-
кої продукції.
Для роботи із роздрібними мережами обо-

в’язково слід дотримуватися особливих вимог,
які висуваються до плодоовочевої продукції.
Так, мережа ТОВ «Метро Кеш енд Керрі Украї-
ни» від постачальників плодів та овочів вима-
гає, насамперед, гарантію безпечності продук-
ції, мають бути свіжими, чистими, без механіч-
них пошкоджень, надмірної вологи, сторонніх
запахів, однакового ступеня зрілості, калібро-
вані, а вимоги до упаковки продукції висувають-
ся відповідно до стандартів мережі та націо-
нальних санітарних стандартів, окремі умови сто-
суються сертифікації товаровиробника. Однак
часто вітчизняним товаровиробникам складно
задовольнити вимоги рітейлора. Зазначимо,
що лише одна із вітчизняних компаній — това-
ровиробник ягід зміг забезпечити поставку

Динамі а іль ості обласних і районних пло-
доовочевих рин ів: — обласні; — ра-
йонні.
Джерело: розраховано за даними Державної
сл жби статисти и У раїни
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відповідним чином охолодженої й упакованої
продукції. Особливо складно із постачальника-
ми вітчизняної продукції — 80% товаровироб-
ників працюють за схемою «базару» та вулич-
ної торгівлі. У структурі каналів свіжих овочів
в Україні на невеликі магазини припадає 3, су-
пермаркети — 17%. Водночас для великих то-
варовиробників тепличних овочів, вимоги роз-
дрібної мережі є досяжними насамперед щодо
забезпечення сортування продукції та її охо-
лодження.
Досить часто приватні виробники практику-

ють постачання овочів, особливо помідорів,
капусти білокачанної, на переробні підприєм-
ства, наприклад на Заліщицький плодоконсер-
вний завод. Цей канал продажу економічно
привабливий тим, що є гарантованим і надає
можливість підтримувати довгострокові парт-
нерські відносини. Крім того, фактична ціна
може бути врегульована додатковою ціновою
угодою. При встановленні договірних відносин
із постачальниками переробні підприємства
обговорюють обсяг поставленої продукції, її
якість та графік постачання. Здебільшого оріє-
нтовні ціни закупки базуються на результатах
реалізації продукції попереднього сезону. Ціни
також можуть змінюватися протягом сезону
постачання продукції. Перед тим як перероб-

ник виявляє бажання закупити великі обсяги
продукції, виробники мають наполягати на ук-
ладанні з ним контракту про закупівлю перед
тим, як висівати певну культуру.
Досить поширеним способом є реалізація

великотоварної партії овочів із поля, яка нині
є основним каналом збуту овочевої продукції
для більш як 50% агровиробників. За маркетин-
говим каналом «інша реалізація» господарства
населення продають овочі на місці торгово-по-
середницьким структурам, які здійснюють заку-
півлю шляхом подвірного об’їзду. Для забезпе-
чення доступу селян до ринків збуту агропро-
дукції, вирощеної на присадибних ділянках,
контролю за якістю продукції, створення циві-
лізованих умов для її продажу та зниження цін
для кінцевого споживача проводяться щотиж-
неві (у вихідні та святкові дні) ярмарки з про-
дажу агропродукції. Зокрема, з початку 2012 р.,
за оперативними даними регіонів (управлінь аг-
ропромислового розвитку облдержадмініст-
рацій та Мінагрополітики АР Крим), в Україні
проведено 29 354 продовольчих ярмарків за
участю агротоваровиробників та обслуговую-
чих кооперативів, особистих селянських і фер-
мерських господарств, на яких реалізовано
179,7 тис. т сільськогосподарської продукції та
її переробки на суму 2,14 млрд грн.

В Україні значною проблемою нині для то-
варовиробників овочів ще є відсутність досві-
ду реалізації виробленої продукції в умовах рин-
ку. За низьких закупівельних цін на продукцію,
роздрібні ціни на продукти харчування є висо-
кими, що зумовлено монополією посередниць-
ких структур, високою часткою трансакцій-
них витрат, багатоланковістю та непрозо-
рістю каналів товароруху.
Агровиробник не має широкого вибору ка-

Висновки

налів реалізації через перебудову господарсь-
кого механізму та проведення в країні транс-
формації суспільного виробництва. Відсут-
ність розгалуженої інфраструктури товарно-
го ринку, складний фінансовий стан сільсь-
когосподарських і переробних підприємств,
скорочення платоспроможного попиту насе-
лення на продукцію, а також відмова від дер-
жавного регулювання аграрного ринку загос-
трили проблему реалізації продукції.
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Запорукою підвищення продуктивності птиці
є повноцінна годівля. Останнім часом в Україні
та за кордоном проводять численні досліди з
раціонального використання нетрадиційної кор-
мової сировини з високим умістом біологічно
активних речовин для одержання якісної про-
дукції [1, 3]. Однією з таких кормових добавок
є апімор, який виготовляють із підмору бджіл
у вигляді порошкоподібної маси, водної витяж-
ки чи золи [4]. Підмор багатий на біологічно
активні речовини, адже у тілі бджоли містять-
ся практично всі компоненти меду, пилку, ма-
точного молочка, прополісу, воску: амінокисло-
ти, мінерали, вітаміни та ферменти. Крім цьо-
го, до складу апімору входить велика кількість
меланіну, гепарину, флавоноїдів та інших ре-
човин з імуностимулювальними, радіопротек-
торними, сорбційними та антиоксидантними
властивостями [2, 3].
За результатами наших попередніх дослі-

джень доведено, що апімор поліпшує обмін
речовин у птиці. Проте досі недостатньо вивче-
но вплив цієї добавки на забійні якості пере-
пелів. З огляду на це виникла потреба вивчен-
ня забійних показників перепелів за введення
в раціон перепелів біологічно активної добав-
ки апімор у різних формах.
Мета роботи — вивчення впливу апімору на

забійні якості перепелів.
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Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження проводили на перепелах м’ясної поро-
ди фараон в умовах лабораторії навчально-
дослідної ферми Вінницького національного
аграрного університету. Для цього було відібра-
но 4 групи птиці, по 100 гол. у кожній методом
груп-аналогів. Птицю вирощували до 60-ден-
ного віку. Годівлю перепелів проводили пов-
нораціонним комбікормом (ОР). І група —
контрольна, до комбікорму перепелам ІІ до-
слідної групи додавали 3% порошкоподібної
маси апімору, ІІІ — золу із 3% апімору, ІV —
водну витяжку з 3% апімору від маси комбікор-
му. Утримання та догляд за піддослідною пти-
цею були однаковими.
Після закінчення досліду було забито по 4 гол.

з кожної групи, жива маса яких відповідала се-
реднім показникам у групі.
Статистичну обробку результатів даних до-

сліджень проведено за загальноприйнятою ме-
тодикою із використанням програмного забез-
печення MS Excel.
Результати досліджень. Аналіз забійних

показників перепелів свідчить про позитив-
ний вплив апімору на досліджувані показники
(табл. 1). Зокрема за згодовування перепелам
у складі раціону порошкоподібної біомаси апі-
мору передзабійна маса збільшувалась на 3,5%,
маса патраної тушки — на 5,5, а забійний ви-

Передзабійна маса, г 285,00±9,79 295,00±8,42 297,50±7,22 308,75±8,51
Маса туші, г:
  непатраної 263,75±8,98 272,50±7,77 271,25±7,47 278,75±5,54
  напівпатраної 236,25±8,26 248,75±6,57 246,25±7,18 260,00±5,40
  патраної 179,75±7,07 189,75±5,20 188,00±4,90 201,75±4,61*
Забійний вихід, % 63,0±0,34 64,3±0,65 63,2±1,12 65,4±1,43
М’ясність, %:
  туші 61,37±0,28 65,79±0,35*** 63,46±0,38** 64,48±0,38***
  грудей 24,0±0,06 27,8±0,19*** 26,6±0,26*** 28,3±0,37***
  ніг 14,6±0,19 14,7±0,06 15,2±0,06* 14,5±0,07

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 порівняно з контрольною групою.

1. Забійні та м’ясні я ості перепелів (M±m, n=4)

Показник
Група

ІV — досліднаІ — контрольна ІІ — дослідна ІІІ — дослідна
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хід — на 1,3%, у вигляді золи — відповідно на
4,3; 4,5 і 0,2%, а водної витяжки — відповідно
на 8,3%; 12,2 (Р<0,05) і 2,4% (Р<0,05). Проте у
ІІ і ІІІ групах вірогідної різниці такого збільшення
не виявлено.
Уведення різних форм апімору сприяло під-

вищенню м’ясності тушок і виходу грудних м’я-
зів. Так, у ІІ групі ці показники збільшились
відповідно на 4,42% (Р<0,001) та 3,8%
(Р<0,001), ІІІ — на 2,09 (Р<0,01) та 2,2
(Р<0,001), ІV — на 3,11 (Р<0,001) та 4,3%
(Р<0,001) порівняно із контрольною групою.
Згодовування кормової добавки майже не по-
значилось на м’ясності ніг.
Маса їстівних частин у перепелів ІІ групи

збільшилась на 11,5% (Р<0,05), ІІІ — на 8,3, ІV —
на 16,1% (Р<0,01), а вихід їстівних частин щодо
передзабійної маси також збільшився відпові-
дно на 3,45% (Р<0,01), 2,22 (Р<0,05), 3,2%
(Р<0,01) порівняно з аналогічним показником
контрольної групи (табл. 2).

Вплив кормової добавки
апімор на забійні якості перепелів

Вихід м’язів ніг у всіх трьох дослідних гру-
пах був на одному рівні (9,49%), що більше за
показник у контрольній групі на 0,3%. Вихід
м’язів грудей, печінки, м’язового шлунка та ни-
рок у перепелів, яким згодовували у складі ра-
ціону порошкоподібну біомасу апімору, був
більшим відповідно на 2,8% (Р<0,001), 0,45
(Р<0,05), 0,31 (Р<0,01) та 0,19% (Р<0,05) по-
рівняно з аналогічними показниками контроль-
ної групи.
У ІІІ групі птиці, яка споживала золу апімо-

ру, збільшення цих показників відбулося відпо-
відно на 1,71% (Р<0,001), 0,47 (Р<0,05), 0,16 та
0,18% (Р<0,05), у перепелів за введення до
раціону водної витяжки вихід м’язів грудей зріс
найбільше — на 3,37% (Р<0,001), печінки — на
0,79 (Р<0,05), шлунка — на 0,11, нирок — на
0,16% (Р<0,01). Вихід шкіри із жиром щодо пе-
редзабійної маси у всіх трьох дослідних групах
зменшився відповідно на 0,72%, 0,55 і 0,97%
(Р<0,01).

Висновки

За згодовування перепелам порошкоподіб-
ної біомаси апімору збільшився вихід м’язів гру-
дей, печінки, нирок і м’язового шлунка, змен-
шився — шкіри. Апімор у вигляді золи у складі
раціону сприяв більшому виходу м’язів грудей,
печінки, нирок у перепелів. Уведення водної

витяжки апімору сприяло збільшенню маси
напівпатраної тушки, виходу у перепелів м’я-
зів грудей, печінки, нирок і зменшенню — ле-
гень та шкіри. Використання апімору у різних
формах сприяло вірогідному збільшенню ін-
дексів м’ясності ніг і грудей.

1. Биологически активные и кормовые добавки
в птицеводстве: методические рекомендации/
В.И. Фисинин и др. — Сергиев Посад: ВНИ, ТИП,
2009. — 100 с.

2. Гевлич O.A. Продукты пчеловодства в живот-
новодстве/O.A. Гевлич//Пчеловодство. — 2009. —
№ 5. — С. 53–54.

3. Прохода И.А. Новые биологически активные
добавки из нетрадиционных продуктов пчеловод-
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С.Ф. Разанов//Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.
«Актуальні проблеми годівлі тварин і технології кор-
мів». — К., 2008. — С. 102–104.
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Маса їстівних частин, г 138,90±4,1 154,88±4,1* 150,44±4,8 161,33±4,7**
Вихід їстівних частин, %: 58,83±0,60 62,28±0,47** 61,05±0,24* 62,03±0,71**
  у т.ч. м’язи ніг 9,19±0,13 9,49±0,09 9,49±0,14 9,49±0,19
          »        грудей 15,11±0,07 17,91±0,16*** 16,82±0,23*** 18,48±0,20***
  шкіра 4,34±0,18 3,62±0,09* 3,79±0,18 3,37±0,17**
  печінка 2,01±0,1 2,46±0,1* 2,48±0,1* 2,80±0,11**
  легені 0,66±0,019 0,73±0,045 0,63±0,065 0,57±0,023*
  нирки 0,24±0,025 0,43±0,06* 0,42±0,054* 0,40±0,02**
  м’язовий шлунок 1,30±0,05 1,61±0,03 1,46±0,14 1,41±0,08
  серце 0,72±0,031 0,80±0,035 0,71±0,026 0,73±0,033

2. Вихід їстівних частин перепелів (M±m, n=4)

Показник
Група

ІV — досліднаІ — контрольна ІІ — дослідна ІІІ — дослідна
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УДК 631.15:631.582
Каминский В.Ф., Бойко П.И. Роль севооборотов в
современном земледелии//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 6. — С. 5–9.
Рассматривается стратегия усовершенствования и
инновации структуры посевных площадей и научно
обоснованных севооборотов с учетом почвенно-кли-
матических условий и специализации хозяйств.
Эффект севооборотов повышается с увеличением
разнообразия выращиваемых культур и длины ро-
тации, что необходимо учитывать при разработке
проектов землеустройства с целью обеспечения эко-
лого-экономического обоснования севооборотов,
упорядочения угодий, их состава и содержания.
Ключевые слова: эколого-экономическое обосно-
вание севооборотов, проект землеустройства, раз-
норотационные севообороты, длинноротационные и
короткоротационные севообороты.

УДК 631.82.86.416.1
Заришняк А.С., Иванина В.В., Колибабчук Т.В. Ка-
лийный режим чернозема оподзоленного при длитель-
ном удобрении зерно-свекловичного севооборота//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. — С. 10–14.
Проанализировано влияние систем удобрения на
калийный режим чернозема оподзоленного тяжело-
суглинистого при длительном (20 лет) их использо-
вании в условиях зерно-свекловичного севооборо-
та. Установлено, что содержание подвижного калия
в верхних слоях почвы при выращивании культур в
течение 20 лет без внесения удобрений оставалось
стабильным. Применение минеральных и органичес-
ких удобрений способствовало улучшению калийно-
го режима почвы. На конец ІІ ротации зерно-свекло-
вичного севооборота содержание подвижного калия
в пахотном слое почвы увеличивалось по сравне-
нию с исходным при использовании минеральной
системы удобрения на 11,7%, традиционной орга-
но-минеральной — 26,5, альтернативной органо-
минеральной — 27,7, альтернативной органичес-
кой — 32,6; подпахотном слое — соответственно на
11,5; 28,4, 26 та 26,5%. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: калийный режим, чернозем опод-
золенный, севооборот, система удобрения.

УДК 631.841.8
Мирошниченко Н.Н., Гладких Е.Ю., Ревтье А.В.,
Цуркан К.П., Галушка С.В. Безводный аммиак
в земледелии//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 6. — С. 15–20.
Определены преимущества и недостатки примене-
ния безводного аммиака в земледелии. Приведены
особенности изменения физико-химических свойств
почвы, содержания минерального азота и численно-
сти микробной популяции в зависимости от внесе-
ния разных форм азотных удобрений. Доказано су-
щественное влияние способов основной обработки
почвы на процессы преобразования безводного ам-
миака и эффективность его применения. Выявлены
закономерности действия исследуемых факторов на
урожайность гибридов кукурузы на зерно в зависи-
мости от срока их созревания. Библиогр.: 16 на-
званий.
Ключевые слова: безводный аммиак, азотные

удобрения, способ обработки почвы, минеральный
азот, физико-химические свойства.

УДК 633.11:632.95:633.34
Кулик М.Ф., Корнийчук А.В., Бугайов В.Д., Обер-
тюх Ю.В., Химич А.В., Лилык Т.В., Кулик Я.М. Уг-
нетение роста проростков зерна пшеницы, тритика-
ле и ржи под влиянием водной вытяжки раундапо-
стойкой ГМ сои в сравнении з не ГМ соей//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 6. — С. 21–24.
Исследовано влияние водной вытяжки раундапо-
стойкой ГМ сои по сравнению с такой же вытяжкой
ГМ сои на схожесть, наклевывание и прорастание
зерна пшеницы, тритикале и ржи. Установлено, что
вытяжка из ГМ сои по сравнению с не ГМ соей не
влияет на указанные критерии оценки зерна, прора-
стание которого было на уровне 90–94%, как и на
дистиллированной воде, но в дальнейшем ГМ соя
резко (в 1,9–2,5 раза) подавляет интенсивность ли-
нейного роста проростков по сравнению с не ГМ
соей. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: генетически модифицированная
соя, водная вытяжка, линейный рост, неспецифичес-
кие белковые соединения.

УДК 631.81:634.11:634.1(037)
Соболь В.А., Горб О.С. Внекорневая подкормка са-
женцев яблони макро- и микроэлементами в рассад-
нике//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. —
С. 25–27.
Установлено, что разные сорта яблони неодинако-
во реагируют на внекорневую подкормку саженцев,
что свидетельствует о целесообразности дальнейшей
разработки систем сортового удобрения плодовых
культур. Показано влияние климатических условий
в период вегетации на эффективность применения
внекорневой подкормки, приведены наиболее эф-
фективные дозы удобрений, которые позитивно по-
влияли на товарные качества посадочного матери-
ала, способствовали возникновению боковых побе-
гов и увеличению их количества. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: элементы питания, внекорневая
подкормка, саженцы, рассадник.

УДК 619:614.31:579:637.12:636.083
Якубчак О.Н., Оленич Л.А., Таран Т.В. Факторы,
влияющие на общее бактериальное обсеменение
молока//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. —
С. 28–30.
Представлены результаты исследований микроби-
ологического обсеменения молока коров в зависи-
мости от условий его получения и сезонов года.
Исследовано обсеменение молока мезофильными,
психротрофными, спорообразующими микроорганиз-
мами и бактериями группы кишечных палочек. Наи-
большее количество психротрофных микроорганиз-
мов в молоке коров из частных сельских хозяйств
выявлено зимой и весной, а спорообразующих мик-
роорганизмов — летом. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: молоко, бактериальное обсеме-
нение, качество, безопасность.

УДК 636.4.084/087
Биндюг А.А., Зиновьев С.Г., Денисюк П.В., Бин-
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дюг Д.А. Переваримость и баланс питательных ве-
ществ корма при осцилляторном кормлении свиней
//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. — С. 31–33.
В условиях ритмичного осцилляторного кормления
молодняка свиней полтавской мясной породы, в
периоды повышения и снижения на 20% уровня кор-
мления по массе рациона установлено улучшение
переваримости питательных веществ корма по срав-
нению со средними показателями, а также ухудше-
ние усвоения азота соответственно на 1,07 и 3,69%
(Р≤0,05). Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: осцилляторное кормление, мо-
лодняк свиней, питательные вещества корма, рит-
мичность роста.

УДК 636.22/.:612.017.11/22
Вдовиченко Ю.В., Омельченко Л.А., Найдено-
ва В.А. Создание генотипов мясного скота для раз-
ведения и производства говядины в условиях интен-
сивной тепловой нагрузки//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 6. — С. 34–38.
Приведены материалы о теплостойкости, природной
резистентности, энергии роста животных южной
мясной породы в условиях интенсивной тепловой
нагрузки. Установлен высокий индекс теплоустойчи-
вости созданных генотипов, который превышает
уровень этого признака других молочных и мясных
пород крупного рогатого скота и обеспечивает со-
хранение гомеостаза животных в условиях интен-
сивной тепловой нагрузки. Доказан высокий уровень
адаптации созданных генотипов, который обеспечи-
вает здоровье животных, высокий уровень продук-
тивности, воспроизводительной способности в экст-
ремальных условиях степной зоны Украины. Биб-
лиогр.: 17 названий.
Ключевые слова: мясной скот, генотип, зебу, зе-
бувидная порода, изменения климата, потепление,
интенсивная тепловая нагрузка, теплоустойчивость,
температура тела, резистентность, энергия роста.

УДК 633.853.494:575.222.78
Глухова Н.А. Использование мутагенеза в селекции
рапса озимого на гетерозис//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 6. — С. 39–41.
Исследования показали, что образование различных
генетических систем размножения (ЦМС, апомиксис,
самонесовместимость) рапса озимого зависит от
генетического происхождения исходного материала.
Установлено, что нитрозометилмочевина, нитрозо-
этилмочевина и дизаксилбензоат обладают различ-
ной мутагенной активностью. Библ.: 10 назв.
Ключевые слова: рапс озимый, гетерозис, ЦМС,
апомиксис, самонесовместимость, мутагены.

УДК 631.362:532
Тищенко Л.Н. Поверхности зависимости скоростей
потоков зерновых смесей на виброрешетах//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 6. — С. 42–45.
Получены поверхности зависимости устойчивых ко-
лебаний скоростей псевдосжиженного зернового
слоя, вызванных поперечными вибрациями плоско-
го наклонного решета в направлении, перпендику-
лярном к плоскости наибольшего ската. Разработа-
на математическая модель колебаний с учетом раз-

деления смеси на проходовую и сходовою фракции.
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: поверхности зависимостей, виб-
рационные поля, виброрешета, колебания скорос-
тей зернового шара.

УДК 631.95.620.91
Тарарико Ю.А., Бердников А.М., Величко В.А.,
Козаченко О.А. Потенциал производства продо-
вольствия и биоэнергии в зоне Полесья//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 6. — С. 46–51.
Доказано, что для достижения максимальных уров-
ней производства продовольствия и биоэнергии на
осушаемых землях Полесья, кроме оптимизации
водно-воздушного, питательного режимов почвы и
севооборотного фактора, ведущая роль принадле-
жит продуктивности дойного стада. При создании
биоэнергетических аграрных производственных си-
стем важным резервом повышения удельного про-
изводства продукции и прибыльности является ис-
пользование приобретенных концентрированных
кормов, с которыми в агроэкосистему привлекается
значительное количество макро- и микроэлементов.
Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: компьютерное моделирование,
биоэнергетические агроэкосистемы, межотраслевая
оптимизация, экономическая эффективность, орга-
ническое земледелие и производство.

УДК 634.75:631.95:631.62 (477.42)
Куян В.Г., Марциновский Н.В. Выращивание эко-
логически безопасных урожаев земляники в услови-
ях осушаемых дерновых почв Полесья//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 6. — С. 52–55.
На дерновых осушаемых почвах Полесья наивыс-
шую урожайность за 2 года эксплуатации насажде-
ния земляники на уровне 22,3–24,3 т/га обеспечи-
вает органическая система удобрения. Экологичес-
ки безопасную продукцию высокого качества получено
в вариантах с предпосадочным заделыванием в
почву 50 и 100 т/га навоза. Наивысший уровень рен-
табельности (126,9%) обеспечило предпосадочное
внесение 50 т/га навоза. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: земляника садовая, почва, удоб-
рение, урожайность, качество продукции, экономи-
ческая эффективность.

УДК 637.023:637.233.6
Ерошенко С.И., Майборода Ю.В. Конструктивные
особенности скребковых пастеризационных аппа-
ратов//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. —
С. 56–59.
Установлено, что тепловую обработку вязких жид-
костей целесообразно выполнять в теплообмен-
ных аппаратах, оборудованных устройствами для
турбулизации потока. Рассмотрены конструктив-
ные особенности пластинчатых и цилиндрических
аппаратов с турбулизующими рабочими органами,
оснащенными скребками. Обоснованы преиму-
щества пастеризаторов пластинчатого типа. Опре-
делены перспективы дальнейшего развития скреб-
ковых пластинчатых пастеризаторов. Библиогр.:
7 названий.
Ключевые слова: вязкость, турбулизация, тепло-
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передача, скребковые пастеризаторы, коэффициент
компактности, теплообменная поверхность.

УДК 338.43.005 (477.85)
Скоцик В.Е. Организационно-экономические пред-
посылки фукционирования вторичного рынка сель-
скохозяйственной техники//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 6. — С. 60–62.
Проведена оценка организационно-экономических
предпосылок формирования рынка сельскохозяй-
ственной техники. Проанализированы первопричи-
ны возникновения спроса на использованную сель-
скохозяйственную технику и зарубежный опыт ее
вторичного рынка в экономически развитых странах.
Предложены меры по его функционированию и со-
зданию эффективной рыночной инфраструктуры.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: вторичный рынок, сельскохозяй-
ственная техника, машинно-тракторный парк, дилер-
ская сеть.

УДК 339.13:634.1.076:338.27
Сало И.А. Рынок плодов в Украине//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 6. — С. 63–65.
Определены особенности развития отечественного
рынка плодов, внешней торговли, ценообразования.
Спрогнозированы спрос и предложение по видам
плодовой продукции. Выявлено влияние объемов
производственных затрат и цен на формирование
доходности в промышленном секторе. Рассчитаны
эквивалентные цены на плоды на основе норматив-
ных затрат. Библиогр.: 2 названия.
Ключевые слова: рынок, плоды, спрос, предложе-
ние, цена, прогноз.

УДК 332.1(075.8)
Наконечная Е.В. Формирование модели инноваци-
онного развития аграрной сферы//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 6. — С. 66–69.
Охарактеризованы структурные звенья многоуров-
невой системы управления инновационными про-
цессами, освещен механизм разработки программы
инноваций аграрной сферы региона. Рассмотрены
источники финансового обеспечения инновацион-
ных преобразований. Проанализированы внедрения
рыночных методов менеджмента в системе государ-
ственного сектора управления аграрной сферой.
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: инновационное развитие, инно-
вационная деятельность, аграрная сфера, система
управления, трансформация, маркетизация, мене-
джмент, рынок.

УДК 635.656:631.52
Демидюк М.В. Генетический анализ признаков про-
дуктивности и качества зерна гороха посевного//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. — C. 70–72.
Представлены результаты анализа генетичес-
кой структуры длины стебля, количества бобов, се-

РЕФЕРАТЫ

мян и массы семян с растения, массы 1000 семян
и содержания протеина в зерне сортов гороха по-
севного. Определены генетические компоненты,
обусловленные аддитивными и доминантными эф-
фектами генов. Установлены степени и направле-
ния доминирования признаков и коэффициенты их
наследуемости в узком смысле (h2). Библиогр.:
6 названий.
Ключевые слова: горох посевной, продуктивность,
качество, количественные признаки, генетический
анализ.

УДК 633.88:631.5:338.43
Тарасюк В.А. Экономическая оценка выращивания
расторопши пятнистой в условиях Западной Ле-
состепи//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 6. —
С. 73–75.
Освещены результаты влияния сроков, способов
посева и глубины заделки семян расторопши пят-
нистой на урожайность плодов, экономическую и
энергетическую эффективность исследуемых фак-
торов. Установлено, что выращивание расторопши
пятнистой в условиях Западной Лесостепи являет-
ся высокодоходным. Выращивание расторопши пят-
нистой является энергетически целесообразным,
приросты валовой энергии выращивания плодов и
соответственно коэффициент энергетической эф-
фективности достаточно высокие. Библиогр.: 3 на-
звания.
Ключевые слова: расторопша пятнистая, урожай-
ность, сорт, коэффициент энергетической эффек-
тивности, рентабельность.

УДК 663.1.003.8
Карман О.В. Организационно-экономические осно-
вы сбыта овощей в Украине//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 6. — С. 76–78.
Рассматриваются проблемы сбыта овощей основ-
ными производителями этой продукции — личными
крестьянскими хозяйствами. Особое внимание уде-
ляется исследованию сбыта на рынке. Предложены
пути по улучшению системы сбыта овощной продук-
ции. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: овощи, личные крестьянские хо-
зяйства, розничные продовольственные рынки, яр-
марки.

УДК 636.087.7:636:59
Разанова Е.П. Влияние кормовой добавки апимор
на убойные качества перепелов//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 6. — С. 79–80.
Изучено влияние апимора в виде порошкообразной
массы, водной вытяжки и золы на убойные качества
перепелов. Использование в кормлении перепелов
различных форм апимора позволило увеличить
убойный выход птицы, мясистость грудных мышц и
выход съедобных частей. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: перепелы, кормовая добавка,
убойный выход, съедобные части.
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UDC 631.15:631.582
Kaminsky V., Boyko P. Role of crop rotations in mo-
dern farming agriculture//News of agrarian sciences. —
2013. — № 6. — P. 5–9.
The strategy is under study of development and in-
novation of structure of sown area as well as scien-
tifically reasonable crop rotations with allowance for soil-
climatic conditions and specialization of farms. The
effect of crop rotations is increased with augmentation
of diversification of cultivated crops and time of rotation
that it is necessary to consider at working out schemes
of land organization with the purpose of provision of
ecological and economic justification of crop rotations,
ordering of lands, their structure and ways of cultivation.
Keywords: ecological and economic justification of crop
rotations, design of land organization, different crop
rotations, long-term and short-term crop rotations.

UDC 631.82.86.416.1
Zarishniak A., Ivanina V., Kolibabchuk T. Potassium
regimen of degraded chernozem at durable fertilizing
of grain-root crop rotation//News of agrarian sciences.
— 2013. — № 6. — P. 10–14.
Effect of fertilizer systems on potassium regimen of de-
graded heavy clayloam chernozem is analyzed at their
durable (20 years) use in conditions of grain-root crop
rotation. It is fixed that the content of mobile potassium
in top layers of soil at growing crops within 20 years
without fertilization remains stable. Application of mine-
ral and organic fertilizers promoted improvement of po-
tassium regimen of soil. At the end of ІІ grain-root crop
rotation the content of mobile potassium in arable layer
of soil was enlarged in comparison with the initial at use
of mineral fertilizer system by 11,7%, traditional organic-
mineral — 26,5, alternative organic-mineral — 27,7,
alternative organic — 32,6; sub-tillable layer — accor-
dingly by 11,5; 28,4; 26 and 26,5%. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: potassium regimen, degraded chernozem,
crop rotation, fertilizer system.

UDC 631.841.8
Miroshnichenko N., Gladkih Ye., Revtye A., Tsurkan K.,
Galushka S. Anhydrous ammonia in farming agricul-
ture//News of agrarian sciences. — 2013. — № 6. —
P. 15–20.
Advantages and disadvantages of application of anhyd-
rous ammonia in farming agriculture are determined.
Features of changes in physical and chemical soil cha-
racteristics, as well as content of mineral nitrogen and
quantity of microbial population depending on entering
different forms of nitrogen fertilizers and methods of
basic machining are submitted for consideration. Bib-
liogr.: 16 titles.
Keywords: anhydrous ammonia, nitrogen fertilizers,
method of soil cultivation, mineral nitrogen, physical and
chemical properties.

UDC 633.11:632.95:633.34
Kulik M., Korniychuk A., Bugayov V., Obertiuh Yu.,
Himich A., Lilyk T., Kulik Ya. Oppression of shoot
elongation of wheat, triticale and rye under the influence
of water extract of round-up resistant GM of soya bean
in comparison to non-GM soya bean//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 6. — P. 21–24.

Effect of water extract of round-up resistant GM of soya
bean in comparison to the same extract of GM of soya
bean on similarity, beginning of shoots and germination
of grain of wheat, triticale and rye is studied. It is fixed
that the extract from GM of soya bean in comparison
to non-GM one does not influence the specified criteria
of assessment of grain which germination was 90-94%,
the same as at use of distilled water. But in the further
GM of soya bean sharply (for 1,9-2,5 times) suppresses
intensity of shoot elongation in comparison to non-GM
of soya bean. Bibliogr.: 11 titles.
Keywords: genetically modified soya bean, water
extract, linear shoot elongation, non-specific albuminous
bonds.

UDC 631.81:634.11:634.1 (037)
Sobol V., Gorb O. Foliar top dressing of seedlings of
an apple with macro- and microelements in the seed
bed//News of agrarian sciences. — 2013. — № 6. —
P. 25–27.
It is fixed that different grades of an apple unequally
react to foliar top dressing of seedlings that testifies to
expediency of the further development of system of high
quality fertilizing of fruit crops. Influence of climatic
conditions during vegetation on efficiency of application
of foliar top dressing is shown. Effective doses of
fertilizers positively influenced commercial properties of
planting stock are brought, including promoted ori-
gination of side shoots and augmentation of their
amount. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: nutrients, foliar top dressing, seedlings, the
seed bed.

UDC 619:614.31:579:637.12:636.083
Yakubchak O., Olenich L., Taran T. Factors
influencing general bacterial contamination of milk//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 6. — P. 28–
30.
Results of researches in microbiological planting of milk
of cows depending on conditions of its obtaining and
seasons of year are submitted. The planting of milk with
mesophilic, psychrotrophic, spore-forming micro-
organisms and bacteria from the group of coliform bacilli
is studied. The greatest amount of psychrotrophic
microorganisms in milk of cows from individual
agriculture facilities was fixed in the winter and in the
spring, and spore-formers - in the summer. Bibliogr.:
4 titles.
Keywords: milk, bacterial contamination, quality, safety.

UDC 636.4.084/087
Bindiug A., Zinovyev S., Denisiuk P., Bindiug D.
Digestibility and balance of nutrients of feedstuff at
oscillometric feeding of pigs//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 6. — P. 31–33.
In conditions of rhythmical oscillometric feeding of young
animals of pigs of Poltava meat breed it determined that
in periods of increasing and decreasing for 20% of
feeding level on mass of ration digestibility of nutrients
of feedstuff in comparison to average indices was better
for 1,07%, and assimilation of nitrogen was worse for
3,69% (Р<0,05). Bibliogr.: 8 titles.
Keywords: oscillator feeding, young growth of pigs,
nutrients of a forage, rhythm of growth.
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UDC 636.22/.:612.017.11/22
Vdovichenko Yu., Omelchenko L., Naydionov V.
Building of genotypes of beef cattle for breeding and
production of beef in conditions of intensive thermal
load//News of agrarian sciences. — 2013. — № 6. —
P. 34–38.
Materials about heat resistance, natural resistance,
growing capacity of animals of South meat breed in
conditions of intensive thermal load are brought. The
high index of heat fastness of the created genotypes
which exceeds the level of that tag of other milk and
meat breeds of cattle is fixed. It provides preservation
of homeostasis of animals in conditions of intensive
thermal load. The high level of acclimatization of the
created genotypes which provides health of animals,
high level of productivity, breeding capacity in extreme
conditions of steppe zone of Ukraine is proved. Bibliogr.:
17 titles.
Keywords: meat cattle, genotype, zebu, zebu-kind
breed, climate fluctuations, warming, intensive thermal
load, heat resistance, body temperature, resistance,
growing capacity.

UDC 633.853.494:575.222.78
Gluhova N. Use of mutagenesis in selection of winter
rape for heterosis//News of agrarian sciences. —
2013. — № 6. — P. 39–41.
Researches showed that formation of the different
genetic systems of reproduction (CMS, apomixis, self-
incompatibility) of rape winter depends on the genetic
origin of initial material. It is set that nitrose-methyl-urea
(NMU), nitrose-ethyl-urea (NEU) and disocsil-benzoate
(DOB) possess different mutagene activity. NEU in a
concentration 0,025 % and 0,005 % promotes the origin
of masculine sterility, and in a concentration 0,005 %
— to sporophytic self-incompatibility, independently of
genetic and geographical origin of initial material.
Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: winter rape, heterosis, CMS, apomixis, self-
incompatibility, mutagenes.

UDC 631.362:532
Tishchenko L. Surface of dependence of speeds of
streams of grain mixtures on vibration sieves // News
of agrarian sciences. — 2013. — № 6. — P. 42–45.
Surfaces of dependence of steady oscillations of
speeds of pseudo condensed grain layer, caused by
cross vibrations of plane oblique sieve in the direction,
perpendicular to the plane of the greatest slope are
received. Mathematical model of fluctuations in view of
separating the mixture into passing and leaving fractions
is developed. Bibliogr: 10 titles.
Keywords: surfaces of dependences, vibrating fields,
vibration sieves, fluctuations of speeds of grain layer.

UDC 631.95.620.91
Tarariko Yu., Berdnikov A., Velichko V., Kozachenko
O. Potential of production of food and bioenergy in
Polisya//News of agrarian sciences. — 2013. — № 6.
— P. 46–51.
It is proved that for reaching maximum levels of
production of food and bioenergy on sewed lands of
Polisya the leading role belongs to productivity of
milking herds, together with optimization of water-air and

nutritive regimens of soil and crop rotation factor. At
building biopower agrarian manufacturing systems
important role in rising production and profitableness
belongs to use of the purchased concentrated foods
with which in an agroecosystem the significant amount
of macro- and microelements is involved. Bibliogr.: 7
titles.
Keywords: computer simulation, biopower agroeco-
systems, interbranch optimization, economic efficiency,
organic farming and production.

UDC 634.75:631.95:631.62 (477.42)
Kuyan V., Martsinovsky N. Growing of ecologically
safe crops of strawberry in conditions of drainage tur-
fy soils of Polisya//News of agrarian sciences. —
2013. — № 6. — P. 52–55.
On turfy drainage soils of Polisya the best productivity
for 2 years of exploitation of planting of strawberry at
the level of 22,3–24,3 tons/he is provided with organic
fertilizer system. Ecologically safe high quality products
are gained in variants with prelanding closing up in soil
of humus in quantity of 50 and 100 tons/he. The best
level of profitableness (126,9 %) is gained at prelanding
addition of dung in quantity of 50 tons/he. Bibliogr.:
10 titles.
Keywords: strawberry, soil, fertilizer, productivity, qua-
lity of production, economic efficiency.

UDC 637.023:637.233.6
Yeroshenko S., Mayboroda Yu. Design of scraper
pasteurization devices//News of agrarian sciences. —
2013. — № 6. — P. 56–59.
It is fixed that heat processing of viscous fluids should
be made in the heat-exchange devices with systems
for turbulization of a torrent. Design features of lamellar
and cylindrical devices with turbulizing tools with scraper
blades are surveyed. Advantages of pasteurizers of
lamellar type are substantiated. Prospects of the further
development of scraper lamellar pasteurizers are
determined. Bibliogr.: 7 titles.
Keywords: viscosity, turbulization, heat transmission,
scraper pasteurizers, quotient of compactness, heat
exchange surface.

UDC 338.43.005 (477.85)
Skotsik V. Organization and economic premises of
functioning secondary market of agricultural machinery
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 6. —
P. 60–62.
An assessment is made of modern state of dealer
network of marketing of agricultural machinery. Special
attention is given to research of world experience where
dealers execute not only resale and preparation, but
also the further service of the purchased agricultural
machinery during a warranty period of maintenance.
Measures on perfecting operation of dealer network as
a part of infrastructure of the market of agricultural
machinery are offered. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: secondary market, agricultural machinery,
machine and tractor park, dealer network.

UDC 339.13:634.1.076:338.27
Salo I. Market of fruits in Ukraine//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 6. — P. 63–65.
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Features of development of the domestic market of
fruits, export trade and pricing are determined. Supply
and demand on sorts of fruit products are predicted.
Influence of volumes of manufacturing costs and prices
for making up profitableness in industrial sector is taped.
Equivalent prices for fruits on the basis of normative
expenses are counted. Bibliogr.: 2 titles.
Keywords: market, fruits, demand, tender, price,
forecast.

UDC 332.1 (075.8)
Nakonecha Ye. Creation of model of innovative
development of agrarian sphere//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 6. — P. 66–69.
Modern state and perspectives of innovative activity in
agrarian sphere are considered. Structural parts of
multilevel control system of innovative processes are
characterized. The mechanism of development of the
program of innovations of agrarian sphere of a region
is described. Sources of financial support of innovative
conversions are considered. Stages of creation of
system of innovative control are allocated. The essence
of the term «marketization» is lit and transformational
conversions to the given aspect are characterized.
Implementation of market methods of management in
the system of public control of agrarian sphere are
analyzed. The main directions of innovative develop-
ment of agrarian sphere according to the current legis-
lation are determined. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: innovative development, innovative activity,
agrarian sphere, control system, transformation, «mar-
ketization», management, market.

UDC 635.656:631.52
Demidiuk M. Genetic research in production characters
and qualities of grain of peas//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 6. — P. 70–72.
Results of study of genetic structure of length of caulis,
amount of legumes, seeds and mass of seeds for a
plant, mass of 1000 seeds and content of protein in
grain of grades of peas are presented. The genetic
components caused by additive and dominant effects
of genes are determined. Extents and directions of
dominance of attributes and quotients of their heritability
in narrow sense (h2.) are fixed.  Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: peas, productivity, quality, quantitative attri-
butes, genetic research.

UDC 633.88:631.5:338.43
Tarasiuk V. Economic assessment of growing milk
thistle in conditions of the Western Forest-steppe//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 6. — P. 73–75.
Results of influence of times, methods of sowing and
depth of seeding of milk thistle on productivity of fruits,
economic and power efficiency of the mentioned factors
are given. It is fixed that growing of milk thistle in condi-
tions of the Western Forest-steppe is highly profitable.
The high level of profitableness (334-341%) is gained
at sowing in the first decade of April using spaced
method with width between rows 45 cm and depth of
seeding 2-3 cm. Growing of milk thistle is energetically
expedient, incremental values of gross energy of grow-
ing of fruits and accordingly quotient of power efficiency
is high enough. High quotients also are gained at the
first time of sowing with width between rows 45 cm and
depth of seeding of 2 and 3 cm, this parameter has
made accordingly 3,3 and 3,4. Bibliogr.: 3 titles.
Keywords: milk thistle, productivity, grade, quotient of
power efficiency, profitableness.

UDC 663.1.003.8
Karman O. Organizational and economic basis of sell-
ing vegetables in Ukraine//News of agrarian sciences.
— 2013. — № 6. — P. 76–78.
Problems of selling vegetables by the main manufac-
turers of the production — personal country facilities —
are considered. Special attention is given to research
of selling in the market. Paths on improvement of the
system of selling vegetable production are offered.
Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: vegetables, personal country facilities, retail
food markets, fairs.

UDC 636.087.7:636:59
Razanova Ye. Influence of feed additive Apimor on
dressing qualities of quails//News of agrarian sciences.
— 2013. — № 6. — P. 79–80.
Effect of Apimor in the form of powdery mass, water
extract and ash on dressing qualities of quails is
studied. Use in feeding of quails of various forms of
Apimor has allowed to enlarge dressing percentage of
auk, stockiness of pectoral muscles and yield of edible
parts. Bibliogr.: 4 titles.
Keywords: quails, feed additive, dressing percentage,
edible parts.
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