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Доведено недос оналість чинно о за онодавства,
зо рема щодо визначення «ліс », «лісових
рес рсів» я природних об’є тів замість землі.
Обґр нтовано необхідність дос оналення
за онодавства, форм вання лісових а рое осистем
на основі земельних ідь, вважаючи лісові
рес рси прод цією лісівництва та впровадж ючи
плат за ви ористання лісових земель.

Актуальність дослідження зумовлена прове-
денням Земельної реформи в Україні, започат-
кованої Верховною Радою України ще в 1990 р.
з метою «формування багатоукладної економіки,
раціонального використання і охорони земель»
[11]. Нині вже нікого не здивуєш тим, що саме
земля є головним багатством народу. Це за ко-
лишньої радянської системи, з її загальнодержав-
ною власністю і централізованою, плановою сис-
темою управління землю було проголошено за-
гальнонародною власністю, і громадськість
звиклась із розумінням її «нічийності». У політич-
них колах і суспільстві тривають дискусії в пошу-
ках шляхів справедливого користування природ-
ними ресурсами, і головним із них — землею. В
Україні термін «земельна рента» і її матеріаль-
не визначення в нормативно-правових актах на-
лежно не були встановлені, на жаль, так зали-
шається й донині. А щодо користування земля-
ми лісогосподарського призначення (ЗЛГП) —
взагалі порушено головний принцип вилучення
рентного доходу: замість плати за землю впро-
ваджено плату за лісові ресурси, що за економі-
чним змістом не одне й те саме.
Мета досліджень — проаналізувати чинні

нормативно-правові акти формування економіч-
них відносин між власником природних ресурсів
і суб’єктами господарської діяльності, зокрема
щодо користування землями сільськогосподар-
ського призначення (ЗСГП) і землями лісогоспо-
дарського призначення, насамперед, у питаннях

їх взаємних прав і зобов’язань щодо порядку ви-
користання земельних ресурсів, їх охорони і збе-
реження. На основі проведених досліджень до-
вести потребу вдосконалення та узгодження
чинного законодавства щодо спрощення і конк-
ретизації економічної й екологічної відповідаль-
ності за їх використання всіма суб’єктами госпо-
дарювання. На цьому мають будуватися механіз-
ми розрахунку та здійснення плати за землю
всіма суб’єктами аграрного сектору економіки,
виробниками сільськогосподарської і лісогоспо-
дарської продукції одночасно із забезпеченням
ними екологічної рівноваги.
Методика досліджень. Використано пере-

важно аналітичний метод і метод порівняння що-
до визначення землі як головного природного
ресурсу в нормативно-правових актах дореволю-
ційного і післяреволюційного (1917 р.) періодів,
а також за часів незалежності України. Як вказа-
но в доповіді Кабінету Міністрів України у Вер-
ховній Раді України під час парламентських слу-
хань у березні 2011 р., сільськогосподарські землі
становлять 70,9% (42,8 млн га), лісові угіддя —
17,6% (10,6 млн га) загальної території нашої
держави. Методично такий облік не зовсім корек-
тний, оскільки зазначені 10,6 млн га (точніше —
10591,9 тис. га) об’єднані обліковою категорією
«Ліси та інші лісовкриті площі», з яких тільки
підкатегорію «лісові землі» правомірно оцінюва-
ти як угіддя, у складі яких здійснюється форму-
вання лісових агроекосистем.
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Результати досліджень. Визначення прин-
ципів користування землею, обліку і землеустрою
завжди тісно пов’язують із суспільно-державним
устроєм країни на той чи інший період. Нині Кон-
ституція України визначає, що земля, її надра,
атмосферне повітря, водні та інші природні ре-
сурси, які знаходяться в межах території Украї-
ни, … є об’єктами права власності українського
народу. Від імені українського народу права влас-
ника здійснюють органи державної влади та орга-
ни місцевого самоврядування… (ст. 13) [3]. Під-
креслимо — земля є власністю українського на-
роду. Це визначення має бути основою для
наступних механізмів формування економічних
відносин між власником природних ресурсів і суб’єк-
тами господарювання, для розроблення норма-
тивних положень щодо захисту довкілля й еко-
логічної безпеки, оцінки економіки землекористу-
вання. Слід зазначити, що Конституцією України
ліси не визначені як природний ресурс, оскільки
первинним є землекористування. Лісові екосис-
теми, що склались на час проголошення Украї-
ною незалежності, були результатом цілеспрямо-
ваної діяльності людини у межах ЗЛГП, тобто
здійснення лісівництва як галузі рослинництва.
На жаль, і після проголошення Україною дер-

жавної незалежності в основу формування зе-
мельного законодавства були покладені норма-
тивно-правові акти колишньої Української РСР,
які, зрозуміло, визначались союзними (СРСР), і
повністю їм відповідали. А ті, в свою чергу, вра-
ховували принципи, зумовлені проголошенням
державної власності і переходом економіки до
централізованого, планового управління народ-
ним господарством після 1917 р.: «На здійснення
соціалізації землі приватна власність на землю
відміняється і весь земельний фонд проголошу-
ється загальнодержавним здобутком і передаєть-
ся трудящим без будь-якого викупу, на основі
рівноправного землекористування» [4]. Хоча за-
значені принципи проголошувались лише в Ро-
сійській Федерації, вони скоро були перенесені до
союзного законодавства і стали також наріжним
каменем для формування економічних відносин
у питаннях землекористування під час здійснен-
ня лісівництва в Україні. Крім того, в іншому пункті
було записано, що усі ліси, надра і води загаль-
нодержавного значення об’явлено національним
здобутком. Наголошуємо на слові «ліси», оскільки
вони розглядалися відокремлено від землі. На
той час це зумовлювалося тим, що на пошире-
них просторах Російської Федерації тоді абсолют-
на більшість лісів мала природне походження,
земельні ділянки, в т.ч. вкриті лісовою рослинніс-
тю, як об’єкти власності чи користування були ще
не освоєні, тобто майже нічийними. Через те й
було введено в лексикон термін «ліси загально-
державного значення».
За конституціями колишнього СРСР 1924 [5],

1936 [6] і 1977 рр. економічна основа державної
власності та централізованого, планового управ-
ління господарською діяльністю поглиблюється:

Земля як природний ресурс —
найважливіший об’єкт у виробництві
сільськогосподарської і лісогосподарської продукції

«У виключній власності держави знаходяться:
земля, її надра, води, ліси… Земля, що зайнята
колгоспами, закріплюється за ними в безоплат-
не та безтермінове користування» (ст. 11, 12) [7].
Отже, починаючи з 1918 р., у галузі землеко-

ристування Російської Федерації, потім колиш-
нього СРСР і врешті України ліси як об’єкт праці
(господарювання) стають відокремленими від
землі, в т.ч. й від землекористування. Це викрив-
лює зміст лісівництва і зводить його до користу-
вання лісовими ресурсами, замість користуван-
ня земельними, з відповідними економічними
механізмами регулювання відносин між власни-
ком землі (українським народом) і суб’єктами гос-
подарювання. Хоча нині, як зазначено вище у
статті 13 Конституції України, ліс як природний
ресурс не набув цього визначення.
Відмінність виробництва лісогосподарської

продукції від сільськогосподарської полягає в
доволі тривалому періоді ротації лісових наса-
джень, що виходить за межі життя окремої лю-
дини. Але створювані за цей період лісові екоси-
стеми, що проходять низку змін, зумовлених фор-
муванням різноманітних біогеоценозів упродовж
вікового розвитку лісонасаджень, є результатом
господарювання на землі, уособленим вибором
людини лісових порід, догляду за ними до досяг-
нення віку обороту рубки (образно — сівозміни),
заміни лісонасадження, яке досягло встановле-
ного економічного призначення, новим продук-
тивнішим.
Усе зазначене — незаперечне свідчення того,

що лісівництво в Україні є галуззю рослинницт-
ва, а не галуззю використання лісових ресурсів;
галуззю аграрного виробництва, незалежно від
декларування захисних та інших функцій лісу, які
формуються природним шляхом у процесі рос-
ту і розвитку лісових агроекосистем. А об’єктом
економічних відносин для його здійснення є зем-
ля. Так було ще до 1917 р., те саме встановле-
но Конституцією України 1996 р. Визначення тер-
міну «ліс» як природного ресурсу також започат-
ковано з часів радянської системи і не відповідає
Стандартній статистичній класифікації землеко-
ристування ЄЕК ООН [14], еколого-економічним
умовам формування ринкових відносин.
На жаль, реально нове визначення за Консти-

туцією України і зарахування землі, земельних
ділянок до об’єктів природних ресурсів надалі
залишилося поза увагою науковців і політиків.
Навіть не зважаючи на те, що площа лісонаса-
джень штучного походження в Україні ще з се-
редини минулого століття постійно збільшується
і вже перевищує 50% площі вкритих лісовою рос-
линністю земель, суспільство продовжує сприй-
мати ліс як природний ресурс (у складі норматив-
но-правових актів також), хоча об’єктом праці й
економічних відносин є головний природний ре-
сурс — земля (рис. 1).
Водночас, згідно з Законом України «Про охо-

рону навколишнього природного середовища»,
на нашу думку, не обґрунтовано виникли т.з. «лі-
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сові ресурси державного значення» (ст. 39,
п. е) [12], що лише видозмінює згадане вище
«ліси державного значення», але не пов’язує
його з землекористуванням. Отже, цим Зако-
ном «скорегували» Конституцію України. Те са-
ме стосується Земельного кодексу України, за
яким «Використання землі в Україні є платним.
Об’єктом плати за землю є земельна ділянка»
(ст. 206) [2].
Унаслідок цього в земельному, податковому і

лісовому законодавствах виникли колізії, істотні
суперечності у тлумаченні і розумінні екологічного
та економічного змісту лісівництва, формування
об’єктивної інформації щодо складу агроланд-
шафтів, цілей і порядку оподаткування лісових
земель (таблиця).
Зрозумілу і однозначну норму Земельного ко-

дексу про платність за землю в Лісовому кодексі
замінено іншою: «Спеціальне використання лісо-
вих ресурсів, крім розміщення пасік, є платним».
Тобто мова йде вже не про плату за землю, а про
звичайну підприємницьку діяльність, що має при-
носити прибуток не державі, а суб’єкту господа-
рювання у галузі використання лісових ресурсів.
Закон України «Про плату за землю» також ви-
знає головний принцип землекористування —
«розмір земельного податку не залежить від ре-
зультатів господарювання». Проте водночас про-
блематично визначає його «як складову плати за
використання лісових ресурсів» [13]. Врешті-решт,
прийнятий у грудні 2010 р. Податковий кодекс

України визначає, що «об’єктом оподаткування
збором» є «деревина, заготовлена в порядку ру-
бок головного користування» і «деревина, заго-
товлена під час проведення заходів» [10]. Поза
увагою законодавців залишилося те, що лісо-
користувачі здійснюють заготівлю лісових ма-
теріалів певного економічного призначення. Адже
деревину вирощують суб’єкти господарювання з
лісівництва як головну його продукцію на землі,
а за встановленими в Україні лісівничими, при-
родоохоронними нормами і правилами вона під-
лягає продажу в стані росту.
До речі, обчислення згаданого «оподаткуван-

ня збором» за «лісові ресурси» не має жодного
відношення за економічним змістом до плати за
землю. Адже заготівля лісових матеріалів є чітко
визначеним видом підприємницької діяльності,
фінансові показники якого давно визначені еко-
номічною наукою (рис. 2). У такому разі цілком
зрозуміло, що об’єктом оподаткування є не зем-
ля як природний ресурс, а прибуток суб’єкта під-
приємницької діяльності — виробника лісових
матеріалів.
У схемі наведено 2-рівневу систему відобра-

ження показників економічної діяльності. Звичай-
но, деякі з них потребують доповнення показни-
ками нижчого їхнього рівня. Так, «Загальні вит-
рати на виробництво ЛМ, тис. грн» мають бути
відображені за їх складом. І саме в них слід пока-
зувати розмір плати за право вилучення дереви-
ни окремими деревами чи на локальних ділянках,
який все-таки не є земельним податком. Розроб-
лення лісосічного фонду не може здійснюватися
суб’єктами господарювання, що працюють на
основі т.з. спрощеного оподаткування.
Про це можна було б і не писати, якби такі

«економічні механізми» не стосувалися питання
економіки природокористування, рівня викорис-
тання природної продуктивності лісових земель
та фізіологічно активної радіації (ФАР) сонячної
енергії, а в аграрному секторі економіки — землі
як природного ресурсу (рис. 3). Адже «деревина,
заготовлена під час проведення заходів» (ст.
330.1.2.), крім того, що вилучається без здійснен-
ня попенної плати (плата за деревину у стані

Рис. 1. Динамі а поширення лісонасаджень
шт чно о походження в лісах У раїни

%

Рік

Е ономічні й е оло ічні олізії щодо платності за землю в раїнсь ом за онодавстві

Податковий кодекс [10]
Земельний
кодекс [2]

Лісовий кодекс [8]
Закон України

«Про плату за землю» [13]

330.1.Об’єктом
оподаткування збором
є: 330.1.1. деревина,
заготовлена в порядку
рубок головного
користування; 330.1.2.
деревина, заготовлена
під час проведення
заходів (ст. 330)

Використання
землі в Україні
є платним.
Об’єктом плати
за землю є
земельна
ділянка
(ст. 206)

Спеціальне використан-
ня лісових ресурсів,
крім розміщення пасік, є
платним. Порядок
справляння плати за
спеціальне використан-
ня лісових ресурсів
установлюється
Кабінетом Міністрів
України

Використання землі в Україні є
платним. Плата за землю
справляється у вигляді
земельного податку або
орендної плати, що визначаєть-
ся залежно від грошової оцінки
земель (ст. 2). Розмір
земельного податку не
залежить від результатів
господарської діяльності
власників землі та землекорис-
тувачів (ст. 4)
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Рис. 2. Принципова схема обчислення та відображення звітності по азни ів е ономічної
діяльності виробни ів лісових матеріалів

Фінансові показники діяльності виробників лісових матеріалів
(лісозаготівельників)

Середня ринкова
ціна ЛМ, грн/м3

Реалізація, в цілому
і за суб’єктами провідних
споживачів, тис. м3

Рентабельність
виробництва, %

Собівартість
виробництва,
грн/м3

Вироблено
лісових матеріалів

(ЛМ), тис. м3

Доходи від
реалізації
ЛМ, тис. грн

Дотації держбюджету
на будівництво доріг
тощо, тис. грн

Загальні витрати
на виробництво
ЛМ, тис. грн

Економічний
результат
виробничої

діяльності, тис. грн

м
3 /
га

Вік, років

Рис. 4. Зміна запасів деревини, що хара -
териз ють реальний і нормальний стани лісо-
вої е осистеми ялини європейсь ої в б чи-
нах І лас бонітет залежно від її ві [8]:
1 — реальна лісова е осистема; 2 — нор-
мальна лісова е осистема

1

2

ку продуктивних сил і виробничих відносин при
Кабінеті Міністрів України, у висновках якої заз-
начено: «Система господарювання в українських
лісах є неефективною, внаслідок чого держава,
як власник лісових ресурсів, несе збитки… Для
всіх лісостанів України має місце надмірне вида-
лення дерев, яке починається з групи віку серед-
ньовікових і є особливо сильним у групах присти-
гаючих і стиглих деревостанів. Все це відбуваєть-
ся без справляння попенної плати…» [8]. Після
70 років реальні лісові екосистеми ялини євро-
пейської різко втрачають свою продуктивність,
що свідчить про неналежне використання при-
родної продуктивності землі і ФАР (рис. 4). На
жаль, жодних показників щодо екологічного ста-
ну та формування лісових екосистем, їхньої
відповідності типам лісорослинних умов тощо у
державній статистиці немає [1].
Наведені дані свідчать, що з боку власника

природних ресурсів і суспільства недооцінюєть-
ся еколого-економічний зміст землекористування
в лісогосподарському виробництві, що має при-
носити державі дохід. Плата за деревину у стані
росту є головною продукцією лісівництва, але її
кількість і якість, отже й розмір валового доходу,
залежать від уміння господарювати. Крім дохо-
ду від реалізації деревини у стані росту суб’єкта-
ми господарювання, певну частку становлять
надходження від добування і реалізації другоряд-
них лісових матеріалів, побічних користувань, на-
дання послуг з мисливства, а також використан-
ня корисних властивостей лісів для культурно-оз-
доровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних
і освітньо-виховних цілей та проведення науко-
во-дослідних робіт. Проте їхня частка у складі ва-
лового доходу відповідних суб’єктів господарю-
вання та суб’єктів адміністративно-територіаль-
ного поділу країни є незначною.

Рис. 3. Схема виробництва прод ції в лісо-
осподарсь ом виробництві

Променева
енергія  Сонця

Продукція
фотосинтезу, обміну
речовин і людської

праці

Людська
праця

Земля

росту) як «оподаткування збору», призводить до
істотного порушення лісових екосистем. Останнє
було ретельно досліджене Міжвідомчою аналі-
тично-консультативною Радою з питань розвит-

Установлено, що в українському законодав-
стві земельні ресурси чітко не визнані природ-
ними, внаслідок чого складається враження, що

Висновки

землі лісогосподарського призначення не бе-
руть участі у формуванні агроекосистем
нарівні з використанням земель сільськогос-
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подарського призначення. Економіку зем-
лекористування у лісівництві переведено до
сфери користування лісовими ресурсами, голов-
ною продукцією якої є деревина у стані росту.
Тому власник земельних ресурсів не отримує
плату за землю в належному обсязі; не впрова-
джено відповідного статистичного обліку. Та-
кож виникають колізії під час визначення
об’єктів природних ресурсів між конституційни-
ми нормами і нормативно-правовими актами.
Похідним від останнього стала майже повна
дотаційність лісогосподарського виробництва,
а також відсутність статистичної інформації
щодо стану і формування лісових екосистем,
їхньої відповідності типам лісорослинних умов.
Доведено також потребу наукового обґрунту-

вання розрахунку потенційної продуктивності
земель лісогосподарського призначення і визна-
чення на цій основі шляхів формування лісових
агроекосистем, що відповідали б вимогам
підтримання екологічної рівноваги у межах
діяльності суб’єктів господарювання та його
здійснення на основі самоокупності й прибутко-
вості. Те саме стосується удосконалення та
узгодження чинного законодавства щодо спро-
щення і конкретизації економічної відповідаль-
ності за формування агроекосистем у галузі
лісівництва, підтримання їх у стані динамічної
рівноваги, обрахування і сплати земельної рен-
ти всіма суб’єктами господарювання за корис-
тування ЗСГП та ЗЛГП залежно від їх природ-
ної продуктивності.
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НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО
ВИРОБНИЦТВА ДО ЗМІН КЛІМАТУ

Роз лян то зміни лімат та їхній вплив на
ве етацію сільсь о осподарсь их льт р.
Наведено транспіраційні оефіцієнти
сільсь о осподарсь их льт р та обґр нтовано
стро и сівби озимих зернових льт р під рожай
2012 р. в мовах змін лімат .

Зміни клімату, що відбуваються останніми
десятиліттями на планеті, впливають на різні
сфери життя і в Україні. Особливо актуальні во-
ни для аграрного сектору економіки. Відповідно
до цих змін аграрна наука шляхом проведен-
ня комплексних досліджень і наукового моде-
лювання конкретних параметрів умов вегетації
культурних рослин у різних ґрунтово-кліматич-
них зонах країни повинна забезпечити аграр-
не виробництво комплектом рекомендацій і за-
ходів, спроможних нейтралізувати або зменши-
ти вплив цих негативних змін.
Переміщення ґрунтово-кліматичних зон на

північ країни в наступні десятиліття (20—50
років) може призвести до значних змін у аграр-
ному виробництві країни взагалі. За довгостро-
ковими прогнозами на лінії Київ — Воронеж
погодні умови будуть такими, які нині є на лінії
Ростов на Дону — Північний Крим, тобто умо-
ви Південного Степу [1, 2]. На південь від цієї
лінії будуть умови напівпустелі. Відповідно вже
нині доцільно зосередити дослідження аграр-
ної науки на розв’язанні завдань максимально-
го збереження і раціонального використання
наявних у регіонах водних ресурсів і опадів та
їх перерозподілу по сезонах.
За останні 20 років кількість опадів у різних

регіонах України зросла на 50—100 мм на рік,
проте істотне підвищення температур і знижен-
ня відносної вологості повітря впродовж веге-
таційного періоду не поліпшили, а ускладнили
умови вегетації рослин більшості культур [3].
За підрахунками, 10—20% і більше води з

опадів зливового характеру залишають межі
орних земель і стікають у балки та річки [4].
Тобто такі опади не можуть бути використані
рослинами на полях через те, що поверхня
ґрунту має зруйновану структуру — розпилена
або переущільнена. Частина вологи, що про-
никла в ґрунт, не зберігається за низької погли-
нальної ємності орного шару і відповідно під-
ґрунтя. Багаторічний дефіцит органічної речо-
вини в ґрунті і дисбаланс поживних речовин
призводять до швидкої мінералізації найцінні-
шої частини ґрунту — гумусу, який, крім загаль-

новідомого багатопланового позитивного впли-
ву на агрономічно цінні показники: структуру
ґрунту, його рівноважну щільність, ємність по-
глинального комплексу, запасу поживних речо-
вин, повітря і водопроникність, здатний утриму-
вати в 5—10 разів більше вологи порівняно з
материнською породою. Тобто достатня кіль-
кість гумусу в ґрунті здатна зберегти і забезпе-
чити доступну вологу для рослини в період,
коли дощі випадають нерегулярно, і цим самим
дія посухи на рослини сільськогосподарських
культур буде істотно зменшеною.
Аграрна наука повинна знайти доступні та

економічно доцільні джерела органічної речо-
вини і способи їх унесення на орні землі, особ-
ливо для зони Степу, де сидеральні культури
вирощувати неможливо.
Важливими є й питання збереження вологи

в ґрунті від випаровування. Близько 40% наяв-
них запасів вологи впродовж вегетаційного пе-
ріоду випаровується безпосередньо з ґрунту.
Величина випаровування зростає з підвищен-
ням температури поверхні ґрунту, зниженням
відносної вологості повітря і його швидкості.
Небезпека таких непродуктивних втрат нарос-

Буряки цукрові 240—400

Гречка посівна 480—600

Кукурудза 280—400

Овес 450—500

Горох 400—450

Жито озиме 340—420

Пшениця озима 400—500

Просо посівне 250—260

Ріпак 500—700

Соняшник 450—570

Сорго зернове 240—260

Соя 580—620

Ячмінь 300—450

1. Транспіраційні оефіцієнти сільсь о оспо-
дарсь их льт р
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тає останніми роками і збільшуватиметься в
майбутньому. Зниження швидкості руху повітря
можливе за допомогою лісових насаджень, ви-
користання маячних і покривних культур.
У 2010 р. на полях Іванівської ДСС (Сумсь-

ка обл.) було зафіксовано температуру повітря
71,5оС [5]. Така температура спричиняє у рос-
лин глибокий тепловий стрес і відмирання тка-
нин. Аграрна наука повинна найближчими ро-
ками розробити раціональні шляхи захисту по-
верхні ґрунту на полях від надмірного перегріву
шляхом її екранування листковим апаратом
рослин культур, рослинними залишками (як у
системі ноутіл) та іншими дешевими, екологіч-
ними і дійовими методами. Потрібні нові сис-
теми ведення високоефективного землероб-
ства в богарних умовах за дефіциту вологи.
Актуальною є розробка сучасних прийомів

зрошення, які забезпечать раціональне вико-
ристання води і високу біологічну продуктив-
ність посівів сільськогосподарських культур.
Необхідно створити в зоні Степу потужну зону
високоефективного зрошуваного землеробст-
ва, що гарантовано забезпечить потреби краї-
ни в продовольстві за будь-яких погодних умов.
Вітчизняна аграрна наука спроможна конструк-
тивно вирішити таке завдання.

Напрями адаптації аграрного
виробництва до змін клімату

Глобальна нестабільність клімату і значні
його коливання до екстремумів вимагає від-
повідної адаптації живих організмів до умов
їхньої вегетації. Однією з наріжних умов успі-
ху є формування шляхом селекції стійких до
можливих температурних стресів, засолення
ґрунту і дефіциту вологи сортів і гібридів куль-
турних рослин.
Селекція головних для України зернових

культур — пшениці, ячменю, кукурудзи повин-
на бути спрямована на створення сортів і гіб-
ридів, що мають максимально низькі транс-
піраційні коефіцієнти та найбільш раціонально
витрачають воду.
Наявність високих температур і низька від-

носна вологість повітря у фазі цвітіння, які
спричиняють висихання пилкових зерен, зумо-
вить переміщення основних посівів кукурудзи
на територію сучасних зон Лісостепу і Полісся.
На зміну їм у зоні Степу доцільно буде вико-
ристовувати більш посухо- і жаростійкі зернові
культури — сорго і просо. Це види, що мають
найбільш низькі серед зернових культур транс-
піраційні коефіцієнти: сорго — 240, просо —
260 [6] (табл. 1). Зазначені зернові культури
вже нині повинні бути в полі зору аграрної на-
уки з питань особливостей їхньої фізіології, біо-

Степ

Озимі:

  пшениця 25.09—15.10 16.10—25.10 Після 25.10

  ячмінь 1.10—20.10 21.10—30.10    »    30.10

  жито 25.09—15.10 16.10—25.10    »    25.10

Лісостеп

Озимі:

  пшениця 20.09—5.10 6.10—15.10 Після 15.10

  ячмінь 25.09—10.10 11.10—20.10    »    20.10

  жито 20.09—1.10 2.10—10.10    »    10.10

Полісся

Озимі:

  пшениця 15.09—30.09 1.10—10.10 Після 10.10

  ячмінь 20.09—5.10 6.10—15.10    »    15.10

  жито 15.09—5.10 6.10—10.10    »    10.10

2. Стро и сівби озимих зернових льт р під рожай 2012 р. в мовах змін лімат

Степ 25.08—10.09 11.09—20.09 Після 20.09

Лісостеп 15.08—10.09 11.09—15.09    »    15.09

Полісся 10.08—5.09 6.09—15.09    »    15.09

3. Стро и сівби ріпа озимо о під рожай 2012 р. в мовах змін лімат

Зона РизикованіДопустиміОптимальні

Культура РизикованіДопустиміОптимальні
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Напрями адаптації аграрного
виробництва до змін клімату

логії, генетики, селекції, технології вирощуван-
ня, переробки врожаю і використання.
Наукова робота з традиційними культурами

(ячмінь, пшениця) потребуватиме значної ува-
ги з питань вирощування їх озимих форм, ос-
кільки вони спроможні повніше та раціональні-
ше використовувати осiнньо-зимові опади і
формувати врожай зерна на міжсезонних запа-

сах вологи в ґрунті. Доцільно внести зміни і в
строки сівби озимих культур (табл. 2,3).
Актуальними стають питання комплексного

вивчення, селекції та інтродукції в Україну тра-
диційних нині для Середземномор’я і Серед-
ньої Азії сільськогосподарських культур: нуту,
арахісу, бавовнику, фісташки, столових сортів
винограду, хурми, фундука та ін.

За умов глобальних змін клімату доведеть-
ся досить активно попрацювати з адаптації
сучасної форми ведення господарювання на
землі аграрній науці як інтелектуальному цен-
тру з питань своєчасного розуміння назрілих
проблем і пошуків раціональних шляхів їх вирі-
шення і виробничникам, яким доведеться на
якісно новому й вищому рівні освоювати нові
сучасні системи роботи на землі, технології

Висновки

вирощування традиційних і нових сільськогос-
подарських культур.
З досвіду попередніх епох поєднання глибо-

ких знань, творчого пошуку і наполегливої
праці завжди мало успіх. Навіть за умов іс-
тотних змін клімату в нашій країні є всі мож-
ливості бути надійно забезпеченою продо-
вольством і мати вагомий експортний по-
тенціал.

1. Агрометеорологічний бюлетень по тери-
торії України. — К.: Укргідрометеоцентр, 1990—
2011 рр.

2. Іващенко О.О., Іващенко О.О. Енергетична
оцінка сучасного землеробства//Вісн. аграр. науки.
— 2008. — № 10. — С. 5—9.

3. Іващенко О.О., Іващенко О.О. Світлове за-
безпечення енергетики посівів//Вісн. аграр. науки.
— 2008. — № 7. — С. 26— 29.
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ВПЛИВ СІВОЗМІН І УДОБРЕННЯ
НА ВМІСТ ГУМУСУ В ЧОРНОЗЕМІ
ОПІДЗОЛЕНОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО
ЛІСОСТЕПУ

Установлено за ономірність процес змін міст
м с в р нті в орот оротаційних сівозмінах

під впливом сівозмінно о чинни а та систем
добрення. Підтверджено значн позитивн роль
бобових, особливо трав бобових ба аторічних,
підвищенні родючості ґр нтів.

Надзвичайно важливою проблемою сільсь-
когосподарського виробництва є збереження
або хоча б стабілізація природної родючості
ґрунту та підвищення продуктивності сільсько-
господарських культур [9].
Органічна речовина — найважливіша скла-

дова ґрунту, а її кількісний та якісний склад є
інтегральним показником родючості. На 85—
90% вона представлена гумусом, який по суті
є формою акумуляції сонячної енергії на землі.
Гумусний стан є матрицею, яка продукує всі
інші властивості, він тісно пов’язаний з усіма
властивостями ґрунту [3, 6—8]. Тому збережен-
ня і поліпшення органопрофілю потребують
науково обґрунтованого регулювання ґрунтоут-
ворювального процесу в напрямі окультурен-
ня ґрунту, компенсації виносу поживних еле-
ментів унесенням екологічно й економічно до-
цільних норм добрив, тобто дотримання
екологічного закону агрохімії [1].
Вивчення процесів та режимів у ґрунтах при-

родних екосистем дуже важливе для моделю-
вання їх у агроценозах і системах землероб-
ства, спрямованих на одержання органічної
(екологічно чистої) продукції. При впровадженні
сучасних технологій вирощування сільськогос-
подарських культур слід створювати такі умо-
ви в агроценозах, які б забезпечували розши-
рене відтворення родючості ґрунту та позитив-
ний баланс гумусу в сівозмінах [4].
Мета роботи — дослідження умов створен-

ня балансу гумусу в 5-пільних сівозмінах за
різного насичення бобовими культурами і ви-
вчення ефективності впливу систем удобрен-
ня та структури сівозмін на накопичення орга-
нічних речовин у чорноземі опідзоленому.

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили впродовж 1997—2009 рр. у зоні достат-
нього зволоження Правобережного Лісостепу
України в стаціонарному досліді, закладеному
в 1961 р. і реконструйованому 1992 р. для ви-
вчення короткоротаційних сівозмін.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзо-

лений середньосуглинковий. Перед закладан-
ням досліду в орному шарі вміст гумусу (за
Тюріним) становив 2,8—3%, рН сольове —
5,8—6,2, гідролітична кислотність — 1,9—
2,3 мг⋅екв/100 г, сума ввібраних основ — 39,8—
42 мг⋅екв/100 г ґрунту (за Каппеном), легкогід-
ролізованого азоту (за Корнфілдом) — 17—
19,3 мг/100 г, рухомого фосфору і обмінного
калію (за Чириковим) — відповідно 20,8—22,6
та 8—12 мг/100 г ґрунту.
Виявлення впливу бобових та систем удоб-

рення на баланс гумусу в ґрунті проводили у
8-ми 5-пільних сівозмінах (табл. 1).
Контролем була типова для зони Правобе-

режного Лісостепу України сівозміна з 20%-им
насиченням конюшиною на 2 укоси, пшеницею
озимою, буряками цукровими, кукурудзою на
зерно, ячменем з підсівом конюшини на фоні
органо-мінеральної системи удобрення. По-
вторність досліду — 3-разова, розміщення по-
вторень і варіантів систематичне. Площа по-
сівної ділянки — 174, облікової — 100 м2. Від-
бір зразків грунту проводили з 8-ми точок у
кожному варіанті. У зразках визначали гумус
(загальний) за Тюріним у модифікації В.М. Сі-
макова (ГОСТ 26213—91).
Результати досліджень показали, що вміст

гумусу зазнавав динамічних змін, які залежали
від вирощуваних культур, їхнього розміщення
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Вплив сівозмін і удобрення на вміст гумусу
в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
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Вплив сівозмін і удобрення на вміст гумусу
в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу

та систем удобрення у сівозмінах. Слід зазна-
чити, що в усіх сівозмінах спостерігається по-
зитивний баланс гумусу.
Установлено, що за наявності в структурі

посівів сівозміни (варіант 16) 60% трав бобових
багаторічних та при внесенні 16 т гною на 1 га
сівозмінної площі забезпечуєтся розширене
відтворення гумусу в ґрунті, яке становило 2,1
т/га за рік (табл. 2).
Такий уміст гумусу в цих сівозмінах зумов-

лений не лише позитивним впливом органічних
добрив, які мають на відміну від мінеральних
пряму позитивну дію на баланс органічної ре-
човини ґрунту, переходячи безпосередньо у
форму гумусних речовин, а й трав бобових ба-
гаторічних, вирощування яких сприяє найбіль-
шому надходженню в ґрунт кореневих та
післяжнивних решток, які є енергетичним ма-
теріалом життєдіяльності мікроорганізмів і ви-
хідним для утворення гумусних речовин.
Сівозміні (варіант 15), насиченій на 60% зер-

новими (по 20% ячменю, пшениці озимої, куку-
рудзи), 40% — люцерною при внесенні 16 т
гною на 1 га сівозмінної площі та заорюванні
на 20% площі післяжнивних на зелене добри-
во (гірчиці білої) приріст гумусу становив 2 т/га за
рік. Отже, уведення в сівозміну 20% пшениці
озимої + післяжнивні за рахунок зменшення
частки люцерни не знизило приріст гумусу в
ґрунті.
Насичення сівозміни (варіант 12) просапни-

ми культурами (буряки цукрові, кукурудза на
силос) з одночасним зменшенням бобових
культур (20% конюшини на 2 укоси) спричиня-
ло посилення процесів мінералізації гумусу.
Накопичення його за рік становило лише
0,67 т/га. Адже характер трансформації орга-
нічної частини ґрунту, передусім, визначаєть-
ся кількісним співвідношенням процесів її міне-
ралізації і гуміфікації.
За даними М.М. Кононової [5], приблизно

2/3 органічних речовин, які надходять у ґрунт,
швидко мінералізуються, і лише 1/3 з них бере
участь у тривалому процесі гуміфікації, попов-
нюючи загальні запаси гумусу.
Мінералізація органічної речовини значною

мірою залежить від видового складу вирощува-
них культур. Під просапними культурами вона
проходить інтенсивніше, ніж під культурами
суцільного способу сівби, унаслідок невеликої
маси коріння, значного співвідношення в ньо-
му С:N та посиленого обробітку ґрунту [2].
Застосування органо-мінеральної системи

удобрення (8 т гною та N45P20K50) у такій
сівозміні (варіант 11) знизило приріст гумусу до
0,25 т/га за рік.
За експериментальними даними, у сівозміні

(варіанти 4, 5), насиченій на 80% зерновими (з
них 20% гороху або сої), 40% — просапними,
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при внесенні 8 т гною, N74P60K78 та заорюван-
ня на 20% площі післяжнивних на зелене доб-
риво (гірчиці білої) процеси мінералізації орга-
нічної речовини проходили інтенсивніше, тому
приріст гумусу становив лише 0,7—0,82 т/га за
рік. Насичення сівозміни (варіант 9) на 80%
культурами суцільного посіву (з них 40% сої,
40% — пшениці озимої) сприяло накопиченню
гумусу 0,9 т/га за рік. Підвищення концентрації
колосових культур у сівозміні більше інгібува-
ло розкладання післязбиральних рослинних

решток, що зумовлювало їх поступове накопи-
чення. У типовій для зони сівозміні, на 20% на-
сиченій конюшиною, оптимально (60%) зерно-
вими та на 40% просапними (у т.ч. 20% буря-
ками цукровими) культурами, при внесенні 8 т
гною та N66P56K78 спостерігалось підвищення
умісту гумусу в ґрунті, яке становило 1,29 т/га
за рік. Це можна пояснити позитивним впливом
органо-мінеральної системи удобрення й тим,
що на 60% площі сівозміни висівали культури
суцільного посіву (з них 20% конюшини).

Вплив сівозмін і удобрення на вміст гумусу
в чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу

Отже, підбором чергування культур, наси-
ченням сівозмін бобовими культурами, вико-
ристанням післяжнивних на зелене добриво

Висновки

та збільшенням дози гною можна уникнути
деструкції гумусу в чорноземі опідзоленому і
сприяти розширеному його відтворенню.
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У вирішенні сучасних глобальних проблем
велике значення мають дослідження взаємо-
відносин людського суспільства з навколишнім
середовищем, передусім, раціональним викорис-
танням і охороною найважливіших для людства
ресурсів біосфери — води, ґрунтів, повітря, про-
дуктів рослинного і тваринного походження.
Ґрунтовий покрив як компонент біосфери віді-
грає складну загальнопланетарну роль у нако-
пиченні й перерозподілі енергії та підтримці
кругообігу хімічних елементів, необхідних для
організмів. Ґрунти й організми утворюють на
суші первинні структурні одиниці — біоценози,
які забезпечують на нашій планеті біосинтез і
продукування рослинної органічної речовини як
основної умови існування тварин, більшості мік-
роорганізмів і людини. Деякі автори зазнача-
ють, що більшість екологічних функцій ґрун-
тового покриву визначається сукупною дією ба-
гатьох його властивостей та режимів. В еко-
системі ґрунт є цілісним природним тілом з
відповідними функціями, серед яких найважли-
вішими є трансформаційна, продуктивна, бу-
ферна, санітарна, соціальна та ін. [5, 9].
У сільському господарстві ґрунт використо-

вують як основний засіб виробництва, і його
продуктивна функція є базовою. В освоєних
землях людина регулює властивості та режи-
ми ґрунтів і впливає на їх біосферні та еко-
логічні функції, насамперед, продуктивну, зав-
дяки якій одержують рослинницьку продукцію.
Формування біомаси рослинної продукції та
врожаю сільськогосподарських культур здійс-
нюється завдяки основній властивості ґрунту —
родючості.
Ґрунт є стратегічним ресурсом, що має всі

характерні ознаки, властивості, як і інші націо-
нальні ресурси — водні джерела, ліси чи ко-
рисні копалини, скажімо, вугілля, нафта, золо-
то та ін. Більше того, ґрунт є унікальним віднов-
люваним ресурсом і потребує законодавчого
впорядкування його охорони, відновлення та
використання. Ґрунт можна використовувати як
засіб виробництва, а можна зберігати (переве-
сти в переліг) і не використовувати родючість
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для формування врожаю. Цінність ґрунту від
цього не зменшується, а часто навіть зростає,
як це буває з іншими ресурсами. Відзначаючи
роль земельних ресурсів у державотворенні й
економіці країни, І.Р. Юхновський і А.М. Третяк
зазначали, що земля (ґрунтовий покрив) є
особливим, найбільш обмеженим і дефіцитним
ресурсом [14].
Із виникненням учення В.І. Вернадського про

біосферу та встановленням ролі ґрунтового по-
криву як основної складової біогеоценозу ви-
явилось, що родючість має велике значення
для біосферних функцій ґрунту. В.І. Вернадсь-
кий зазначав, що родючість слід досліджувати
як планетарне явище, в основі якого лежить
процес використання живими організмами з ве-
ликого геологічного кругообігу біогенних еле-
ментів та їх акумуляція в профілі ґрунту [2].
Сутність родючості з’ясовували багато вче-

них, особлива роль належить В.Р. Вільямсу,
який дослідив її формування та розвиток, роз-
глянув фактори, від яких залежить продуктив-
ність рослин, розділив їх на земні та космічні.
Серед земних факторів найбільше значення він
надав елементам живлення та воді і відзначив,
що родючість ґрунту — це його здатність забез-
печувати рослини водою та елементами жив-
лення в максимально необхідних кількостях.
За О.Н. Соколовським, родючість залежить

не лише від складу та властивостей ґрунтів, а
й динаміки ґрунтових процесів, що поєднують-
ся з ростом і розвитком рослин. Він виділив 6
факторів і умов родючості ґрунту: елементи
живлення, вода, повітря, температура, дос-
татній об’єм кореневмісного шару і відсутність
у ньому шкідливих для рослин речовин [12].
З часом було визначено, що на продуктив-

ність рослин впливає багато різних властивос-
тей та режимів ґрунту: фізичні, повітряні, теп-
лові, біологічні та ін., які є чинниками родю-
чості, здатними забезпечувати потреби рослин.
Усі ці чинники важко виділити, тому дослідни-
ки відзначають найголовніші з них. Так, І.С. Ка-
уричев зазначав, що родючість — це здатність
ґрунту задовольнити потреби рослин в елемен-
тах живлення, воді, забезпечувати їхні кореневі
системи достатньою кількістю повітря, тепла і
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Сутність родючості
ґрунту та оцінка її видів

сприятливими фізико-хімічними умовами для
нормального росту і розвитку.
Подібне визначення подається в ДСТУ: «Ро-

дючість — це здатність ґрунту задовольняти
потреби рослин у елементах живлення, волозі,
повітрі, а також забезпечувати умови їхньої
нормальної життєдіяльності для створення ни-
ми відповідної біомаси (врожаю)» [1].
Ці визначення містять діалектичні протиріч-

чя, які в науковій та практичній діяльності до-
слідників і землекористувачів породжують не-
ясності в підходах до розуміння сутності родю-
чості. Насамперед, потрібно з’ясувати, де
знаходиться родючість? Зазначається, що ця
властивість належить ґрунту, тобто знаходить-
ся в ньому. Але чому на практиці така влас-
тивість ґрунту визначається (оцінюється) поза
цим природним тілом і найчастіше характери-
зується продуктивністю рослин?
Якщо діалектично розглядати загальноприй-

няте в сучасному ґрунтознавстві визначення
родючості, то виникає інше запитання: чи ґрунт
самостійне тіло природи? Якщо самостійне, як
відзначав В.В. Докучаєв, то воно самодостатнє.
Усі його властивості можна виміряти безпосе-
редньо досліджуючи ґрунт і не оцінювати па-
раметри ще одного природного тіла — рос-
лини. Тим більше, коли найважливіші її показ-
ники — продуктивність і якість продукції під
впливом космічних і технологічних факторів
можуть змінюватися за роками на 100% і біль-
ше, що робить спірними оцінювання родючості
ґрунту за врожайністю культур.
Така невизначеність поняття пов’язана з йо-

го природною складністю і недостатнім уза-
гальненням досліджень. У сучасній літературі
відзначається багатомірність поняття родю-
чості та велика кількість її видів, які в різних
авторів мають неоднакове трактування [6, 10].
У монографії Г.А. Мазур досліджував сут-

ність родючості ґрунту і її видів на основі ана-
лізу, найбільш упорядкованих у сучасному
ґрунтознавстві схем Б.О. Нікітіна і Б.Г. Розано-
ва. Він стверджував, що типологія форм і видів
родючості, її чинників, не має логічно обґрун-
тованих, установлених концепцій з боку вітчиз-
няних і провідних учених Європи та США, а
поодинокі уявлення не дають змоги узагальни-
ти результати наукових досліджень до чітких
типологічних схем [6]. М.І. Полупан та ін. також
зазначають, що нині немає однозначного підхо-
ду щодо визначення видів ґрунтової родючості
та їх термінології [10]. Вихід із сучасного стану
щодо типології родючості полягає в зміні під-
ходів до їх виділення та встановлення. Для з’я-
сування сутності окремих видів і форм родю-
чості та вибору напряму узагальнень необхід-
но виходити з механізму живлення рослин і
забезпечення їхнього росту та розвитку.

Від А. Теєєра і Ю. Лібіха до сучасних дослід-
ників родючість ґрунту розуміють як його здат-
ність формувати біопродуктивність (урожай-
ність) рослинних угруповань, причому нині ці
поняття (родючість і врожайність) стали майже
синонімами. Хоч багато сучасних дослідників
визнають, що немає і не може бути прямої ко-
релятивної залежності між властивостями ґрун-
ту та врожайністю культур [6, 7], більшість на-
уковців намагаються функціонально поєдна-
ти властивості ґрунту (родючість) і продуктив-
ність культур. Окремі автори стверджують, що
вичерпну характеристику родючості ґрунту
можна отримати лише на підставі врожайних
даних [10].
Проте існують й інші підходи до трактуван-

ня родючості ґрунту. Так, Л.Л. Шишов та ін.,
використовуючи закономірності енерго-масопе-
реносу, визначають родючість як специфічну
властивість ґрунту, яка характеризує накопи-
чені ресурси речовини, енергії й інформації, що
використовуються рослинами в процесі функ-
ціонування агроекосистеми. У такому визна-
ченні конкретніше зазначається джерело родю-
чості — запаси речовин і енергії в ґрунті [13].
У зарубіжній літературі родючість ґрунту —

це його здатність забезпечувати рослини по-
живними речовинами і водою, визнаючи вплив
інших ґрунтових чинників, що регулюють дос-
тупність їх рослинам [15, 16]. Класичними дос-
лідженнями Є. Мітчерліха на піщаних культу-
рах доведено, що рослини збільшують свою
продуктивність пропорційно внесеним елемен-
там живлення, особливо за їх мінімуму в по-
живному середовищі. Є. Рассел, проаналізу-
вавши досліди Є. Мітчерліха, Х. Гельрігеля і
власні дані, стверджував, що немає фактів, які
б свідчили про якісь інші прямі чинники родю-
чості ґрунту, крім поживних речовин і води [11].
Переконливим свідченням і найкращою де-

монстрацією механізму та чинників родючості
є піщані та гідропонні культури. За піщаних
культур завдяки внесенню в інертний неродю-
чий субстрат елементів живлення і води він
набуває здатності забезпечувати рослини фак-
торами життя, тобто стає родючим. Водний
розчин у гідропонних культурах містить лише
елементи живлення в потрібних співвідношен-
нях і воду, але забезпечує небачену для польо-
вих культур урожайність.
У національному ґрунтознавстві значний

внесок у теоретичне обґрунтування категорій і
видів родючості та розробку практичних заходів
з окультурення зробив О.М. Грінченко, який
чітко розділив складові продуктивності рослин-
них угруповань на чинники родючості ґрунту та
життєдіяльності рослин [4]. До перших, на його
думку, належить лише забезпеченість водою,
поживними речовинами в межах оптимально-
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го для культивованих рослин кореневмісного
шару ґрунту з його гумусовим профілем, в яко-
му немає отруйних речовин і є сприятливий
тепловий, повітряний та інші режими. Дослід-
ник зазначив, що потрібно розділяти поняття
«земля» і «ґрунт». Поняття «земля» більш ши-
роке, оскільки включає клімат, рельєф місце-
вості, ґрунтові води і їх сольовий склад, соняч-
ну радіацію, ландшафтні умови та ін. Він зро-
бив важливий висновок, що «родить урожай не
ґрунт, а земля». На жаль, мабуть, з ідеологіч-
них причин він не розділив ці поняття на рівні
родючості ґрунту та продуктивності земель.
На нашу думку, дослідникам при вивченні

родючості не варто наділяти ґрунти не влас-
тивими їм функціями та можливостями. Ґрунт
проявляє свою родючість через наявність еле-
ментів живлення та води, що можуть засвоїтись
рослиною, але навіть їх надходження в росли-
ну залежить від її біологічних і фізіологічних
особливостей. Тому більш природно й об’єктив-
но вимірювати родючість як комплексний якіс-
ний показник за найбільш впливовими на вро-
жайність культур показниками властивостей
ґрунту, якими згідно з визначенням є вміст еле-
ментів живлення та запаси продуктивної воло-
ги. Звичайно, їх можуть доповнювати показники
й інших властивостей ґрунту, які мають вплив
на величину потоку речовин і енергії у системі
«ґрунт — рослина».
Продуктивність рослин залежатиме від ін-

тенсивності потоку речовин і енергії в системі
«ґрунт — рослина». Тому найкраще для оцін-
ки родючості ґрунту виміряти кількість таких
речовин і енергії в ґрунті. Інтенсивність також
залежатиме від біологічних і фізіологічних
особливостей культури.
Після з’ясування фізичної сутності родючості

ґрунту, яка полягає в забезпеченні рослин еле-
ментами живлення та водою, можна послідов-
но на цій самій основі виділяти види і форми
родючості. Їх виділяють лише тоді, коли є мож-
ливість відділити кількість одного виду або
форми родючості (речовин і енергії) від іншо-
го. Такий підхід спростить і пояснить природу
видів і форм родючості та дасть можливість
кількісно оцінити їх величину. Слід зазначити,
що деякі дослідники виділяють їх більше деся-
ти [4].
За типологічними схемами, які існують у лі-

тературі з питань родючості, усі дослідники
виділяють 2 її види: природну і штучну (антро-
погенну) та 2 форми: потенційну й ефективну
[6, 8, 10].
Природна родючість найбільш зрозуміла за

своєю сутністю і походженням. Під впливом
природного ґрунтоутворення вона формується
разом з ґрунтом і оцінюється запасами речовин
та енергії (елементів живлення, води, сприят-

ливими умовами). Природна родючість зали-
шається в ґрунті незалежно від способу вико-
ристання ґрунту (у ріллі, пасовищах, садах чи
лісах). Її величина може збільшуватись або
зменшуватися під впливом такого використан-
ня, але є незамінною, поки існує ґрунт.
Штучну родючість можна виділити у створе-

них людиною середовищах — рекультивованих
ґрунтах, піщаних і гідропонних культурах. За
сільськогосподарського використання ґрунтів
антропогенну (штучну) родючість важко від-
ділити від природної, тому що неясно, яка ча-
стка в неї від природної, а яка набута чи,
навпаки, витрачена під впливом діяльності лю-
дини. При її зменшенні в процесі сільськогос-
подарського використання вона буде зі знаком
«мінус».
Родючість ґрунтів бере участь у формуванні

продуктивності культур, і відносно цієї власти-
вості також виділяють 2 форми родючості —
потенційну й ефективну.
Про сутність потенційної родючості свідчить

її назва: це лише можливість отримати певну
продуктивність культур на даному ґрунті. Ґрунт
як самостійне природне тіло вже містить (in situ)
необхідні чинники для забезпечення рослин
«земними факторами життя». Потенційну ро-
дючість ґрунту потрібно розуміти як його здат-
ність упродовж тривалого періоду забезпечува-
ти чинниками родючості максимально можливу
продуктивність рослин за наявності всіх інших
оптимальних умов їх росту і розвитку. Кількісна
оцінка потенційної родючості є визначальною
для генетичного та бонітувального статусу
ґрунту, і за нею оцінюють його продуктивні мож-
ливості.
Важче зрозуміти природу ефективної родю-

чості, хоч багато авторів визначають її як час-
тину потенційної, яка реалізується в щорічний
конкретний урожай [6, 8]. Якщо вона вимірюєть-
ся кількістю доступних елементів живлення або
іншими динамічними показниками ґрунту, що
впливають на врожай, то така форма родю-
чості принципово не відрізняється від потенцій-
ної і її важко виділити з неї.
О.М. Грінченко відзначав, що ефективна ро-

дючість може проявитись лише за наявності
рослини та умов навколишнього середовища,
до якого належать, на його думку, клімат, рель-
єф, ґрунтові води, сонячна радіація, ландшафт-
ні умови та ін. За його твердженнями, що ґрунт
і навколишнє середовище — це земля, можна
зробити висновок про неможливість оцінки
якості ґрунту за продуктивністю (урожайністю)
культур [4]. Такі показники можна використову-
вати лише для оцінки якості земель. Найбільш
точним визначенням сучасного розуміння суті
«ефективної родючості» є термін «продуктив-
ність земель» (ґрунтів).
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На підставі фізичної сутності прояву родю-
чості ґрунтів у формуванні врожайності куль-
тур можна виділити такі її види: природну і
штучну (лише в ґрунтах і середовищах, ство-
рених людиною). Стосовно рослин вони мо-
жуть мати лише форму потенційної родю-

Висновки

чості. Кількісна оцінка видів і форм родючості
має базуватися на показниках, які забезпечу-
ють надходження елементів живлення і води
в рослину, або вимірюватися інтенсивністю
потоку речовин і енергії в системі «ґрунт —
рослина».
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ПРОДУКТИВНІСТЬ
БОБОВО-ЗЛАКОВИХ ТРАВОСТОЇВ

Висвітлено рез льтати вивчення добор різних
видів і сортів ба аторічних трав та їхніх с мішо ,
їх вплив на прод тивність і ботанічний с лад
а рофітоценозів та хімічний с лад сіяних бобово-
зла ових травостоїв в мовах Північно о
Лісостеп У раїни.

Передовий досвід аграріїв в Україні та ре-
зультати наукових досліджень свідчать про те,
що для збільшення виробництва конкуренто-
спроможної тваринницької продукції треба
створювати культурні сіножаті та пасовища, які
є надійним джерелом надходження дешевих
трав’яних кормів та кормовою базою рента-
бельного ведення м’ясо-молочного скотарства
для одержання цінних продуктів харчування
тваринного походження [2, 6, 8]. Однак в Ук-
раїні продуктивність сіножатей і пасовищ донині
залишається низькою — на рівні 1,5—1,8 т/га
сіна, що в кілька разів менше від їхніх потен-
ційних можливостей.
Одним із важливих факторів інтенсифікації

лукопасовищного господарства є використання
бобових трав як джерела дешевого симбіотич-
ного азоту. Саме правильний добір бобових
компонентів до травосумішей — одна з основ-
них умов підвищення продуктивності культур-
них сіножатей і пасовищ. Дослідженнями бага-
тьох учених установлено, що травосуміші за
участю бобових трав за продуктивністю в 1,5—
3 рази переважають злакові на одному і тому
самому безазотному фоні. Доведено, що вони
мають кращу якість кормів та поліпшують ро-
дючість ґрунту [1, 5, 7]. Агротехнічними захода-
ми та вдалим добором компонентів до бобово-
злакових травосумішей можна зберегти високу
продуктивність угідь упродовж багатьох років.
Авторами [1, 5, 7] підібрано кращі компонен-

ти до травосумішей для різних екологічних
умов місцезростання, досліджено взаємовідно-
сини окремих видів у сумісних посівах. Однак
ще недостатньо вивченими є питання правиль-
ного поєднання бобових і злакових компонентів
та роль включення кількох сортів у підвищенні
стійкості лучних агрофітоценозів до несприят-

ливих умов, їхньої продуктивності та поліпшен-
ні якості кормів.
Мета досліджень — виявлення кращих ви-

дів і нових сортів багаторічних бобових трав у
бобово-злакових сумішах, встановлення зако-
номірностей формування їх травостоїв, продук-
тивності та показників якості кормів при залу-
женні суходолів північної частини Лісостепу
України.
Дослідження проведено протягом 2007—

2010 рр. у ДП «Дослідне господарство» «Чаба-
ни» ННЦ «Інститут землеробства НААН» на
сірих лісових ґрунтах з умістом гумусу 1,9—
2,1%, лужногідролізованого азоту — 6,8—7,5,
рухомого фосфору — 15,5—21, обмінного ка-
лію — 7,5—10,4 мг/100 г ґрунту, рН — 5,4—5,5.
Трави посіяно безпокривно навесні 2007 р. на
суходільній луці нормального зволоження. За-
гальним фоном висіяно злакову суміш зі сто-
колосу безостого, костриці та тимофіївки луч-
них, до якої залежно від варіанта досліду вклю-
чено різні види і районовані сорти бобових
трав. Схему досліду наведено в таблицях. Ви-
користання травостоїв — 3-укісне. Перший укіс
проведено у фазі бутонізації — початку цвітіння
бобових компонентів. Мінеральні добрива вно-
сили загальним фоном: фосфорні добрива в
дозі Р60 — в один строк навесні; калійні (К120)
— по К60 рівними частинами — у 2 строки (на-
весні та після 1-го укосу); азотні (N150) — на
злаковий контрольний травостій по N50 рівни-
ми частинами у 3 строки: (навесні і після 1- та
2-го укосів). Обліки і спостереження проводи-
ли за загальноприйнятими в луківництві мето-
диками.
Результати досліджень показали, що в се-

редньому за 2007—2010 рр. на фоні внесення
Р60К120 найпродуктивнішими серед сіяних бобо-
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Продуктивність
бобово-злакових травостоїв

во-злакових травостоїв були суміші з включен-
ням сортів люцерни посівної Ольга та Роксо-
лана, які забезпечили одержання 7,06—7,24 т/га
сухої маси з рівнем компенсації мінерального
азоту симбіотичним 178—182 кг/га та накопи-
ченням симбіотичного азоту 122—126 кг/га, що
в 1,1—3,7 раза більше порівняно з іншими ви-
дами і сортами бобових трав (табл. 1). Ці варі-
анти мали також найбільший вихід кормових
одиниць та сирого протеїну, відповідно 6,11—
6,30 і 1,11—1,14 т/га. На 2-му місці за продук-
тивністю була суміш з люцерною жовтою сор-
ту Наречена півночі, 3-му — суміші з різними
сортами лядвенцю українського. Суміші з вклю-
ченням конюшини лучної та повзучої мали за
усередненими даними найнижчу продуктив-
ність, що пов’язано зі зменшенням кількості
бобових компонентів у травостоях.
Аналізуючи продуктивність сухої маси сіяних

трав за роками користування, слід відзначити,
що найбільш продуктивними вони були на 2-му
році. Найпродуктивнішими в усі роки були су-
міші з люцерною посівною. Травосуміші з ко-
нюшиною лучною і повзучою відносно високу
продуктивність забезпечували лише в перші 2
роки. На 3-му році їх продуктивність значно
знизилась, що пов’язано зі значним зменшен-
ням бобового компонента. На 4-му році в зв’яз-

ку з повним випаданням бобових компонентів
у травосуміші з конюшиною лучною і повзучою
знизили продуктивність до рівня злакового тра-
востою на тому самому фоні Р60К120. Стабіль-
ну продуктивність за роками користування за-
безпечили й суміші з лядвенцем українським,
хоч і на нижчому рівні, ніж суміші з люцерною
посівною чи жовтою.
Сортосуміші бобових трав у складі бобово-

злакових травосумішей у більшості випадків
перевищували середньоарифметичне значен-
ня продуктивності травосумішей, у яких бобо-
вий компонент представлено одним із цих сор-
тів, що можна пояснити взаємодоповнюючим
ефектом різних сортів, повнішим використанням
екологічних факторів і кращою їх стійкістю до
несприятливих умов зовнішнього середовища.
Аналіз ботанічного складу сіяних бобово-зла-

кових травостоїв показав, що найбільший уміст
бобових у середньому за 4 роки досліджень
мали травостої з люцерною посівною та лю-
церною жовтою (46—48%), найменше — суміші
з включенням конюшини лучної та повзучої
(23—26%) (табл. 2). На 2-му місці за вмістом
бобового компонента були суміші з включенням
лядвенцю українського (42—46%).
Неоднаково змінювався вміст бобових трав

за роками користування сіяних травостоїв. У

Стоколос безостий — 10, костриця лучна — 8, тимофіївка
лучна — 6 (злаки) + люцерна посівна Ольга — 10 44 59 58 29 48

Ті самі злаки + люцерна посівна Роксолана —10 43 55 56 30 46

Те саме + люцерна посівна Ольга — 5; Роксолана — 5 44 57 58 30 47

     »      + люцерна жовта Наречена півночі — 10 43 55 56 28 46

     »      + люцерна Ольга — 3,3; Роксолана — 3,3;
                                               Наречена півночі — 3,3 47 57 55 30 48

     »      + конюшина лучна Маруся — 10 43 45 6 – 24

     »      + конюшина лучна Полянка — 10 44 49 7 – 25

     »      + конюшина лучна Полісянка —10 44 48 5 – 24

     »      + конюшина лучна Маруся — 3,3; Полянка — 3,3;
                                                             Полісянка — 3,3 45 54 5 – 26

     »      + конюшина повзуча Волат — 6 41 53 4 – 25

     »      + конюшина повзуча Даная — 6 39 55 4 – 25

     »      + конюшина повзуча Волат — 3; Даная — 3 41 48 4 – 23

     »      + лядвенець український Ант — 8 41 49 42 36 42

     »      + лядвенець український Аякс — 8 44 55 40 35 44

     »      + лядвенець український Ант — 4; Аякс — 4 49 56 41 36 46

     »    + N0 – – – – –

     »    + N150 (50+50+50) – – – – –

2. Уміст бобових омпонентів сіяних бобово-зла ових травостоях (2007—2010 рр.), %

Вид і сорт трав та норма висіву їх насіння у сумішках, кг/га Середнє

Рік

 2007  2008   2009 2010
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На суходолах північної частини Лісостепу
із сірими лісовими ґрунтами на фоні Р60К120
найбільш продуктивними в середньому за 4
роки серед сіяних бобово-злакових травостоїв
є люцерно-злакові, які забезпечують одержан-
ня з 1 га 7,1—7,2 т сухої маси, 6,1—6,3 т кор-
мових одиниць, 1,11—1,14 т сирого протеїну
з рівнем компенсації мінерального азоту сим-
біотичним 178—182 кг/га та накопиченням
симбіотичного азоту 122—126 кг/га.
Сортосуміші бобових трав у складі бобово-

злакових травосумішей у переважній біль-
шості перевищують середньоарифметичне
значення продуктивності травосумішей, у

Висновки

яких бобовий компонент представлено одним
із цих сортів.
Найстійкішими в бобово-злакових сіяних

травостоях є сорти лядвенцю українського,
далі йдуть сорти люцерни посівної та жов-
тої. Конюшина лучна та повзуча за сінокісно-
го використання утримується в травостоях
лише в перші 2 роки життя.
Бобові трави в складі сіяних бобово-злако-

вих травостоїв істотно поліпшують по-
живність, енергонасиченість та хімічний
склад трав’яного корму, збільшуючи вміст у
сухій масі кормових одиниць, обмінної енергії,
сирого протеїну, білка, кальцію і магнію.

1. Андреев Н.Г. Луговодство/Н.Г. Андреев. —
М.: Колос, 1966. — 510 с.

2. Боговін А.В. Трав’янисті біогеоценози, їхнє
поліпшення та раціональне використання/А.В. Бо-
говін, І.Т. Слюсар, М.К. Царенко. — К.: Аграр. на-
ука, 2005. — 360 с.

3. Сінаж. Технічні умови: ДСТУ 4684:2006. —
[Чинний від 2006-09-07]. — К.: Держстандарт Ук-
раїни, 2008. — 14 с. — (Національний стандарт
України).

4. Сіно. Технічні умови: ДСТУ 4674:2006. —
[Чинний від 2006-08-15]. — К.: Держстандарт Ук-

Бібліографія

раїни, 2008. — 16 с. — (Національний стандарт
України).

5. Кургак В.Г. Лучні агрофітоценози/В.Г. Кургак.
— К.: ДІА, 2010. — 374 с.

6. Ларін І.В. Луківництво і пасовищне господар-
ство/І.В. Ларін, М.В. Куксін. — К.: Держсільгоспви-
дав, 1960. — 483 с.

7. Минина И.П. Луговые травосмеси/И.П. Мини-
на. — М.: Колос, 1972. — 288 с.

8. Сайко В.Ф. Проблеми раціонального викори-
стання земельного фонду України/В.Ф. Сайко//
Землеробство. — 1996. — Вип. 71. — С. 3—11.

бобово-злакових травостоях на стабільному
рівні зберігався лядвенець український в усі
роки досліджень. Добре за роками користуван-
ня в травостоях утримувалися люцерна посівна
і жовта. Проте на 4-му році порівняно з 3-м її
кількість зменшилася з 55—58 до 28—30%, або
на 25—29%, лядвенцю українського — з 40—
42 до 35—36%, або лише на 5—6%. Найгірше
в травостоях зберігалися конюшина лучна та
повзуча, які на високому рівні (45—55%) утри-
мувалися в травостоях лише в перші 2 роки
життя і користування. На 3-му році вміст бобо-
вих компонентів у них становив 4—7%, на 4-му
році вони випали зовсім.
Бобові трави позитивно впливали на ліній-

ний ріст злакових трав як компонентів сіяних
бобово-злакових травостоїв. Завдяки їм висо-
та злакових компонентів у цих травостоях була
на 12—23 см більшою, ніж тих самих злакових
трав на тому самому фоні Р60К120.
При включенні бобових трав до травосумі-

шей уміст сирого протеїну в сухій масі, який був
на злаковому травостої, збільшився з 13 до
14,3—17,1%. Найбільший його вміст був у су-
мішах з включенням сортів лядвенцю українсь-

кого (16,8—17,1% у сухій масі) (табл. 3). Одно-
часно збільшився вміст білка — з 11,6 до 12—
14,6%, сирого жиру, кальцію та магнію при
зменшенні кількості безазотистих екстрактив-
них речовин. Дещо поліпшувалася перетрав-
ність сухої маси корму, яка була на рівні 64—
71%, на злаковому травостої — 64%. Уміст
сирої золи, клітковини, фосфору та калію мало
залежав від складу бобових компонентів.
Включення бобових трав до бобово-злако-

вих сумішей помітно поліпшувало поживність
за вмістом кормових одиниць, енергоємність —
умістом обмінної енергії та хімічний склад тра-
в’яного корму. У люцерно- та лядвенце-злако-
вих сумішах порівняно зі злаковим травостоєм
на тому самому фоні Р60К120 уміст кормових
одиниць збільшився з 79 до 86—92%, обмінної
енергії — з 9,9 до 10,4—10,5 МДж/кг сухої ре-
човини. Одночасно збільшувалося забезпечен-
ня кормової одиниці перетравним протеїном
від 115 до 122—136 г та зменшувалося протеї-
нове співвідношення з 5,2 до 3,9—4,8. Трав’я-
ний корм відповідав вимогам держстандартів
України на виготовлення сіна та сінажу І і II
класів [3, 4].
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У зоні недостатньо о зволоження південно-
східно о Лісостеп У раїни по азано вплив
а ротехнічних прийомів на чисельність б ря ових
дов оноси ів.

Агротехнічний метод боротьби зі шкідника-
ми і хворобами буряків цукрових є найеконом-
нішим, не потребує додаткових енергетичних
затрат, а лише додержання оптимальних стро-
ків і високої якості виконання всіх технологіч-
них операцій. Його роль у системі заходів із
захисту культури від шкідливих організмів під
час її вирощування за індустріальною техноло-
гією значна [12]. Із агротехнічних заходів істот-
не значення мають: оптимальний рівень наси-
чення сівозміни буряками, кращі попередники
і передпопередники цієї культури, оптимальні
дози добрив, заходи обробітку ґрунту, строки
сівби, норми і глибина висіву насіння, своєчас-
ний і якісний догляд за посівами [8].
У науково обґрунтованій системі землероб-

ства сівозміна — основа захисту рослин. Це зу-
мовлено універсальним характером впливу
культур — у часі і просторі на фауністичний
комплекс агроценозу, що особливо впливає на
чисельність популяції спеціалізованих, ґрунто-
вих і малорухомих видів [7]. Кращим поперед-
ником буряків в Україні вважають пшеницю ози-
му після чистого або зайнятого рано зібраними
культурами парів [9]. За даними П.Д. Цибуль-
кіна та ін., найсприятливіший фітосанітарний
стан для буряків у зоні діяльності Веселопо-
дільської дослідно-селекційної станції забезпе-
чується в ланці сівозміни з чорним паром [13].
Динаміка чисельності шкідників залежить від

основного обробітку ґрунту, вибору способів і
знаряддя. Останнім часом у Західній Європі,
Канаді і США звичайну культурну оранку поча-
ли замінювати ґрунтозахисним, або «консерво-
ваним обробітком» [5, 14].
За поверхневого обробітку ґрунту протягом

5—6 років під культури бурякової сівозміни збіль-
шується засмічення посівів бур’янами, які є кор-
мовими рослинами цілого ряду шкідників (чи-
сельність дротяників зростає в 1,7 раза). Крім
того, рослини буряків сильніше пошкоджують-
ся жуками сірого довгоносика, блішками та ін-
шими шкідниками [10]. Значно знижують чисель-
ність личинок пластинчатовусих, коваликів, ля-
лечок листогризучих і підгризаючих совок, дов-
гоносиків та інших шкідників міжрядні рихлення,

особливо за ущільнення ґрунту і появи бур’янів.
Водночас поліпшується доступ хижих жуже-
лиць та інших ентомофагів до шкідників [12].
Застосування мінеральних та органічних

добрив у збалансованих дозах і правильних
співвідношеннях зумовлює токсичну дію на де-
яких шкідників буряків, підвищує компенсаторні
можливості рослин, завдяки чому знижується
шкодочинність цілого ряду шкідників [3, 10, 11].
Мета досліджень — визначення впливу аг-

ротехнічних заходів на регулювання чисель-
ності довгоносиків.
Методика проведення досліджень. Дослі-

дження проводили на Веселоподільській до-
слідно-селекційній станції протягом 1980—
2009 рр. у багатофакторному стаціонарному
досліді, який становив чотири 4-пільні сівозмі-
ни з чергуванням культур: 1-ша — плодозмінна:
еспарцет + вівсяниця, пшениця озима, буряки
цукрові, ячмінь + трави; 2-га — просапна: ку-
курудза на силос, пшениця озима, буряки цук-
рові, ячмінь; 3-я — зернопаропросапна: чорний
пар, пшениця озима, буряки цукрові, ячмінь;
4-та — зернопросапна: пшениця озима, пшени-
ця озима, буряки цукрові, горох.
У зернопаропросапній сівозміні вивчали такі

способи обробітку ґрунту: під буряки цукрові —
оранка на глибину 30—32 см (ПН-4-35) (конт-
роль) і плоскорізний обробіток на глибину 30—
32 см (КПГ-250); під інші культури — оранка на
20—22 см під ячмінь і чорний пар, культивація
на 8—10 см під пшеницю озиму.
У зернопросапній сівозміні застосовано 3

варіанти основного обробітку ґрунту: 1) під бу-
ряки цукрові — оранка на 30—32 см, під інші
культури — оранка на 20—22 см; 2) під буряки
цукрові — оранка на 30—32 см, під інші куль-
тури — плоскорізний обробіток на 20—22 см;
3) під буряки цукрові — плоскорізний обробіток
на 30—32 см, під інші культури — плоскорізний
обробіток на 20—22 см.
У варіантах з добривами вносили 25 т/га

гною + N135Р180К135 кг д.р. на 1 га. Контроль —
без унесення добрив.
Ґрунти дослідних ділянок — чорноземи гли-

бокі, малогумусні, слабосолонцюваті. Глибина
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залягання ґрунтових вод — 3—5 м. Площа ді-
лянки — 182 м2, залікової — 100 м2. Повтор-
ність — 4-разова.
Дослідження проводили відповідно до мето-

дики польового досліду [4].

Регулювання чисельності
довгоносиків за допомогою агротехнічних заходів

Результати досліджень. Порівняльну оцін-
ку ефективності агротехнічних заходів проводи-
ли методом ґрунтових розкопок навесні перед
посівом буряків цукрових і восени після їх зби-
рання. В результаті вивчення впливу чергуван-
ня культур у сівозмінах встановлено, що мі-
німальна щільність (12,9 екз./м2) популяції зви-
чайного бурякового довгоносика під час осінніх
розкопок була в сівозміні з багаторічними тра-
вами, а максимальна (16,3 екз./м2) — після чор-
ного пару (табл. 1).
Передпопередники буряків цукрових істотно

впливали на чисельність личинок і жуків сіро-
го бурякового довгоносика. Так, у ланці сіво-
зміни з багаторічними травами їхня чисельність
на полі буряків цукрових навесні і восени у 9 і
4 разів була більшою, ніж у ланці з чорним па-
ром (див. табл. 1). Це пояснюється тим, що на
парових полях за належного догляду за ними
немає ніякої рослинності, внаслідок чого ство-

Багаторічні трави 12,9 0,9 0,8

Кукурудза на силос 13,9 0,6 0,5

Чорний пар 16,3 0,1 0,2

Пшениця озима 14,0 0,6 0,6

НІР05 2,28 0,13 0,18

1. Вплив передпопередни ів б ря ів ц ро-
вих на щільність поп ляції звичайно о і сіро-
о б ря ових дов оноси ів, середнє за
1980—2009 рр.

Передпопередник
буряків цукрових

Щільність популяції, екз./м2

звичайний
буряковий
довгоносик

сірий буряковий
довгоносик

після
збирання
буряків

до сівби
буряків

Оранка на глибину 30—32 см Оранка на 20—22 см під ячмінь 14,4
(ПН-4-35) і чорний пар, культивація на
Контроль 8—10 см під пшеницю озиму

Плоскорізний обробіток
на глибину 30—32 см (КПГ-250) Те саме 18,2

НІР05 2,31

2. Вплив способів основно о обробіт ґр нт на щільність поп ляції звичайно о б ря ово о
дов оноси а в зернопаропросапній сівозміні (середнє за 1980—2009 рр.)

Спосіб обробітку ґрунту під Щільність популяції звичайного
бурякового довгоносика, екз./м2

(після збирання буряків цукрових)інші культурибуряки цукрові

рюються несприятливі умови для відкладання
яєць і розвитку шкідника.
Крім того, механічний обробіток парового

поля травмує комах, покращує доступ до них
ентомофагів і птахів. У зернопаропросапній

3. Вплив способів основно о обробіт ґр нт на щільність поп ляції звичайно о і сіро о
б ря ових дов оноси ів зернопросапній сівозміні (середнє за 1980—2009 рр.)

Кількість
рослин
осоту,
шт./м2

сірий дов

сірий довгоносикзвичайний буряковий
довгоносик після
збирання буряків
цукрових

після
збирання
буряків

до сівби
буряків

Оранка на глибину Оранка на 20—22 см 12,1 0,5 0,4 1,0
30—32 см

Те саме Плоскорізний обробіток
на 20—22 см 18,5 0,7 0,6 1,4

Плоскорізний обробіток
на глибину 30—32 см Те саме 11,4 1,3 1,1 4,5

НІР05 2,39 0,15 0,19 0,27

інші культурибуряки цукрові

Щільність популяції, екз./м2Спосіб обробітку ґрунту під
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сівозміні за умови застосування глибокого плос-
корізного розпушування за допомогою КПГ-250,
порівняно з оранкою, спостерігається тенден-
ція збільшення щільності популяції звичайно-
го бурякового довгоносика (табл. 2).
У зернопросапній сівозміні накопиченню по-

пуляції звичайного бурякового довгоносика за
роки досліджень сприяв комбінований обробі-
ток ґрунту. Чисельність довгоносиків у варіан-
тах з оранкою і плоскорізним обробітком ґрун-
ту була практично однаковою (табл. 3).
Після комбінованого, і особливо плоскоріз-

ного способу, обробітку ґрунту, у цій сівозміні,
порівняно з оранкою, значно збільшується
щільність личинок і жуків сірого бурякового дов-
гоносика. Чисельність його під час весняних
розкопок після плоскорізного обробітку в 2,6
раза вища, ніж на оранці. Така сама законо-

мірність спостерігається і восени після збиран-
ня буряків цукрових.
О.Й. Петруха і А.П. Бутовський наголошува-

ли, що стосовно сірого довгоносика особливе
значення має знищення осоту і березки польо-
вої. Саме вогнища цих бур’янів є місцями по-
стійних резервацій довгоносика. Заходи, спря-
мовані на їх знищення, позбавляють личинок
корму [6]. За даними лабораторії агротехно-
логій ВПДСС (багатофакторний стаціонарний
дослід), забур’яненість осотом при плоскорізно-
му і комбінованому обробітку збільшується,
порівняно з оранкою, відповідно в 4,5 і 1,4 раза
(див. табл. 3).
Обробіток бурячища та інших культур сіво-

зміни плоскорізом КПГ-250, порівняно з оран-
кою, також сприяє, за даними весняних розко-
пок, зниженню щільності популяції звичайного
бурякового довгоносика (табл. 4). Це можна
пояснити збільшенням ущільнення ґрунту, де
виживання популяції гірше, а також зростанням
кількості ентомофагів.
Багаторічними спостереженнями встановле-

но, що чисельність жуків звичайного бурякового
довгоносика була значно нижчою на удобрених
варіантах, ніж на ділянках, де добрива не вно-
сили (табл. 5). Внесення добрив також дещо
позначається і на зниженні чисельності личи-
нок і жуків сірого бурякового довгоносика.
Деякі автори [1, 2] вважають, що при підви-

щенні концентрації ґрунтового розчину солі
проникають у тіло личинок комах, підвищують
концентрацію їх гемолімфи, що знижує енергію
дихання і призводить до загибелі.

Оранка на 30—32 см Оранка на 20—22 см 17,4 2,5
(ПН-4-35), контроль

Плоскорізний обробіток Плоскорізний обробіток на 11,2 4,2
на глибину 30—32 см 20—22 см
(КПГ-250)

НІР05 2,37 0,72

4. Вплив способів основно о обробіт б рячища на щільність ж ів звичайно о б ря ово о
дов оноси а і хижих ж желиць зернопросапній сівозміні (середнє за 1984—2009 рр.)

інших культурбурячища

Щільність, екз./м2Спосіб основного обробітку

личинок і жуків
хижих
жужелиць

жуків звичайного
бурякового довгоносика
навесні, до посіву ячменю

Без удобрення 17,4 0,7 0,6

25 т/га гною
+ N135Р180К135 11,5 0,4 0,4

НІР05 3,11 0,13 0,12

5. Вплив добрив на щільність поп ляції зви-
чайно о і сіро о б ря ових дов оноси ів (се-
реднє за 1980—2009 рр.)

Щільність, екз./м2

сірий довгоносик
звичайний
довгоносик

Варіант

після
збирання

до сівби

Дослідженнями встановлено, що зниженню
щільності звичайного бурякового довгоноси-
ка сприяють багаторічні трави як передпо-
передники буряків цукрових, обробіток буря-
чища та інших культур у сівозміні плоско-

Висновки

різом, підвищення норм внесення мінеральних
добрив. Істотно зменшують чисельність сі-
рого бурякового довгоносика чорний пар (пе-
редпопередник), звичайна оранка і внесення
мінеральних добрив.
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ОЦІНКА ВИНОСУ Cu ТА Zn У
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ З ГНОЄМ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН

Наведено дані про ст пінь винос есенційних
мі роелементів (Cu, Zn) з ноєм
сільсь о осподарсь их тварин і послідом птиці.
Проаналізовано нормативно-правов баз щодо
ре ламент вання ранично доп стимих
онцентрацій Cu і Zn ормах для тварин У раїни і
раїн ЄС.

За різними методичними та
науковими підходами ряд мікро-
елементів, а саме Cu і Zn кла-
сифікують як есенційні та важкі
метали [1, 5]. Водночас залеж-
но від концентрації цих елемен-
тів у різних біологічних об’єктах
(ґрунті, рослинах, продукції тва-
ринництва) їх позиціонують як
біотичні, біофільні або токсичні
за впливом на організм тварин
і людини.
Для отримання високих уро-

жаїв сільськогосподарських
культур більшість господарств
України використовує різні види
збагачення ґрунтів — вносить
підстилковий гній та різні міне-
ральні добрива. За даними
літератури, в 1 т підстилкового
гною міститься Zn — 24—25 г і
Cu — 3,5—4,5 г. При внесенні
за ротацію (8 років) 220 т
підстилкового гною у ґрунт над-
ходить Zn — 8624 г, Cu — 1694,
Сd — 15,4, Pb — 308 г. Внесен-
ня такої кількості важких ме-
талів разом з добривами за 2—
3 ротації сівозміни може пере-

вищити гранично допустимі кон-
центрації (ГДК) цих елементів у
ґрунті. За результатами деяких
дослідників, до умовно екологіч-
но безпечної системи збагачен-
ня ґрунтів зараховують міне-
ральну систему, за якої в ґрунт
потрапляє Cu у 2,5—4,5 раза і
Zn — у 20—50 разів менше по-
рівняно з органо-мінеральними
системами [6]. Інші досліджен-
ня останніх років свідчать, що
застосування мінеральних доб-
рив хоча й збільшує вміст Zn і
Cu у ґрунті та зерні злакових,
але їх рівень значно менший
ГДК [3]. За недостатнього рівня
в раціоні сільськогосподарських
тварин есенційних мікроеле-
ментів (Zn і Cu), останні потрап-
ляють у зону пригніченого впли-
ву. Водночас лімітуючим факто-
ром може бути й підвищення
концентрацій мікроелементів до
рівня ГДК, що призводить до ку-
муляції їх в організмі тварин,
скорочення терміну експлуата-
ції як продуктивних, забруднен-
ня продукції тваринництва.
Забезпечення тварин життє-

во необхідними мікроелемента-
ми здійснюється шляхом годівлі
за раціонами, збалансованими
додаванням їх у неорганічній
або хелатній формі. Ефектив-
ність засвоєння Cu, Zn зале-

жить від виду, віку тварин, фор-
ми сполуки, у вигляді якої над-
ходить до організму той чи ін-
ший мікроелемент. Рівень ус-
моктування Cu із кормів у різних
видів сільськогосподарських
тварин оцінюють приблизно в
30—40%, Zn —10—30%. Од-
ним із основних недоліків засто-
сування мінеральних солей
мікроелементів у годівлі тварин
і птиці є той факт, що у шлун-
ково-кишковому тракті міне-
ральні солі розпадаються на
вільні високореактивні іони, які
починають взаємодіяти один з
одним і різними компонентами
раціону, що робить їх важко-
доступними для всмоктування.
Крім того, мінеральні солі у
складі преміксів і кормів під час
змішування прискорюють руй-
нування вітамінів.
Ще одна перевага застосу-

вання лігандних форм мікро-
елементів полягає в тому, що
вони краще транспортуються
до місця абсорбції і не зазна-
ють дисоціації. Завдяки посту-
повому розриву хелатних
зв’язків препарати виявляють
пролонговану дію. У хелатних
формах метал перебуває в
хімічно інертній формі, органічні
комплекси проникають через
слизову кишечнику в незмінно-
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му вигляді, ефективно перено-
сячи метал із собою. Так, зас-
воєння різних елементів з хе-
латних форм може бути в 2—8
разів краще, ніж із сольової
форми [2, 4, 11]. Однією з важ-
ливих переваг використання
хелатних форм мікроелементів,
є те, що виділення таких важких
металів, як Cu і Zn з фекальни-
ми масами у довкілля значно
нижче, ніж при використанні
неорганічних джерел.
Для дотримання екологічних

нормативів охорони довкілля
потрібно знати, яка кількість цих
мікроелементів виноситься з
гноєм у ґрунт при використан-
ні їх мінеральних солей, що
дасть змогу в подальшому по-
рівняти ці дані з результатами
досліджень при застосуванні
хелатних форм. У зв’язку з
вищенаведеним, актуальним є
визначення кількості виносу
есенційних мікроелементів Zn і
Cu з гноєм і послідом до ґрунту
для запобігання надмірного їх
накопичення.
Мета роботи — провести

оцінку виносу Cu і Zn у зов-
нішнє середовище з фекаліями
сільськогосподарських тварин.
Матеріали і методи дослі-

джень. Об’єктом досліджень бу-
ли гній сільськогосподарських
тварин різних видів і послід пти-
ці. Вміст мікроелементів визнача-
ли за стандартизованим мето-
дом атомно-абсорбційної спект-
рофотометрії. Проводили аналіз
чинної нормативно-правової
бази щодо регламентування
максимально допустимих рівнів
Cu і Zn у кормах для годівлі тва-
рин в Україні та країнах ЄС.
Результати досліджень.

Аналіз наявної нормативно-
правової бази щодо безпеки
кормів свідчить про наступне:
вітчизняні вимоги до вмісту Cu,
Zn у кормах більш жорсткі по-
рівняно з європейськими: для
свиней — Zn не більше 100 мг/кг
комбікорму, Cu — 80 мг/кг; для
молочної худоби — Zn не біль-
ше 50, Cu — 30; для ВРХ на
відгодівлі — Zn не більше 100,
Cu — 30 мг/кг.
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Тимчасові максимально-до-
пустимі рівні цих мікроеле-
ментів, що діють в Україні, для
різних видів кормів — зерна та
зернофуражу, грубих і сокови-
тих, коренебульбоплодів ста-
новлять, відповідно, для Cu —
30 мг/кг; Zn — 50 мг/кг корму [7].
За Європейськими вимогами:
для великої рогатої худоби Zn
має бути не більше 250 мг/кг
комбікорму, Cu — не більше 35
мг/кг, для свиней — 25 мг/кг
комбікорму [9].
За результатами багаточи-

сельних досліджень підрахова-
но кількість Cu та Zn, винесених
за період життя різними видами
сільськогосподарських тварин з
фекаліями (табл. 1, 2).
Аналіз наведених даних свід-

чить, що в середньому за добу
одна дійна корова виносить з
фекаліями Cu — 72,67 мг та Zn
— 153,90 мг; свині — 13,07 мг
та 120 мг відповідно; птиця Cu
— 0,56—0,83 мг та Zn —
13,78—16,71 мг. За статистич-
ними даними, на 01.01.2011 р.
поголів’я тварин в усіх категорі-
ях господарств України стано-
вило (тис. гол.): велика рогата
худоба (всього) — 4739,5; у т.ч.
корови — 2677; свині — 8039,6;
птиця — 202084.
Якщо перерахувати отри-

мані середньодобові показники
виносу мікроелементів з фека-
ліями на поголів’я вищезазна-
чених сільськогосподарських
тварин, то для дійних корів ці
величини становитимуть Cu —
194,50 кг та Zn — 411,99 кг; для
свиней Cu — 105,08 кг та Zn —
964,68 кг; для птиці Cu — 140,45
та Zn — 3080,77 кг у розрахун-
ку на натуральну вологість, а за
рік для цих тварин — відповід-
но — Cu — 71 і Zn — 150,4 т;
Cu — 38,3 і Zn — 352,1 т; Cu —
51,2 і Zn — 1124,5 т.
За даними сучасних видань,

свиноматки отримують з типо-
вими раціонами годівлі Zn 90,8
мг/гол./добу при нормі 257 мг;
Cu — 27,5 мг/гол./добу (норма
51 мг) [10]. Щодо великої рога-
тої худоби, то з раціоном над-
ходить: Zn — 482 мг/гол./добу
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та Cu — 119 мг гол./добу при
нормі, відповідно, 875 та 130 мг/
гол./добу [8]. Тобто потреби тва-
рин у мікроелементах задоволь-
няють за рахунок преміксів, до
яких вони входять переважно у
вигляді мінеральних сполук.
У країнах ЄС діють жорсткі

обмеження на викиди цих мік-
роелементів у довкілля і це пи-
тання найближчого часу може
стати актуальним і для України.
Крім того, за різними літератур-

Оцінка виносу Cu та Zn у зовнішнє
середовище з гноєм сільськогосподарських тварин

ними джерелами, Cu і Zn за
надмірного надходження у ґрун-
ти Сd I Pb можуть виявляти си-
нергетичні ефекти та призводи-
ти до змін мікробіоценозу, при
цьому вміст гумусу у ґрунтах
прямо пов’язаний з їхньою
здатністю адсорбувати важкі
метали, оскільки останні добре
поглинаються органічною речо-
виною ґрунту.
З огляду на наявність в Ук-

раїні унікальних чорноземів і

несприятливу екологічну ситуа-
цію, проблема збереження ста-
лості гумусового пласту наби-
рає статусу державної. Слід та-
кож враховувати, що Cu та Zn
як сировина потрібні для від-
новлення світової та, безумов-
но, української економіки, а ціни
на ці метали, за даними Лон-
донської біржі металів, станови-
ли на 03.02.2011 р., відповідно,
10,1 тис. доларів США за 1 т
Cu, та 3,3 тис доларів за 1 т Zn.

Висновки

Дослідженнями встановлено, що для запо-
бігання надмірного надходження Cu та Zn до
ґрунту доцільно визначити оптимальні фор-
ми уведення органо-мінеральних добавок для
підвищення засвоєння мікроелементів твари-

нами. Аналіз вимог національних і міжнародних
нормативних документів до вмісту важких
металів у кормах свідчить, що вимоги націо-
нальної нормативної документації жорсткіші
щодо вмісту Cu та Zn.
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ФОРМУВАННЯ СТАД
М’ЯСНОГО КОМОЛОГО СИМЕНТАЛА

Оцінено селе ційні стада м’ясних омолих
сименталів ново о тип , я і добре адапт вались
до різних ліматичних зон Карпатсь о о ре іон
У раїни.

Головною проблемою в ринкових відносинах
у суспільному секторі різних форм господа-
рювання на Буковині є диверсифікація ско-
тарської галузі в напрямі її переорієнтації, пе-
репрофілювання на виробництво конкуренто-
спроможної якісної продукції з мінімальними
затратами енергоресурсів та праці. Це потре-
бує нових підходів у стратегії ведення перс-
пективної галузі скотарства, зокрема пошуків
шляхів виробництва дешевої, якісної та висо-
корентабельної яловичини в умовах даного
регіону.
Це можливо із розвитком м’ясного скотар-

ства як самостійної галузі, для якої потрібні нові
породи з високим генетичним м’ясним потен-
ціалом, адаптовані до умов різних кліматичних
зон України, які за рельєфними, ґрунтовими і
кліматичними показниками відповідають запи-
там нової перспективної галузі й, зокрема, роз-
веденню симентала нової популяції.
Для розвитку цієї галузі на Буковині вже ство-

рені добрі передумови з використання біологіч-
ного потенціалу тварин м’ясних порід худоби на
основі забезпечення повноцінної кормової ба-
зи, створення сітки (мережі) племзаводів, пле-
мінних репродукторів, товарних госпо-
дарств з розведення м’ясного комолого симен-
тала великої рогатої худоби.
Вже не один рік ведеться робота з викорис-

танням прогресивних селекційно-генетичних
методів при створенні м’ясного комолого си-
ментала на базі місцевих сименталів з викори-
станням кращого генофонду симентальської
породи м’ясного напряму продуктивності зару-
біжної та вітчизняної селекції. Удосконалення

існуючих порід можливо як на основі внутріш-
ньої селекції, так і шляхом створення нових
типів і порід м’ясного напряму продуктивності
з використанням кращих світових генетичних
ресурсів.
Вперше в західному регіоні України вивча-

ється м’ясна продуктивність м’ясного симента-
ла комолого типу української селекції в умовах
різних кліматичних зон Буковини. Здійснюєть-
ся порівняльна селекційно-господарська оцін-
ка бугайців потомків бугаїв-плідників амери-
канської, канадської та вітчизняної селекцій
різних ліній з вивченням росту та розвитку м’яс-
ної продуктивності за віковими періодами в
племзаводі «Чернівецький» Герцаївського ра-
йону передгірної зони Чернівецької області.
Останнім часом у Чернівецькій області від-

бувається процес якісного перетворення си-
ментальської породи комбінованого напряму
продуктивності в напрямі створення інтенсив-
ного типу м’ясної худоби з використанням ге-
нофонду м’ясних комолих сименталів амери-
канської та канадської селекцій.
Нині скорочення в області чисельності корів

молочних порід, в основному, відбувається на
фермах віддалених сіл від районного центру,
де трудові ресурси дуже обмежені, до того ж
впливає і демографічний стан, коли велика
кількість працюючих спеціалістів-тваринників
пенсійного віку.
Виробництво рентабельної і високоякіс-

ної яловичини в Карпатському регіоні південно-
західного Лісостепу України здійснюється зав-
дяки розведенню м’ясного комолого симента-
ла великої рогатої худоби нового типу за пер-
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спективною технологією м’ясного скотарства
[1].
Перед керівниками та спеціалістами-тварин-

никами постало питання інтенсивного розвит-
ку м’ясного скотарства як самостійної галузі,
для якої потрібні нові породи з високим гене-
тичним м’ясним потенціалом, пристосовані до
умов лісостепової, передгірної та гірської зон
регіону Буковини [2—4].
Природно-кліматичні умови Чернівецької об-

ласті сприяють розведенню поголів’я м’ясного
комолого симентала худоби м’ясного напряму
продуктивності різної селекції. Особливе зна-
чення має розведення цієї худоби у гірських і
передгірних районах краю, де є великі площі
нерозораних природних кормових угідь. Тут
поголів’я м’ясної худоби можна збільшити до
55—60% загальної його чисельності.
Селекційну роботу з м’ясним комолим си-

менталом на Буковині здійснюють понад 10
років, у результаті чого вже сформовано новий
регіональний тип тварин, який у майбутньому
буде структурною одиницею новоствореної
створюваної української симентальської поро-
ди великої рогатої худоби м’ясного напряму
продуктивності.
Мета роботи — сформувати стада м’ясно-

го комолого симентала з високим генетичним
потенціалом м’ясної продуктивності з викорис-
танням промислової технології для умов різних
кліматичних зон Прикарпаття.
Матеріали і методика досліджень. Об’єк-

том досліджень були тварини м’ясного комо-
лого симентала великої рогатої худоби в пле-
мінних господарствах Чернівецької області.
Дослідження проводили за матеріалами зоо-
технічного і племінного обліку на маточних ста-
дах м’ясного комолого симентала в діючих
племзаводах «Чернівецький» (160 корів) Гер-
цаївського, ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард»
(25 корів) Новоселицького та в племрепродук-
торі ПСП «АФ Гвіздівці» (47 корів) Сокирянсь-
кого районів Чернівецької області.
Аналізували продуктивні якості та живу масу

м’ясного комолого симентала тварин за І, ІІ і ІІІ

Формування стад
м’ясного комолого симентала

лактації та за всі вікові періоди вирощування.
Для визначення м’ясної продуктивності прове-
ли 2 контрольні забої бугайців у 21- та 24-місяч-
ному віці.
Цифровий матеріал у роботі опрацьовано

методом варіаційної статистики за методикою
М.О. Плохинського (1969) і програмного забез-
печення «Statistica» Excel для ПК.
Результати досліджень. Визначено серед-

ню живу масу корів м’ясного комолого симен-
тала в племінних господарствах області (табл. 1).
Установлено, що жива маса корів м’ясного

комолого симентала становила 491—579 кг (у
середньому 529 кг), а окремі рекордистки мали
живу масу близько 750 кг. При створенні ново-
го м’ясного типу симентала для передгір’я Кар-
пат великого значення надавали формуванню
вікової структури живої маси стада як одному
з факторів високої м’ясної продуктивності. Вва-
жаємо оптимальним для Буковини, коли коро-
ви-первістки мають середню живу масу 484 кг
(І лактація), 538 кг (ІІ), 567 кг (ІІІ лактація).
Роботу з формування м’ясного комолого си-

ментала проводять у племзаводі «Чернівець-
кий» Герцаївського району під методичним ке-
рівництвом науковців сектору селекції і техно-
логії в м’ясному скотарстві Буковинського
інституту АПВ НААН та лабораторії селекції
м’ясних порід Інституту розведення і генетики
тварин НААН на поголів’ї 226 корів (1999—
2006 рр.) і 160 корів (2007—2010 рр.).
У результаті виконаної роботи в області сфор-

мовано дуже цінні стада в кількості 232-х корів
м’ясного комолого симентала нового типу з
високою енергією росту — 900—1500 г на добу
на підсосі в літній період і 800—900 г — за пов-
ний цикл вирощування із забійним виходом
62% при витратах корму на 1 кг приросту 7,5 к.од.
Визначено молочну продуктивність корів

м’ясного комолого симентала за лактаціями в
племінних господарствах Чернівецької області
(табл. 2).
Установлено, що молочна продуктивність

корів (жива маса телят у віці 210 днів) у ІІІ лак-
тації (лінія Ахіллеса 369) становить 219 кг, що

ДПДГ «Чернівецьке» 15 491 25 543 120 579 160 534

ДП «Рокитне» СТОВ «Авангард» 5 475 15 531 5 557 25 521

ПСП «АФ Гвіздівці» 3 485 11 541 33 565 47 530

Усього 23 484 51 538 158 567 232 529

1. Середня жива маса орів,

Вік, років

Господарство

У середньому
по стаду5 і старше3 4

гол. кг гол. кг гол. кг гол. кг
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на 30 кг (4%) більше від ровесників І лактації.
Жива маса телят за всіма лактаціями відпові-
дала стандарту 1-го і еліта класів згідно з но-
вими вимогами (інструкції) для створюваної ук-
раїнської симентальської м’ясної породи вели-
кої рогатої худоби.
Висока енергія росту притаманна ІІІ лактації

лінії Абрікота 58311, становить 211 кг, що на 8 кг
(4%) менше від ровесників ІІІ лактації лінії Ахіл-
леса 369.
Молодняк м’ясного комолого симентала різ-

них селекцій характеризується відносно висо-
кою енергією росту у віці 210 днів, що харак-
терно для вирощування в цьому регіоні.
Отже, дослідженнями встановлено високий

генетичний потенціал м’ясної продуктивності
молодняку м’ясного комолого симентала аме-
риканської та канадської селекцій у період під-

сосу в літній і стійловий періоди вирощування
в кормових умовах різних кліматичних зон регі-
ону Буковини.
У тварин нового типу симентальської м’яс-

ної худоби міцна конституція, добре розвине-
ний тулуб у висоту, глибину, ширину, про що
свідчать вищенаведені показники. Правильний
розвиток крижів має велике значення для м’яс-
них тварин, оскільки в цій ділянці розміщені
статеві органи у самок, а також добре розви-
нена мускулатура, що дає більше м’яса вищо-
го сорту.
Народжений молодняк оцінювали не лише

за енергією росту, а й за пропорційністю будо-
ви тіла. Відбирали тварин з прямими широки-
ми спинами і попереком та добре розвиненою
задньою третиною тулуба.
Визначено зміни живої маси бугайців м’яс-

I 13 189 8 181 3 185 5 178 1 187 2 181

II 24 211 22 191 5 195 6 185 3 207 6 189

III 58 219 35 211 2 201 4 197 15 209 10 207

Разом 95 202 65 206 10 194 15 187 19 201 28 192

2. Молочна прод тивність орів (середня жива маса телят віці 210 днів, ), М±m

Л
а
кт
а
ц
ія

Племінні господарства

Селекція

американська канадська американська канадська американська канадська

Лінія

гол.
жива
маса гол.

жива
маса гол.

жива
маса гол.

жива
маса гол.

жива
маса гол.

жива
маса

Племзавод
«Чернівецький»

Племзавод ДП
«Рокитне» СТОВ «Авангард»

Племрепродуктор
ПСП «АФ Гвіздівці»

Ахіллеса 369 Абрікота 58311 Ахіллеса 369 Абрікота 58311 Ахіллеса 369 Абрікота 58311

Новонароджені 58 35±1,5 49 33±0,9 25 31±1,1

Жива маса, кг у віці:

  210 днів 43 205±1,4 35 197±1,1 21 201±1,7

  8 міс. 40 231±0,7 31 217±1,3 17 230±1,2

 12 » 39 345±1,3 26 335±1,7 15 338±1,5

 15 » 15 455±1,2 21 448±1,7 13 457±0,9

 18 » 12 555±1,8 7 518±2,1 9 525±1,9

3. Зміни живої маси б айців

Племрепродуктор
ДСП «АФ Гвіздівці»

Племзавод ДП «Рокитне»
СТОВ «Авангард»

Племзавод
«Чернівецький»

Статево-вікові групи

Бугайці

гол. жива маса, кг гол. жива маса, кг гол. жива маса, кг
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ного комолого симентала за віковими періода-
ми в племінних господарствах області (табл. 3).
Доведено, що у помісних тварин за м’ясним

сименталом американської та канадської се-
лекцій, яких вирощують у різних кліматичних
зонах Буковини, середня енергія росту стано-
вить 850 г за весь період вирощування. Серед-
ньодобові прирости живої маси молодняку свід-
чать про високі потенційні можливості енергії
росту вже в 1-му поколінні. Енергія росту мо-
лодняку в літній період в основному станови-
ла 950—1182 г, у кращих тварин щодоби при-
ріст становив 1080—1250 г у підсисний період
до 7-місячного віку без підгодівлі енергетични-
ми кормами на культурних пасовищах з вико-
ристанням інтенсивних бобово-злакових траво-
сумішок довготривалого використання.
У 2009 р. при зарахуванні до комплексного

класу бугайців м’ясного комолого симентала
їхня жива маса у 18-місячному віці становила
515 кг, що на 54 кг (на 11,5%) більше, ніж була
у такому самому періоді 2008 р.
Вивчено енергію росту потомків 4-х бугаїв-

плідників лінії Ахіллеса 369 та Абрікота 58311
американської і канадської селекцій, яких вико-
ристовували у передовому племзаводі «Черні-
вецький» з розведення м’ясних комолих симен-
талів нового типу, який добре адаптувався до
передгірної та інших кліматичних зон Західного
регіону України.
Упродовж усього дослідного періоду твари-

ни перебували в однакових умовах утримання,
годівлі в літній та зимовий періоди з викорис-
танням технології м’ясного скотарства.

За результатами щомісячного зважування і
взяття основних промірів у віці 12, 15, 18 міс.
розраховували абсолютні та відносні прирости
живої маси і індекси будови тіла тварин. Кіль-
кість спожитих кормів тваринами встановлю-
вали за різницею між заданими кормами та їх
залишками (1 раз на місяць за 2 суміжні дні).
Визначено в роботі і зміну в живій масі потомків
бугаїв-плідників ліній Ахіллеса 369 і Абріко-
та 58311.
Інтенсивне вирощування потомків бугаїв-

плідників забезпечило високу енергію росту
бугайців усіх груп, проте характер росту тварин
різнився. Дослідженнями встановлено, що при-
рости протягом 719 днів за повний цикл виро-
щування у потомків бугая-плідника Фореста
0899 становили 951 г, що на 114 г (11,1%) біль-
ше при витраті корму на 1 кг приросту 7,8 к.од.,
що на 1,9 к.од. менше від потомків ровесників-
аналогів бугая Мікрона 3981 лінії Абрікота 58311.
Як виявилось, найбільша жива маса бугай-

ців була у потомків бугая Фореста 0899 лінії
Ахіллеса 369, яка становила 580 кг, що більше
на 29 кг від потомків бугая Майора 351 лінії
Абрікота 58311.
Установлено, що за підсисний період виро-

щування міжгрупова різниця за інтенсивністю
між бугайцями була неістотною, однак у тварин
2-ї групи цей показник на 79 г вищий за ровес-
ників потомків 4-ї групи лінії Абрікота 58311.
Відлучення телят від матерів не спричинило
зниження середньодобових приростів до 15-
місячного віку.
Отже, вирощування потомків бугаїв-плідни-

Формування стад
м’ясного комолого симентала

Передзабійна
жива маса, кг 588,6±1,3 656,0±1,8 595,3±1,1 672,7±1,5 576,0±1,7 651,7±1,2 554±1,4 648±1,6

Маса парної туші,
кг 343,5±0,8 380,5±0,3 353,4±0,7 390±0,1 330,2±0,6 375,2±0,4 319±0,8 367±0,3

Внутрішній жир, кг 8,7±0,1 9,2±0,2 10,1±0,2 11,6±0,3 8,1±0,4 7,4±0,2 6,8±0,2 10,6±0,3

Забійна маса, кг 352,2 389,7 363,0 401,7 338,3 382,6 326,7 378,0

Забійний вихід, % 59,8 59,4 61,1 59,7 58,7 58,7 58,9 58,3

Вихід туші, % 58,3 58,0 59,4 57,9 57,3 57,6 57,6 56,7

4. Забійні по азни и піддослідних б айців ( М±m), (n=3)

Показник

Група

Лінія

І — Форест 0899 ІІ — Івор 1002 ІІІ — Мікрон 3981 ІV — Майор 351

Ахіллеса 369 Абрікота 58311

Контрольний забій у віці, міс.

21 24 21 24 21 24 21 24
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Установлено, що при вирощуванні молод-
няку м’ясного комолого симентала можна до-
сягти живої маси 486—532 кг у 18-місячному
віці з відповідним середньодобовим приростом
881—941 г і витратами корму на 1 кг приро-
сту 6,9—8,1 к.од. В умовах передгірної зони
Карпат протягом 719 днів вирощування по-
томки бугая-плідника Фореста 0899 мали ви-
соку енергію росту — 951 г, що на 114 г
(11,1%) більше при витраті корму 7,8 к.од. на

Висновки

1 кг приросту, що менше на 1,9 к.од. від ро-
весників-аналогів бугая Мікрона 3981 лінії Аб-
рікота 58311. Найбільша жива маса бугайців
була в потомків бугая Фореста 0899 лінії Ахі-
ллеса 369, яка становила 580 кг, що більше
на 29 кг від потомків бугая Майора 351 лінії
Абрікота 58311. Тварини нової популяції м’яс-
них сименталів мають міцну конституцію,
добре розвинені м’ясні форми та добре адап-
товані до умов передгірної зони Карпат.

1. Буркат В.П., Сірокуров В.М. Відтворити м’яс-
них сименталів в традиційних зонах їх розведен-
ня в Україні//Наук.-вироб. бюл. «Селекція». — К.,
1996. — С. 53—55.

2. Доротюк Е., Шкурин Г., Гуменний В. та ін.
Створення симентальської м’ясної породи//Тва-
ринництво України. — 1995. — № 1. — С. 8—9.

Бібліографія

3. Лукаш В.П., Шкурин Г.Т. Формування симен-
тальської м’ясної породи в Україні//Наук.-вироб.
бюл. «Селекція». — К., 1998. — С. 127—129.

4. Стратегія розвитку м’ясного скотарства в
Україні в контексті національної продовольчої без-
пеки/За ред. М.В.Зубця та І.В. Гузєва. — К.: Аграр.
наука, 2005. — 174 с.

ків м’ясного комолого симентала різних ліній
американської селекції з використанням взим-
ку силосу з бобово-злакових травосумішок, а
влітку з випасанням на сіяних культурних па-
совищах цих травосумішок без підгодівлі конц-
кормами, веде до збільшення середньодобо-
вих приростів (889—974 г), що свідчить про
високий генетичний потенціал м’ясної продук-
тивності в умовах різних кліматичних зон Буко-
вини.
При середньому рівні годівлі бугайці харак-

теризуються досить високою енергією росту
для цього регіону. Так, середньодобові при-
рости за 18 міс. вирощування становили 710—
809 г, сягаючи в окремі вікові періоди (12—
15 міс.) 1050 г.
Динаміка середньодобових приростів є од-

ним із головних показників при оцінці потомків
бугаїв різних ліній. Середньодобові прирости
молодняку свідчать про закономірну зміну жи-
вої маси, яка зумовлена неоднаковою енергією
росту тварин у різні вікові періоди.
У наших дослідженнях основою вдоскона-

лення м’ясного комолого симентала є об’єктив-
на оцінка тварин у племзаводі «Чернівецький»
за комплексом селекційних ознак. Подальшу
селекційну роботу з м’ясним комолим симента-
лом буде спрямовано на підвищення молочної
продуктивності, консолідацію за типом та ос-
новними господарськими ознаками.
Для одержання високопродуктивних корів

м’ясного напряму продуктивності слід приділити
увагу живій масі ремонтних телиць, яка б пере-

вищувала вимоги стандарту породи на 7—10%.
За весь період вирощування ремонтних те-

лиць середньодобовий приріст був у серед-
ньому по області на рівні 650—700 г, у тому
числі згідно з періодами: до віку 6 міс. — 750—
850, 6—12 — 700—800, 12—24 міс. — 650—
750 г. У кінці вікових періодів при досягненні
живої маси бугайців понад 550—650 кг у віці 21
та 24 міс. провели 2 контрольні забої, де з кож-
ної групи було забито по 3 гол. строгих аналогів
(табл. 4).
Наведені дані свідчать, що від потомків ІІ

групи лінії Ахіллеса 369 отримали масу парної
туші 353,4 кг, що більше на 10 кг (3,9%) по-
рівняно з ровесниками потомками лінії Форес-
та 0899. Забійний вихід у тварин ІІ дослідної
групи був на 2,2 і 1,4% вищий, ніж у ровесників
ІV дослідної групи. Так, маса парної туші у бу-
гайців ІІ дослідної групи (американська селек-
ція) була більше на 22,7 кг, або 6,1%, ніж у тва-
рин ІV групи (канадська селекція). Така сама
закономірність спостерігалась і при порівнянні
забійної маси, яка у бугайців ІІ дослідної групи
була на 23,7 кг, або на 6,1% більше.
Отже, в умовах Карпат при розведенні м’яс-

них комолих сименталів і досягненні їх живої
маси 550—650 кг можна отримати 369—390 кг
парної туші.
На перспективу в нашій роботі основні зу-

силля спрямовуватимуться на консолідацію
стад і підвищення показників м’ясної продуктив-
ності тварин, поліпшення материнських ознак,
відтворної здатності та імунітету.

Формування стад
м’ясного комолого симентала
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РОЗРОБКА ДІАГНОСТИЧНОЇ
ТЕСТ-СИСТЕМИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ
ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІРУСУ
ГЕМОРАГІЧНОЇ СЕПТИЦЕМІЇ ФОРЕЛІ
НА ОСНОВІ ЗВОРОТНО-
ТРАНСКРИПТАЗНОЇ ПЛР

Розроблено діа ностичн тест-систем для
виявлення та ідентифі ації вір с емора ічної
септицемії форелі на основі зворотно-
транс риптазної полімеразної ланцю ової
реа ції.

Серед патогенів, що наносять великих збитків
ставовим рибогосподарствам Західної Європи,
вірусна геморагічна септицемія (ВГС) лососевих
риб займає одне з перших місць [1, 4, 5]. Етіоло-
гічний агент, що викликає ВГС риби — РНК-вміс-
ний вірус, який належить до роду Novirhabdovirus
родини Rhabdoviridae [4, 5]. Відповідно до даних
Міжнародної Організації з Контролю Здоров’я
Водних Організмів [5], на кінець 2008 р. ВГС було
ізольовано від 45 різних прісноводних і морських
видів.
Наразі для діагностики ВГС застосовують се-

рологічні (імуноферментний аналіз — ІФА, реак-
ція віруснейтралізації — РН), вірусологічні (ізоля-
ція вірусу в чутливих перещеплюваних культурах
клітин, постановка біопроби на чутливих видах
риб) та молекулярно-біологічні (зворотно-транс-
криптазна полімеразна ланцюгова реакція (ЗТ—
ПЛР) методи [2, 4].
Вивчення збудника ВГС та його діагностика

мають велике значення, оскільки це захворюван-
ня може завдати великих збитків українським гос-

подарствам з розведення райдужної форелі та
інших промислово важливих видів риби. Високий
рівень контагіозності та смертності риб при ВГС,
особливо при промисловому вирощуванні риби,
зумовлює потребу розроблення і застосування
експрес-методів діагностики з метою якнайшвид-
шої ідентифікації збудника у зразках ураженої
риби для запровадження карантинних і профілак-
тичних заходів [1].
Мета роботи — розробити діагностичну тест-

систему для виявлення та ідентифікації вірусної
геморагічної септицемії форелі на основі ЗТ-ПЛР.
Матеріали і методи. У роботі використано:

референтний штам вірусу геморагічної септи-
цемії форелі (ВГС) — «DH4p101» [AY546581]
(Данія) і польські ізоляти «PL-1» та «PL-2», які
були надані Національним Інститутом Ветери-
нарії (Пулава, Польща). Всі ці штами належать
до генотипу I-a ВГС. Також для дослідження ви-
користовували гомогенати внутрішніх органів
(нирки та селезінка) від інфікованої ВГС райдуж-
ної форелі (біопроба) з референтним штамом

AJ 130921 DK-1p49 ІІ 1996 – Данія Оселедець атлантичний
AJ 130915 UK860/942 ІІІ 1994 Ross Великобританія Ромб великий
DQ159192 – I-a – – – Лососеві риби
DQ159191 – I-a – –     –                               »       »
AF012093 DK3592B1 I-a 1986 – Данія Форель
AJ 130921 DK1p53 II 1996 Lorenzen Латвія, Литва, Естонія Оселедець атлантичний
AF143862 UK96-43 I-b 1997 » Великобританія »  »
DQ159189 – I-c – – – Форель
X 59241 US-makwa 88 IV 1988 – США Лосось кижуч

Н леотидні послідовності еномів ізолятів ВГС, ви ористані під час розрах н праймерів

Код АТСС Чутливі види рибКраїнаАвтор
Рік

виділення
Штам Генотип
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«DH4p101» та польським ізолятом «PL-1». Гомо-
генати були приготовлені на транспортному се-
редовищі Eagles MEM (буферна система — 0,1
М Tris-HCl, рН 7,6) у співвідношенні 1:5.
Вірус пасажували в чутливих моношарових

перещеплюваних культурах клітин (КК) BF-2
(хвостове стебло синьозяберного соняшника),
RTG-2 (гонади райдужної форелі) та шляхом по-
становки біопроби на форелі. Пасажі в КК вико-
нували на підтримуючому середовищі Eagles
MEM (pH 7,6) з додаванням 2% фетальної сиро-
ватки телят та 200 мкг/мл гентаміцину при тем-
пературі 15°С.
Титр вірусу визначали за Рідом та Менчем.

Біологічна активність вірусу становила 106,25

ЦПД50/см3.
Біопроби проводили в Інституті рибного госпо-

дарства НААН. Для цього використовували
клінічно здорову райдужну форель (18 рибин):
6 — контроль, 12 — для зараження, віком 1 рік,
масою 35 г. Зараження проводили інтраперито-
ніально. Інфікуюча доза становила 0,1 см3 куль-
турального референтного вірусу з вищезазначе-
ним титром. Температура води під час біопроби
становила 9—12°С, насиченість киснем — 9,1—
9,5 мг/дм3.
Виділення РНК зі зразків, реакцію зворотної

транскрипції та ПЛР виконували за допомогою
комерційних наборів: «Рибозоль-А», «РЕВЕРТА-L»
та «АмплиСенс 200-1» («АмплиСенс», Росія).
Для проведення ЗТ-ПЛР використано оригі-

нальні вироджені олігонуклеотидні праймери [3],
комплементарні консервативній ділянці гена нук-
леопротеїну (N) вірусу геморагічної септицемії
форелі. Виродженість олігонуклеотидних прай-
мерів враховує відмінності нуклеотидної послі-
довності гена нуклеопротеїну ВГС форелі у різ-
них генотипів [3]. Праймери розраховано з ура-
хуванням усіх відомих генотипів ВГС, проте

основний акцент зроблено на генотипах, поши-
рених у країнах, з яких існує реальна загроза за-
несення ВГС на територію України: Польща, Ту-
реччина, Румунія, Данія (таблиця). Для розрахунку
вищезазначених праймерів використано зареєст-
ровані в GenBank нуклеотидні послідовності ге-
номів ізолятів ВГС різних генотипів. Оригінальні
олігонуклеотидні праймери мають таку послідов-
ність: NO-5F 5′-TGTCYGTKCTTCTCTCYTATG-3′ та
NO-7R5′-ATCATCTTKTCCACMGAG-3′, де Y=C/T,
M=A/C, K=G/T.
Умови проведення реакції становили: 1-й цикл

при 95° С — 4 хв; 2-й цикл — денатурація при
95°С — 30 с, «відпал» праймерів при 63°С — 30 с,
елонгація при 72°С — 30 с, цикл 2 повторюють
35 разів; 3-й цикл — при 72°С — 4 хв. Розмір
ампліфікованого фрагмента ДНК — 247 п.н.
Додатково в дослідженнях використано оліго-

нуклеотидні праймери, специфічні до гена нукле-
опротеїну (N) ВГС і рекомендовані Міжнародним
епізоотичним бюро (МЕБ) [6] з такою послі-
довністю — OIE-F 5′-GGGGACCCCAGACTGT-3′
та OIE-R 5′-TCTCTGTCACCTTGATCC-3′. Умови
проведення реакції становили: 1-й цикл при 95°С
— 4 хв; 2-й цикл — денатурація при 95°С — 30 с,
«відпал» праймерів при 52°С — 30 с, елонгація
при 72°С — 30 с, цикл 2 повторюють 35 разів; 3-й
цикл — при 72°С — 4 хв. Розмір ампліфіковано-
го фрагмента ДНК — 736 п.н.
Конструювання і підбір праймерів проведено

з використанням пакета програм «Vector NTI Ad-
vanced v.11» (Invitrogen, США).
Результати досліджень. Для перевірки спе-

цифічності розроблених праймерів і відпрацюван-

Рис. 1. Еле трофоретичний аналіз в 1,5%-м
елі а арози прод тів ЗТ-ПЛР: М — мар ер
«100 bp DNA Ladder» (Fermentas); 1 — ре-
ферентний штам ВГС «DH4p101» КК BF-2
(праймери NO-5F/NO-7R); 2 — не ативний
онтрольний зразо ; 3—5 — референтний
штам ВГС «DH4p101» КК BF-2 (праймери
OIE-F/OIE-R)

1  М 2 3  4 5 М

Рис. 2. Потемніння тіла, зд ття черевної по-
рожнини форелі при ВГС

Рис. 3. Патоло оанатомічні зміни вн трішніх
ор анів форелі при ВГС (польсь ий ізолят
«PL-1» ВГС)
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ня умов реакції підготовлено контрольні зразки
референтного штаму ВГС «DH4p101». Вірус па-
сажували в культурах клітин BF-2 та RTG-2. Ре-

продукція вірусу супроводжувалась появою ЦПД
через 72 год. З метою порівняння ефективності
виявлення ВГС розробленою тест-системою та-
кож використано праймери (OIE-F та OIE-R), ре-
комендовані МЕБ (рис. 1).
Оскільки на території України не виявлено

ВГС [2, 6], то проведено біопроби з референтним
штамом «DH4p101» та польським ізолятом
«PL-1». При зараженні форелі референтним шта-
мом «DH4p101» спостерігали прояви окремих
клінічних ознак: потемніння тіла, зміна коорди-
націй плавальних рухів. При інфікуванні поль-
ським ізолятом «PL-1» на 4-й день після заражен-
ня виявлено повний спектр клінічних ознак: по-
темніння тіла, зміну координацій плавальних
рухів, екзофтальмію (рис. 2).
На 6-й день після зараження почалася заги-

бель форелі. Під час розтину загиблої риби вста-
новлено такі патологоанатомічні зміни: анеміч-
ність зябер з крапковими крововиливами, здуття
черевної порожнини, крововиливи на внутрішньо-
му боці черевної порожнини, трохи збільшена і
бліда печінка, крововиливи на кишечнику (рис. 3).
Для проведення аналізу відібрано і приготов-

лено на ЗФР гомогенати окремих органів: зябра,
нирки, селезінка. Як негативний контроль відібра-
но аналогічні матеріали з контрольної групи (не-
інфікованої) (рис. 4).
У разі потреби підвищення чутливості діагно-

стичного дослідження можливим є використання
гніздового варіанта ЗТ-ПЛР, де для 1-ї реакції
використовують праймери OIE-F та OIE-R (МЕБ),
а для 2-ї — праймери NO-5F та NO-7R [3].

Розроблено діагностичну тест-систему,
яка є високоспецифічною та чутливою для ви-
явлення та ідентифікації вірусу геморагічної
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Рис. 4. Еле трофоретичний аналіз 1,5%-
м елі а арози прод тів ЗТ-ПЛР: М — мар-
ер «100 bp DNA Ladder» (Fermentas); 1 —
позитивний онтроль ізолят «PL-1» до інфі -
вання; 2 — не ативний онтроль; 3 — пато-
ло ічний матеріал форелі, нир а (біопроба з
ізолятом «PL-1»); 4 — патоло ічний матеріал
форелі, нир а (біопроба, не ативний онт-
роль); 5 — патоло ічний матеріал форелі,
селезін а (біопроба з ізолятом «PL-1»); 6 —
патоло ічний матеріал форелі, селезін а (біо-
проба, не ативний онтроль); 7 — омо енат
ниро та селезін и (біопроба з референтним
штамом «DH4p101»); 8 — патоло ічний ма-
теріал форелі, зябра (біопроба, не ативний
онтроль)

М 1 2 3 4 5 6 7 8
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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА МОРОЗО-
ТА ЗИМОСТІЙКОСТІ ПШЕНИЦІ
ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ

По азано, що створення спеціальних
е стремальних природних мов сприяє
проведенню оцін и та добор рослин озимої
пшениці з підвищеною морозо- та зимостій істю

В останнє десятиріччя в Україні переважав
дуже м’який тип зим. У цей період за наявності
в окремі зими (1996—1997, 2002—2003, 2005—
2006 рр.) дуже холодних короткочасних пері-
одів відбувалося загальне скорочення трива-
лості зимового періоду [1].
Дехто з авторів зазначав, що переваги при-

родного холоду полягають у вирівнюваності
охолодження всього матеріалу, що проморо-
жується, можливості точного контролю й необ-
меженості його обсягу. Недоліком була мін-
ливість морозів. Сівбу здійснювали в ящиках
розміром 30×60 см. Нерівномірна вологість
ґрунту в ящику створювала нерівномірну стій-
кість сортів, унаслідок чого можна одержати
невірні дані з їх холодостійкості.
Поширений нині в селекційній практиці ме-

тод прямого проморожування рослин у посів-
них ящиках дає змогу розмежовувати лише
сорти, які дуже різняться за морозостійкістю. У
дослідженнях А.Ф. Стельмаха [8] відзначено,
що по одному й тому самому сорту, висіяному
в різних ящиках, часто одержували ймовірно
доведені розбіжності по його морозостійкості.
Один і той самий сорт, висіяний у різні ящики
через певний інтервал часу, може мати й різну
морозостійкість.
При вивченні зміни показника морозостій-

кості озимих зернових у період перезимівлі в
посівних ящиках спостерігається істотний
вплив відлиг на менш морозостійкі сорти пше-
ниці [2].
При використанні стелажів, як відзначає

М.І. Рибакова [6], відбувається вплив на рос-
лини озимих зернових культур природного хо-
лоду, рівень температури при цьому залежить
від мінімальних значень температури і її три-
валості та конструкції стелажів, на яких виро-
щують рослини.
Після багаторічної роботи над проблемою

морозо- та зимостійкості Ю.П. Шалін [11] ствер-
джує, що лише констатація фактів про певний
ступінь стійкості селекційного матеріалу до
впливу екстремальних факторів у ранньовесня-
ний період життєдіяльності озимої пшениці не
забезпечить бажаних результатів. Потрібна
розробка способів створення вихідного мате-
ріалу, за допомогою яких можна було б одер-

жувати форми, що різнилися потрібними озна-
ками й властивостями зимостійкості.
Багаторічні дослідження, проведені у фіто-

троні, дали змогу пов’язати морозовитривалість
з екологічними факторами і генетичними особ-
ливостями сортів. Морозовитривалість завжди
була відносною властивістю. Абсолютної стій-
кості до морозу не виявлено, не створено сор-
тів з абсолютною стійкістю у всіх умовах виро-
щування. Розвиток ознаки морозовитривалості
визначається генетичними факторами й умова-
ми середовища.
Механізми морозостійкості різні не лише в

окремих видів, а й тканинах, органах і навіть в
окремих елементах клітинної структури [10].
Оскільки генетична основа зимостійкості є

полігенною, то допоміжні методи оцінки себе не
виправдовують, а більш надійними є прямі ме-
тоди проморожування. Автор зазначає, що бу-
ло б об’єктивніше проводити визначення моро-
зостійкості рослин після значних похолодань у
динаміці шляхом перестановки рослин у моно-
літах на відрощування і враховуючи їх пошко-
дженість морозами [10].
Успіх у селекційній роботі на морозостійкість

рослин залежить від способу оцінки цієї озна-
ки в рослин. З усіх існуючих методів оцінки, а
їх налічується більше 200 [4], найбільш надій-
ним є метод прямого проморожування рослин
із використанням природного і штучного мо-
розів [9].
Для кращого порівняння великої кількості

проморожуваних сортів при розміщенні їх по
ранжуванню потрібно використовувати й сорти-
стандарти. Великий вплив на розміщення сор-
тів у середині групи та за групами стійкості має
їхня внутрішньосортова неоднорідність. Харак-
тер внутрішньосортової неоднорідності за оз-
накою морозостійкості у одних і тих самих сор-
тів змінюється за роками та впродовж осінньо-
зимово-весняного періодів. На її характер за
цією ознакою значно впливають інші фактори,
які зумовлюють зимостійкість рослин.
Попри різнопланові дослідження, присвячені

розробці методів оцінки життєздатності озимих
культур, зокрема озимих зернових, ще немає
єдиного способу відбору морозо- і зимостійких
форм рослин, що вирізняється простотою, до-
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ступністю, надійністю і забезпечує високу його
ймовірність.
Слід відзначити, що проморожування рос-

лин у камерах низьких температур КНТ-1, які
є базовими для проведення таких досліджень,
за своїм технічним станом є енергозатратним
і потребує інженерно-технічного супроводу при
виконанні таких робіт. У зв’язку з цим нами
було запропоновано нову модель проморожу-
вання рослин на основі побутових морозиль-
ників з урахуванням нових способів їх промо-
рожування.
Через ряд об’єктивних і суб’єктивних фак-

торів відтворити відповідні екстремальні при-
родні умови, де разом з різким зниженням тем-
ператур відбувається раптове їх підвищення, у
штучних умовах не вдається.
Мета досліджень — розробити в природних

умовах (осінньо-зимово-весняного періодів)
спеціальні, більш жорсткі провокаційні фони
для оцінки та добору рослин пшениці з підви-
щеною морозостійкістю.
Результати досліджень. Оскільки умови

перезимівлі пшениці озимої за період 2006/2007,

2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 рр. були спри-
ятливими при вирощуванні її в ґрунтових ван-
нах, розміщених над землею на висоті 40—
50 см, згідно з рекомендаціями [6] у 2008/2009
і 2009/2010 рр. рослини вирощували в спеці-
альних циліндрах, розміщених на ваннах.
Слід відзначити, що за осінньо-зимовий пе-

ріод 2005/2006 рр. у січні температура знижу-
валась до –25–27°С, а на глибині залягання вуз-
ла кущіння в ґрунтових ваннах становила –23,3°С
Зі 133 висіяних сортів екологічного сортови-

пробування 34 сорти загинули повністю. Дані
з окремих досліджуваних сортів за цей період
наведено в табл. 1. Динаміка низьких темпера-
тур повітря 2009/2010 рр. також характеризу-
валася істотними перепадами, а в окремий пе-
ріод становила —17,4—25°С.
Сніговий покрив запобіг вимерзанню посівів.

Рослини 3-х слабоморозостійких сортів Зимо-
ярка, Мадярка, Монотип загинули повністю, а
для інших умови перезимівлі були сприятливими.
Рослини, висіяні в циліндрах, де не було

снігу, загинули повністю.
В умовах перезимівлі рослин пшениці ози-

Миронівська 808 12±1,6 83±7,6 86±7,4 12±1,0

Деметра 23±2,5 89±8,0 97±8,9 32±3,1

Волошкова 61±5,4 100 100 28±2,4

Багіра 24±3,0 100 – 48±3,8

Монотип 0 96±9,4 9±8,9 –

Колос Миронівщини 16±1,8 96±8,7 97±9,1 36±4,2

Вдячна 32±2,4 100 95±9,4 44±3,1

Колумбія 0 67±7,0 75±6,8 32±2,8

Смуглянка 29±1,4 91±8,1 80±7,4 36±3,1

Фаворитка 0 100 95±8,8 0

Достаток – 80±7,4 94±9,2 28±2,4

Олеся 0 77±6,4 91±8,4 32±3,1

Альбатрос одеський 9±0,8 87±8,1 94±7,6 60±5,8

Донецька 48 15±1,9 87±9,0 – 48±3,8

Донецька 66 30±2,8 100 – 80±7,6

Коломак 5±3,8 83±7,4 88±9,0 28±2,1

Подолянка 4±2,9 70±6,9 95±8,0 32±3,0

Артеміда 0 83±8,5 83±7,4 28±2,5

Морозостій ість сортів пшениці озимої, проморожених в е стремальних природних мовах
(% живих рослин)

Сорт
2008/20092005/2006 2006/2007 2009/2010

Ґрунтові ванни Ґрунтові циліндри
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мої, вирощуваної в циліндрах, 2008/2009 рр.
перепад температури повітря був також істот-
ним. У січні температура повітря знижувалась
до –23°С. Проте такий період був порівняно
короткочасним з інтервалом до 3-х діб і повто-

рюваністю через 3—4 доби, що сприяло чіткій
диференціації рослин сортів за їх морозостій-
кістю. Слід зазначити, що з рослин підвищеної
морозостійкості в умовах ґрунтової оранжереї
отримали повноцінне потомство.

Екологічна оцінка морозо- та
зимостійкості пшениці озимої в умовах Лісостепу
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ФОРМУВАННЯ РУЛОНІВ
ЛЬОНОТРЕСТИ ПРЕС-ПІДБИРАЧАМИ

Уза альнено рез льтати досліджень з визначення
техноло ічних параметрів і товарних я остей
р лонів льонотрести, сформованих прес-
підбирачами з амерами змінювано о і стало о
об’ємів. Наведені ореляційно-ре ресійні
рівняння, що визначають я існо- іль існий
зв’язо між визначеними параметрами і
по азни ами товарних я остей р лонів.

Постановка проблеми. Серед способів зби-
рання льону-довгунця в Україні, Білорусі та Росії
знаходить поширення і комбайнове. У Східній і
Західній Європі більш поширене роздільне зби-
рання. За цих способів збирання кінцевими опе-
раціями є піднімання трести і формування відпо-
відних упаковок льоносировини. В публікаціях
Р. Гілязетдінова, В. Дідуха, В. Залужного, О. На-
лобіної, Ю. Проценка, О. Сидорчука, Г. Хайліса,
В. Шейченка та інших вказується, що перспектив-
ними упаковками трести є рулони, які формують
прес-підбирачі. У цій статті зроблено спробу з’я-
сувати деякі з питань використання прес-підби-
рачів, реалізація яких, на думку авторів, сприя-
тиме вирішенню проблеми механізованого ви-
робництва льону-довгунця.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

До технологічних параметрів процесу формуван-
ня рулонів прес-підбирачами відносять [5]: лінійну
масу стрічки, яку піднімають з поля, кг/м; довжи-
ну стрічки, піднятої з поля, м; довжину шару сте-
бел, що запресований в рулон, м; лінійну масу
шару стебел в рулоні, кг/м. До товарних якостей
рулону відносять: його діаметр і ширину, м; масу,
кг; щільність (кг/м3) та пошкодження стебел (%)
у рулоні.
У працях [2, 3] розглянуто параметри рулонів,

що визначають вимоги до упаковок як об’єктів
транспортної логістики. Зроблено спробу з’ясу-
вання кількісних закономірностей зміни конструк-
тивної маси тракторних причепів і внутрішніх роз-
мірів платформи їх кузовів залежно від ванта-
жопідйомності, що може бути використано для
визначення експлуатаційних допусків на розміри
рулонів льонотрести як об’єктів транспортуван-
ня. У праці [1] розглянуто теоретичні основи фор-
мування рулонів прес-підбирачами з камерами
змінюваного і сталого об’ємів, а в праці [5] наве-
дено результати експериментальних досліджень,
які уточнюють теоретичні передумови формуван-
ня рулонів. Проте проведені дослідження потре-
бують подальших узагальнень.
Мета дослідження — з’ясування закономір-

ностей формування рулонів льонотрести при ви-
користанні на підніманні трести прес-підбирачів
лляного ПР-1,2Л і сінного ППР-110 з пресуваль-
ними камерами відповідно змінюваного і стало-
го об’ємів.
Об’єкт і методика досліджень. Об’єктом дос-

лідження був технологічний процес формування
рулонів льонотрести в пресувальних камерах
змінюваного і сталого об’ємів. Прес-підбирач
ПР-1,2Л відрегулювали на формування рулонів,
що за діаметром і шириною були однакові з ру-



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

46 Вісник аграрної науки серпень 2011 р.

Формування рулонів
льонотрести прес-підбирачами

льових умовах за допомогою спеціального пере-
носного пристрою з силовим динамометром ДПУ-
0,5—0,2. Рулеткою вимірювали діаметр і шири-
ну рулону, визначали його об’єм та розраховува-
ли об’ємну масу (щільність) у кг/м3. Пошкодження
трести визначали з урахуванням методики, опра-
цьованої в Інституті луб’яних культур НААН.
Вихідні характеристики стрічок трести визначали
за методикою [4]. Оцінні технологічні параметри
і показники товарних якостей рулонів виступали
як факторіальні, так і результативні ознаки. Об-
робка експериментальних даних [5] здійснена з
використанням методів математичної статистики
та стандартних комп’ютерних програм.
Результати досліджень. Урожайність і

лінійна маса стрічки трести становили відповід-
но 21,7 ц/га і 0,33 кг/м. Солома була розстелена
льонозбиральним комбайном ЛК-4А, що збирав
льон-довгунець сорту Ірма за ширини захвату
1,52 м.
Кількісну закономірність зміни щільності ρрт (кг/

м3) рулонів залежно від лінійної маси mсл (кг/м)
шару стебел, що поступають у пресувальну ка-
меру, можна описати рівнянням нерівнобічної
гіперболи вигляду:

    ρрт=73,03+6,96/mсл (1)

при ρ=–0,658; η=0,691; λпв=0,10; Sу=9,5 кг/м3 і
kд=0,477,
де ρ — коефіцієнт кореляції між щільністю сфор-
мованих рулонів і лінійною масою шару стебел;
η — кореляційне відношення щільності рулонів
по досліджуваній факторіальній ознаці; λпв —
відношення основної помилки вирівнювання екс-
периментальних значень щільності рулонів ап-
роксимуючою функцією до середнього арифме-
тичного значення щільності; Sу — помилка рів-
няння (1), яку визначали за кореляційним
відношенням і середнім квадратичним відхилен-
ням емпіричного розподілу щільності рулонів; kд
— коефіцієнт детермінації, що визначає силу
впливу досліджуваної факторіальної ознаки на
щільність рулонів.
За відношенням λпв=0,10 можна констатувати

задовільне наближення апроксимуючої залеж-
ності (1) до експериментальних значень щіль-
ності рулонів. На рисунку наведено кореляційне
поле зв’язку ρрт і mсл та гіперболічну криву зміни
ρрт залежно від mсл, побудовану за рівнянням (1).
Заштрихована зона на рисунку визначає діа-

пазон зміни щільності рулонів з урахуванням по-
милки Sу = 9,5 кг/м3 рівняння (1). В цю зону увій-
шло 77,8% значень ρрт і mсл, за якими здійснено
розрахунок рівняння (1). За значенням коефіцієн-
та детермінації kд = 0,477 варіацію щільності ру-
лонів на 48% визначає варіація лінійної маси
шару стебел, які поступають в пресувальну ка-
меру.
Розподіл пошкодження Пср стебел характери-

Кореляційне поле зв’яз ρρρρρрт і mсл та іпер-
болічна рива зміни ρρρρρрт: зміна (а) щільності
р лон ρρρρρрт і пош одження стебел Пср ньо-
м залежно від лінійної маси mсл шар сте-
бел р лоні, щільності р лон ρρρρρрт і пош о-
дження стебел Пср залежно від маси р лон
mр та вплив (б) щільності р лон ρρρρρрт на по-
ш одження стебел Пср, се ндної подачі тре-
сти qтр на лінійн мас mсл шар стебел
р лоні, мас р лон mр і пош одження сте-
бел Пср: 1 — прес вальна амера змінюва-
но о об’єм ; 2 — те саме стало о; 3 — при
положенні ре лятора щільності р лон ма -
симальном ; 4 — те саме основном ; 5 — те
саме мінімальном

лонами формування прес-підбирачем ППР-110.
Прес-підбирачі агрегатували з трактором МТЗ-80.
Постійними були швидкість руху агрегату (4,26 км/
год, 7,25 і 8,90 км/год) та ПРЩР. Секундну пода-
чу трести визначали за лінійною масою розсте-
леної стрічки і швидкістю руху агрегату, а лінійну
масу шару стебел в рулоні — за лінійною масою
стрічки і швидкістю робочих органів прес-підби-
рачів.
Щільність рулонів змінювали регуляторами

щільності, встановлюючи їх в мінімальне, основ-
не та максимальне положення. У прес-підбирачі
ПР-1,2Л мінімальне ПРЩР (клапана гідросисте-
ми) відповідало відстані від маховичка до корпу-
су клапана 10 мм, основне — 5 мм, а максималь-
не — при повністю закритому клапані. У прес-
підбирачі ППР-110 мінімальне ПРЩР відповідало
відстані від кінця гвинта натягу пружини до полич-
ки його кріплення 50 мм, основне — 60 і макси-
мальне — 70 мм. Масу рулону визначали в по-
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зувався середнім арифметичним значенням і
середнім квадратичним відхиленням відповідно
10,0 і 2,22% та коефіцієнтом варіації 22,2%. Лі-
нійна маса шару стебел mсл змінювалася від 0,18
до 0,63 кг/м, а її середнє арифметичне значен-
ня, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт
варіації становили відповідно 0,39 і 0,14 кг/м та
35,9 %. Дослідження кореляційного зв’язку між
Пср і mсл показало, що коефіцієнт кореляції ста-
новить мінус 0,759 за кореляційного відношення
0,754. Незначна різниця в значеннях показників
статистичного зв’язку спонукала з’ясувати харак-
тер цього зв’язку. Графічне подання експеримен-
тальних даних (рисунок) вказує на можливий кри-
волінійний зв’язок за гіперболічною функцією ви-
гляду:

   Пср=6,03+1,33/mсл при λпв=0,14; Sу=1,46%
    і kд=0,569. (2)

Визначено, що за F-критерієм модель гіпербо-
лічної зміни Пср залежно від mсл адекватна екс-
периментальним даним на рівні значущості 0,001.
За рівнянням (2) пошкодження, що не перевищує
10%, може бути забезпечене за умови формуван-

ня рулону з лінійною масою шару стебел 0,34 кг/м.
З урахуванням помилки рівняння (2) вказане об-
меження пошкодження в експлуатаційних умо-
вах витримуватиметься при зміні лінійної маси
шару стебел у рулоні в межах 0,25—0,53 кг/м.
Аналіз рівняння (2) за асимптотою свідчить, що
шляхом відповідних технологічних регулювань
прес-підбирачів, формуванням стрічки трести, яку
підбирають, та вибором швидкісного режиму аг-
регату можна забезпечити його використання, за
якого пошкодження не перевищуватиме 6%.
Маса рулонів mр коливалася в межах 85—

140 кг за середнього арифметичного значення,
середнього квадратичного відхилення і коефіці-
єнта варіації відповідно 106,8 і 14 кг та 13,1%.
Щільність рулонів ρрт змінювалася від 74,5 до
128,8 кг/м3 за середнього арифметичного значен-
ня, середнього квадратичного відхилення і кое-
фіцієнта варіації, що дорівнювали відповідно 94
і 13,1 кг/м3 та 13,9%. Обробка експерименталь-
них даних щодо з’ясування кількісної закономір-
ності зміни ρрт залежно від mр показала, що цю
зміну можна подати рівнянням прямої з додатним
кутовим коефіцієнтом вигляду:

Пошкодження стебел Пср (%) — Пср=0,088mр—0,698 0,999 Пср=0,116mр—1,177 0,991
маса рулону mр (кг)

Пошкодження стебел Пср (%) — Пср=–0,68+0,10 ρрт 0,998 Пср=–0,147+0,12ρрт 0,988
щільність рулону ρрт (кг/м3)

Лінійна маса стебел mсл (кг/м) — mсл=0,779qтр—0,0014 0,999 mсл=0,495qтр—0,0012 0,999
секундна подача стебел qтр (кг/с)

Маса рулону mр (кг) — секундна mр=143,15—48,14qтр 0,999 mр=164,72—63,26qтр 0,999
подача стебел qтр (кг/с)
за максимального ПРЩР

Маса рулону mр (кг) — секундна mр=124,60—39,96qтр 0,999 mр=143,30—48,67qтр 0,993
подача стебел qтр (кг/с) за
основного ПРЩР

Маса рулону mр (кг) — секундна mр=111,87—39,45qтр 0,993 mр=124,50—42,03qтр 0,998
подача стебел qтр (кг/с)
за мінімального ПРЩР

Пошкодження стебел Пср (%) — Пср=11,75—3,996qтр 0,999 Пср=18,14—7,448qтр 0,997
секундна подача стебел qтр (кг/с)
за максимального ПРЩР

Пошкодження стебел Пср (%) — Пср=10,27—3,539qтр 0,999 Пср=15,29—5,662qтр 0,999
секундна подача стебел qтр (кг/с)
за основного ПРЩР

Пошкодження стебел Пср (%) — Пср=9,10—2,787qтр 0,995 Пср=13,23—4,660qтр 0,998
секундна подача стебел qтр (кг/с)
за мінімального ПРЩР

* ПРЩР — положення регулятора щільності рулону.

За ономірності зміни техноло ічних параметрів і товарних я остей р лонів льонотрести

Результативна —
факторіальна ознаки

Камера об’єму

сталого (2)змінюваного (1)

R2-
коефіцієнт

рівняння зв’язку
R2-

коефіцієнт
рівняння зв’язку
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У прес-підбирачі ППР-110 з камерою стало-
го об’єму із збільшенням маси рулону підви-
щення пошкодження відбувається інтенсивні-
ше у порівнянні з прес-підбирачем ПР-1,2Л, що
має камеру змінюваного об’єму. Аналогічний
характер зростання пошкодження трести
властивий його зміні у зв’язку із збільшенням
щільності рулону. Щільність рулонів зростає
прямолінійно залежно від їх маси і з’ясована
закономірність в однаковій мірі характеризує
зміну щільності рулонів, сформованих прес-
підбирачами з камерами змінюваного і стало-
го об’ємів. Зі збільшенням секундної подачі
трести від 0,40 до 0,81 кг/с маса рулону і по-
шкодження зменшуються за прямолінійними

Висновки

залежностями. Збільшення секундної подачі
призводить до підвищення лінійної маси шару
стебел в рулоні до 0,39 кг/м у прес-підбирачі
з камерою сталого об’єму та 0,63 кг/м у прес-
підбирачі, що має камеру змінюваного об’єму.
Виявлено гіперболічну зміну щільності руло-
ну і пошкодження трести залежно від лінійної
маси шару стебел у рулоні.
Для поліпшення якісних показників роботи

прес-підбирача ППР-110 з пресувальною каме-
рою сталого об’єму потрібно вдосконалити
кінематичний режим його роботи. Відповідні
напрацювання в цьому напрямі є у відділі ме-
ханізації Інституту сільського господарства
Полісся НААН.
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   ρрт =–5,79+0,934mр при R
2=0,993, (3)

де R2 — коефіцієнт, що характеризує розбіж-
ність в чисельних значеннях результативної
ознаки, визначеної експериментально та одер-
жаної за рівнянням апроксимуючої функції.
Графічно зміна ρрт залежно від mр та лінія рег-

ресії, що побудована за рівнянням (3), наведені
на рисунку. З рівняння (3) та наведеного графіка
видно, що в межах досліджуваної маси рулонів
її збільшення на 10 кг призводить до зростання
щільності рулонів на 9,34 кг/м3.
Пошкодження трести Пср (%) прямолінійно

зростає із збільшенням маси рулону та його щіль-
ності. При цьому, як видно з графіків, пошкоджен-
ня в рулонах, що сформовані прес-підбирачем з
камерою змінюваного об’єму менше, ніж у руло-
нах, які сформовані прес-підбирачем з камерою
сталого об’єму.
Рівняння, що визначають закономірності змі-

ни технологічних параметрів і товарних якостей
рулонів, що сформовані прес-підбирачами з
різними пресувальними камерами, наведені в
таблиці. З рівнянь зміни пошкодження залежно

від маси і щільності рулону за значеннями куто-
вого коефіцієнта видно, що в прес-підбирачах з
камерою сталого об’єму у міру збільшення фак-
торіальних ознак пошкодження відбувається
інтенсивніше, ніж в прес-підбирачах з камерою
змінного об’єму. Із збільшенням секундної подачі
трести лінійна маса шару стебел в рулоні зрос-
тає і це зростання проходить інтенсивніше у
прес-підбирачах, які мають пресувальну камеру
змінюваного об’єму.
З підвищенням секундної подачі маса сфор-

мованого рулону зменшується і це зменшення за
значеннями кутового коефіцієнта інтенсивніше в
прес-підбирачах з камерою сталого об’єму. Інтен-
сивність зменшення маси рулону в прес-підбира-
чах з досліджуваними пресувальними камерами
за значеннями кутових коефіцієнтів уповільню-
ється із зміщенням регуляторів щільності від мак-
симального до мінімального положень.
Аналогічний характер зміни властивий і по-

шкодженню стебел залежно від секундної подачі
трести в прес-підбирач. Це видно із наведених
графіків та можна уяснити з аналізу відповідних
рівнянь, наведених у таблиці.
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ПОВЕДІНКА РАДІОАКТИВНИХ
ЧАСТИНОК У ХАРЧОВОМУ
ЛАНЦЮЖКУ «ПАСОВИЩНА ТРАВА —
ВЕЛИКА РОГАТА ХУДОБА»

Представлено рез льтати ні ально о польово о
дослідження з вивчення розмірів надходження
модельних часто ло альних випадінь наземно о
ядерно о виб х в ор анізм
сільсь о осподарсь их тварин з пасовищною
травою. По азано істотн відмінність поведін и
в харчовом ланцюж сільсь о осподарсь их
тварин радіон лідів рід ій фазі радіоа тивно о
ви ид і с ладі радіоа тивних силі атних
частино .

У літературі, присвяченій питанням радіо-
біології сільськогосподарських тварин, законо-
мірності радіаційного ураження при перораль-
ному надходженні радіонуклідів майже не
відображені. Серед опублікованих останнім
часом матеріалів слід виділити монографії [1—
3], підготовлені з проблеми оцінки наслідків у
тваринництві великих радіаційних катастроф і
радіоактивного забруднення зовнішнього се-
редовища молодими продуктами ядерного роз-
паду (ПЯР). Переважна більшість публікацій у
галузі сільськогосподарської радіології пов’яза-
на з вивченням процесів міграції радіонуклідів
— 90Sr і 137Cs, термін розпаду яких довготри-
валий, а також 131I, термін розпаду якого корот-
кий [4]. Раніше опубліковані матеріали дають
можливість провести всебічну оцінку парамет-
рів міграції 131I, що викликає опромінення щи-
товидної залози [5, 6], а також 90Sr і 137Cs, що
визначають довготривалі наслідки радіаційних
аварій [7].
У разі забруднення навколишнього середо-

вища молодими ПЯР, радіаційні наслідки ви-
значатимуться короткостроковим періодом ра-

діаційного інциденту — періодом формування
основної частки дозового навантаження, що
становить приблизно 4—6 діб. До складу мо-
лодих ПЯР входить більше 200 радіонуклідів
приблизно 70 хімічних елементів, які розрізня-
ються за біологічної доступності, хімічної актив-
ності і ядерно-фізичними характеристиками [1].
У ряді праць йдеться про велике різноманіття
радіаційних ситуацій, пов’язаних із забруднен-
ням навколишнього середовища молодими
ПЯР у рідкій фазі і у вигляді радіоактивних
оплавлених частинок [1, 2].
Мета дослідження — огляд результатів опуб-

лікованих та проведених авторами досліджень
закономірностей поведінки оплавлених радіо-
активних частинок локальних випадінь назем-
ного ядерного вибуху в харчовому ланцюжку
сільськогосподарських тварин і перетікання цих
частинок у травному тракті. Для умов конкрет-
ної радіаційної обстановки характерні цілком
певні співвідношення між дозами зовнішнього
і внутрішнього опромінення людей, тварин, рос-
лин і ґрунтових організмів. Оцінка рівнів опро-
мінення сільськогосподарських тварин багато в
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чому визначає картину радіологічної ситуації і
являє вихідні дані, що характеризують можли-
вості прояву радіобіологічних чинників. Рішен-
ня задач з визначення доз внутрішнього опро-
мінення тварин на першому етапі досліджень
пов’язано з кількісною оцінкою надходження в
організм радіоактивних частинок, що випали на
поверхню пасовищної рослинності [8].
Експериментальне вивчення закономірнос-

тей перерозподілу радіоактивних частинок різ-
них розмірів у компонентах харчового ланцюж-
ка великої рогатої худоби найбільш повно
досліджені нами в польових модельних експе-
риментах на території Східно-Уральського ра-
діоактивного сліду (СУРС) [9] з нанесенням на
поверхню пасовища радіоактивних силікатних
частинок. У табл. 1 представлено фізичні ха-
рактеристики радіоактивних частинок.
Використані модельні оплавлені радіоактив-

ні частки (ОРЧ), запропоновані В.Д. Курінним,
відтворювали сферичну форму натурних час-
ток локальних випадінь, їх питому вагу і полі-
дисперсність. Кожна з 5-ти використаних фрак-
цій частинок була помічена своїм γ-випромі-
нюючим радіонуклідом, який утворювався в
матриці часток після нейтронної активації вве-
деного в неї стабільного ізотопу. У досліджен-
нях використовувалася силікатна матриця. Для
спектрометричної ідентифікації радіоактивних
частинок у біологічних зразках на установці
«TRIDAC-C» з напівпровідниковим Ge (Li) —
детектором визначали лише 5 γ-ліній: 145 кеВ
(141Ce), 320 кеВ (51Cr), 482 кеВ (181Hf), 603 кеВ
(124Sb) і 889 кеВ (46Sc).
Міграцію радіоактивних частинок після їх

нанесення на експериментальну ділянку пасо-
вища і коефіцієнти переходу часток в організм
тварин при випасі досліджували в польовому
модельному експерименті [9]. Розпилення ра-
діоактивних частинок здійснювали з викорис-
танням унікальної установки «Урюк», розробле-
ної Г.Б. Соловйовим. Експеримент проводили
на суходільному лузі з травостоєм, представ-
леним злаковими (25%), бобовими (23), склад-
часто-квітковими (28) і різнотрав’ям (24%). Си-
ра вага загального запасу біомаси рослинності
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становить у середньому 12 ц з 1 га. Після ае-
рального запилення полідисперсними частками
кількох типових ділянок пасовища площею по
160 м2 кожна, частинки фіксували на рослинах
клейовим розчином через 1 год, 1 добу, 5 діб і
відбирали проби рослинності, дрантя, дернини
та ґрунту (шар 2 см). Загальну схему аераль-
ного експерименту було розроблено Б.С. Пріс-
тером і А.В. Єгоровим.
Результати експерименту показали, що роз-

поділ радіоактивних частинок по компонентах
лугового біоценозу істотно залежить від часу
після аерального нанесення і розмірів части-
нок. Під впливом вітру і гравітації ОРЧ порівня-
но швидко обсипаються з забруднених рослин.
Частки падають з травостою на базальні час-
тини рослин, ганчір’я, дернину і на ґрунт. Вже
через 1 год після аерального забруднення тіль-
ки від 30 до 40% часток з розмірами більше
100 мкм міститься в надземній масі рослин, а
інша частина ОРЧ розподілена приблизно по-
рівну між дрантям, дерниною і поверхнею ґрун-
ту. У результаті низхідної вертикальної міграції на
5-ту добу після забруднення вміст часток з роз-
мірами до 100 мкм на поверхні ґрунту стано-
вить 75%, ОРЧ з розмірами від 100 мкм до 400
мкм — більше 80% і частинок діаметром від
400 до 800 мкм — більше 90% загальної щіль-
ності забруднення розглянутих компонентів лу-
гового біоценозу. Вивчення розмірів радіоак-
тивного забруднення різних ботанічних груп
лугової рослинності показало, що забруднення
злаків частками всіх розмірів у 1,8—2,4 раза
нижче, ніж інших рослин.
Надходження радіоактивних частинок у

шлунково-кишковий тракт (ШКТ) корів чорно-
рябої породи визначали у 2-х експериментах:
з випасом 5-ти нетелей віком 2,5 роки через
1 год після аерального забруднення пасовища
і випасом 5-ти 1,5—річних бичків через 18 год
після нанесення ОРЧ. Для вивчення надхо-
дження та поведінки полідисперсної суміші ча-
стинок в ШКТ тварин вимірювали активність ча-
стинок різних фракцій у вмісті шлунково-киш-
кового тракту, на стінках його шлуночків і в калі.
Отримані дані використовували для підведен-

1 <80 Скандій-46 83,8 889(100), 1121 (100)

2 50—100 Гафній-181 42,4 133 (43), 346 (14), 482 (46)

3 100—200 Хром-51 27,7 320(10)

4 200—400 Церій-141 32,5 145 (49)

5 400—800 Сурма-124 60,2 603 (98), 722 (10)

1. Фізичні хара теристи и радіоа тивних частино

Період
напіврозпаду, діб

№
фракції

Розмір
частинок, мкм

Наведений
радіонуклід

Основні енергетичні лінії
γ-випромінювання, кеВ, вихід (% на розпад)
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ня балансу при визначенні кількості частинок
кожної фракції, що надійшли в ШКТ за один
період випасання (1 год). Умови випасу і мето-
дологію експерименту з сільськогосподарсь-
кими тваринами розроблено Б.С. Прістером і
Б.П. Кругліковим.
Щільність аерального забруднення, а також

середнє значення надходження частинок різ-
них фракцій в організм тварин протягом експе-
риментальних випасів представлено в табл. 2.
Там же наведені коефіцієнти швидкості пере-
ходу радіоактивних часток з пасовища в шлун-
ково-кишковий тракт (ШКТ) (м2⋅ч–1), визначені
як відношення маси частинок кожної фракції,
що надійшли в організм тварин за 1 годину ви-
пасу (мг⋅год–1) до щільності забруднення пасо-
вища частками цієї ж фракції (мг⋅м–2). Похибка
визначення представлених даних не переви-
щує ±40%.
Отримані дані показують, що дисперсний

склад радіоактивних частинок, що надійшли в
організм тварин, відрізняється від дисперсності
випадінь і дисперсності частинок у надземній
біомасі рослинного покриву на момент випасу.
Зазначена обставина пов’язана з варіаціями
співвідношення двох основних шляхів надход-
ження ОРЧ в організм тварин: з пасовищною
рослинністю або з грудочками ґрунту, дернини
і дрантя [10]. З табл. 2 видно, що надходжен-
ня ОРЧ в організм тварин знижується зі збіль-
шенням їх розміру і для частинок фракції
(400—800) мкм воно менше в порівнянні з тон-
кодисперсними ОРЧ (<100 мкм) приблизно в 10
разів. В опублікованих матеріалах споживання
модельних часток іноді характеризують у від-
сотках від загальної кількості частинок, нане-
сених на поверхню експериментальної ділян-
ки. Беручи до уваги площу експериментальних
ділянок і тривалість поїдання трави на добу

(~6 год), можна приблизно оцінити величину
споживання, що становить, наприклад, для ча-
стинок фракції (50—100) мкм трохи більше 4%.
Ця величина не суперечить опублікованим да-
ним, отриманим з використанням нерадіоактив-
них модельних часток [3].
При споживанні тваринами часток радіоак-

тивних випадінь їх перетікання в ШКТ сповіль-
нюється порівняно із засвоєнням кормових мас
[11]. Нами показано, що зниження швидкості
перетікання ОРЧ у шлуночках ШКТ зі збільшен-
ням їх розмірів призводить до істотного упо-
вільнення виведення часток великих фракцій.
Основними шлуночками, де відбувається зат-
римка або навіть часткова фіксація радіоактив-
них частинок, є сітка і сичуг у великої рогатої
худоби, сичуг у овець, шлунок і сліпа кишка у
свиней [11,12]. Результати зарубіжних [13] і
вітчизняних досліджень показують, що виве-
дення фракції частинок з розмірами до 40 мкм
приблизно аналогічно виведенню з ШКТ жуй-
них тварин кормових мас [14], а для частинок
з розмірами більше 40 мкм характерне уповіль-
нення швидкості перетікання у зв’язку з осідан-
ням частинок на фундальній поверхні шлуноч-
ків з рідким вмістом під впливом сил гравітації,
моторики рубця, сичуга і перистальтики кишеч-
ника. Так, константи швидкості виведення
фракції радіоактивних частинок фракції 80—
160 мкм з сичуга овець [11] і великої рогатої
худоби більш ніж у 100 разів нижче аналогіч-
них параметрів для вмісту сичуга.
Представлені у цій роботі закономірності

споживання радіоактивних частинок сільсько-
господарськими тваринами представляють со-
бою вихідну інформацію для оцінки питомих
активностей біологічно значимих радіонуклідів
в органах і тканинах тварин, а також вони не-
обхідні при оцінці дозових навантажень.

Щільність випадання частинок, мг•м–2

1 325 328 321 890 1588

2 332 349 442 1024 1548

Середнє надходження частинок в ШКТ однієї тварини, мг•год–1

1 266 325 208 169 125

2 263 329 222 206 145

Коефіцієнт переходу часток з пасовища в ШКТ, м2•год–1

1 0, 82 1,0 0,65 0,18 0,08

2 0,79 0,94 0,50 0,20 0,09

2. Параметри надходження радіоа тивних частино різних фра цій ШКТ тварин

Фракції частинок, мкм
№

400—800200—400100—20050—100<80
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Визначено ращий спосіб хімічної меліорації
темно- аштаново о ґр нт для мов раплинно о
зрошення водами підвищеної мінералізації при
вирощ ванні циб лі ріпчастої.

Ведення землеробства в південному Степу
України відбувається за дефіциту вологи і ви-
сокої температури повітря (гідротермічний кое-
фіцієнт становить 0,6—0,7; коефіцієнт природ-
ного зволоження — лише 0,4). Тому в цьому
регіоні інтенсифікація сільськогосподарського
виробництва базується в основному на засто-
суванні зрошення, яке є одним із найпотужні-
ших антропогенних факторів впливу на родю-
чість ґрунту [1, 11].
Ґрунти південного Степу, серед яких основ-

ну частину становлять чорноземи південні та
темно-каштанові, унаслідок генетично успадко-
ваних властивостей мають слабку стійкість про-
ти зростаючого антропогенного навантаження.
В умовах зрошення вони швидко стають вто-
ринно осолонцьованими. Розвиток процесу
вторинного осолонцювання на зрошуваних
землях пов’язаний, головним чином, з викори-
станням поливних вод із несприятливим спів-
відношенням 1- та 2-валентних катіонів і під-
вищеною їх мінералізацією. Продуктивність іри-
гаційно деградованих ґрунтів зменшується
на 15—20% і більше [7, 10, 12].
Останнім часом у посушливій зоні спостері-

гається стрімке зростання площ під краплин-
ним зрошенням. Такий спосіб зрошення овоче-
вих культур є найбільш перспективним, тому
що порівняно з традиційними способами дає
можливість на 30—40% зекономити поливну
воду, 20—40 — мінеральні добрива, 50—70%
— витрати електроенергії і значно підвищити
врожай та якість продукції [5].
Одним із найбільш істотних недоліків крап-

линного зрошення є локальне накопичення лег-
корозчинних солей у ґрунті, яке за короткий час
може досягти значних величин, особливо при
використанні мінералізованих вод. Одночасно
й спостерігається інтенсифікація процесів вто-
ринного осолонцювання ґрунту [14, 15].

Головним заходом запобігання деградації
ґрунту та відтворення його родючості є застосу-
вання добрив і меліорантів. Проте їх ефектив-
ність залежить від багатьох факторів: агротех-
ніки вирощування культур, способу внесення
добрив і меліорантів, якості поливної води тощо.
Площі посіву цибулі ріпчастої в умовах крап-

линного зрошення на півдні України займають
2-ге місце серед овочевих культур, проте ефек-
тивність меліоративних заходів збереження ро-
дючості ґрунту при вирощуванні цієї культури
вивчено недостатньо. Тому необхідні спеці-
альні дослідження з вивчення ефективності
основних заходів запобігання іригаційної дегра-
дації ґрунту — гіпсування, кальцинування по-
ливної води, унесення мінеральних добрив то-
що. Результати досліджень з вивчення впливу
краплинного зрошення слабомінералізованими
водами на розвиток процесів вторинного осо-
лонцювання і меліоративної дії вищезазна-
чених заходів збереження родючості темно-
каштанового ґрунту при вирощуванні цибулі
ріпчастої детально розглянуто авторами [6, 8].
Установлено, що хімічна меліорація зрошу-
вальної води і ґрунту однаковою мірою гальму-
вали розвиток його іригаційної деградації.
Мета роботи — дослідити вплив заходів

збереження родючості ґрунту на врожайність і
якість продукції цибулі ріпчастої в умовах крап-
линного зрошення водою підвищеної мінералі-
зації та визначити економічну доцільність зас-
тосування хімічної меліорації.
Матеріали та методи досліджень. Досліди

проведено в дослідному господарстві Інститу-
ту землеробства південного регіону НААН на
типовому для цього регіону ґрунті — темно-
каштановому середньосуглинковому.
До закладання дослідів шар ґрунту 0—30 см

характеризувався такими агрохімічними показ-
никами: уміст гумусу — 2,35% (за Тюріним),
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мінерального азоту — 0,5 (за Грандваль-Ляжу);
рухомого фосфору — 7,2 і обмінного калію —
29,3 мг/100 г (за Мачигіним).
Культура в досліді — цибуля ріпчаста сор-

ту Халцедон, яку вирощували на ріпку з насіння
в 1-річній культурі. Агротехніка вирощування —
зональна, за винятком досліджуваних факторів.
Схема польового досліду включала такі варі-

анти:1 — без зрошення (контроль 1); 2 — зро-
шення без застосування добрив і меліоранта
(контроль 2); 3 — зрошення + N120P90 (рекомен-
дована норма мінеральних добрив — аміачна се-
літра, суперфосфат); 4 — зрошення + N171P0К0
(розрахункова доза добрив — аміачна селітра);
5 — зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза
добрив — кальцієва селітра); 6 — зрошення +
фосфогіпс 3 т/га (під передпосівну культивацію);
7 — зрошення + фосфогіпс 1,9 т/га (у стрічку по-
сіву); 8 — зрошення + N171P0К0 (розрахункова
доза добрив — кальцієва селітра) + фосфогіпс
1,9 т/га (у стрічку посіву); 9 — зрошення водою
поліпшеної якості (кальцинування) + N171P0К0
(розрахункова доза добрив — аміачна селітра).
Добрива (селітра аміачна та кальцієва) і ме-

ліорант (фосфогіпс) вносили відповідно до схе-
ми досліду. Дозу внесення фосфогіпсу в ґрунт
розраховували за порогом коагуляції дрібно-
дисперсних часток [2], мінеральних добрив —

Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного
зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої

методом оптимальних параметрів елементів
живлення [3] на запланований рівень урожай-
ності цибулі-ріпки 50 т/га.
У досліді застосовували стрічкову схему сів-

би 7+20+7+20+7+20+7+52, 8-рядкову сівбу куль-
тури. Ширина стрічки сівби становила 96 см,
міжряддя між стрічками — відповідно 60 см.
Норма висіву насіння — 850—900 тис. шт./га.
Джерело зрошення — підземні води неоге-

нового горизонту (глибина залягання 96 м) з
мінералізацією 1,55 г/дм3, їхній хімічний склад
— сульфатно-хлоридний магнієво-натрієвий.
За ДСТУ 2730—94 (агрономічні критерії) вони
належать до 2-го класу (обмежено придатні за
небезпекою засолення та осолонцювання). Для
поліпшення якісних характеристик підземних
вод їх піддавали меліорації з використанням
маточного розчину фосфогіпсу, його витрати
становили 0,50—0,52 т на 1000 м3. Зрошуваль-
на вода поліпшеної якості мала мінералізацію
2,09 г/дм3, її хімічний склад — хлоридно-суль-
фатний натрієво-кальцієвий. Зрошувальна нор-
ма в середньому за роки досліджень станови-
ла 1236 м3/га.
У цибулинах визначали вміст сухої речовини

ваговим методом, загального цукру — за ме-
тодом Бертрана, вітаміну С — за методом Мурі.
Доцільність застосування заходів для збере-

Без зрошення (контроль 1) 10,7 13,18 8,61 28,15

Зрошення без застосування добрив
і меліоранта (контроль 2) 35,0 12,42 7,94 28,02

Зрошення + N120P90 (рекомендована
норма добрив, аміачна селітра) 46,6 11,81 7,19 28,27

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза
добрив, аміачна селітра) 48,8 11,89 7,17 28,29

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза
добрив, кальцієва селітра) 50,0 11,87 7,20 28,28

Зрошення + фосфогіпс 3 т/га (під
передпосівну культивацію) 40,2 12,63 7,99 28,06

Зрошення + фосфогіпс 1,9 т/га (у стрічку
сівби) 40,0 12,63 7,98 28,07

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза
добрив, кальцієва селітра) + фосфогіпс
1,9 т/га (у стрічку сівби) 52,2 11,67 7,16 28,29

Зрошення водою поліпшеної якості
(кальцинування) + N171P0К0 (розрахункова
доза добрив, аміачна селітра) 49,7 11,87 7,15 28,18

НІР05, т/га 2,2

1. Урожайність і я ість прод ції циб лі ріпчастої залежно від застос вання різних заходів
для збереження родючості ґр нт за раплинно о зрошення водами підвищеної мінералі-
зації (середнє за 2006—2008 рр.)

Варіант досліду вітамін С,
мг %%

Показники якості продукції

Урожайність,
т/га цукрисуха речовина
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ження родючості ґрунту оцінювали за показни-
ками економічної ефективності за технологіч-
ною картою [4].
Результати досліджень. Особливості спо-

собу зрошення та внесення мінеральних доб-
рив і меліоранта за варіантами досліду були
визначальними факторами в одержанні вро-
жаю цибулі ріпчастої. Аналіз даних табл. 1 по-
казав, що зрошення забезпечувало значно ви-
щу врожайність цибулі ріпчастої (у 3,3 раза)
порівняно з неполивними умовами.
Застосування мінеральних добрив підвищува-

ло врожайність цибулі ріпчастої на 33,1—42,8%
(порівняно з контролем 2). Вона була більш
високою при внесенні розрахункової дози каль-
цієвої і аміачної селітри. При цьому рівень уро-
жайності цибулі при використанні різних форм
азотних добрив практично був однаковим.
Застосування фосфогіпсу під передпосівну

культивацію та безпосередньо в зону стрічки
посіву цибулі ріпчастої забезпечувало підви-
щення врожайності культури на 14,3—14,8%
(5,0—5,2 т/га) порівняно з варіантом без уне-
сення меліоранта і мінеральних добрив.
Максимальну врожайність (52,2 т/га) одер-

жано при внесенні в грунт розрахункової дози
кальцієвої селітри під передпосівну культива-
цію і 1,9 т/га фосфогіпсу в стрічку сівби цибулі
ріпчастої до початку поливів. За вищезазначе-
ного поєднання агрохімікатів (кальцієва селіт-
ра + фосфогіпс) забезпечували найбільш висо-
ке насичення ґрунту кальцієвмісними сполука-

ми ще до початку зрошення. Важливо, що фос-
фогіпс характеризується як малорозчинна сіль,
тоді як кальцієва селітра розчиняється дуже
добре. Кальцій селітри відносно швидко й пов-
ністю вступає в обмінні реакції з поглинальним
комплексом ґрунту, а фосфогіпс діє досить дов-
го як меліорант упродовж усієї вегетації куль-
тури.
Слід зазначити, що врожайність цибулі ріп-

частої при застосуванні для зрошення води
поліпшеної якості дещо поступалася (на 2,5 т/га)
попередньому варіанту. Зниження врожайності
цибулі можна пояснити використанням для зро-
шення води з більш високою мінералізацією
(порівняно з природною) в умовах локального
зволоження ґрунту.
За результатами аналізу якості продукції

цибулі ріпчастої встановлено, що при застосу-
ванні мінеральних добрив (варіанти 3—5) змен-
шувався вміст цукрів порівняно зі зрошуваним
варіантом без удобрення на 0,74—0,77% і сухої
речовини — 0,53—0,61% та підвищувався вміст
вітаміну С на 0,25—0,27 мг%. Застосування
фосфогіпсу для меліорації ґрунту (варіанти 6,
7) істотно не впливало на якісні показники про-
дукції. При поєднаному застосуванні мінераль-
них добрив і фосфогіпсу та використанні зро-
шувальної води поліпшеної якості кількість су-
хої речовини, цукрів, вітаміну С не відрізнялася
від умісту їх у продукції з удобрених ділянок
(варіанти 3—5).
Зрошення та внесення добрив і меліоранта

Без зрошення (контроль 1) 3350 791 26

Зрошення без застосування добрив і меліоранта
(контроль 2) 24846 431 110

Зрошення + N120P90 (рекомендована норма
добрив, аміачна селітра) 30192 568 76

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза добрив,
аміачна селітра) 38304 477 110

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза добрив,
кальцієва селітра) 40030 466 114

Зрошення + фосфогіпс 3 т/га (під передпосівну
культивацію) 37318 381 162

Зрошення + фосфогіпс 1,9 т/га (у стрічку сівби) 37146 381 162

Зрошення + N171P0К0 (розрахункова доза добрив,
кальцієва селітра) + фосфогіпс 1,9 т/га
(у стрічку сівби) 43125 449 123

Зрошення водою поліпшеної якості
(кальцинування) + N171P0К0 (розрахункова доза
добрив, аміачна селітра) 39133 475 111

2. Е ономічна ефе тивність застос вання заходів збереження родючості ґр нт при рап-
линном зрошенні водами підвищеної мінералізації при вирощ ванні циб лі ріпчастої (се-
реднє за 2006—2008 рр.)

Варіант досліду
Рентабельність,

%
Собівартість,
грн/т

Чистий прибуток,
грн/га
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в досліді потребували в 1,8 і більше разів
(табл. 2) додаткових витрат порівняно з конт-
рольним варіантом. Проте валовий прибуток,
одержаний при реалізації продукції, значно пе-
ревищував понесені затрати. У результаті чи-
стий прибуток у кращому варіанті (унесення
кальцієвої селітри на запланований урожай та
фосфогіпсу 1,9 т/га в стрічку сівби) був у 13
разів вищим, ніж на контролі без зрошення. У

цьому самому варіанті відзначено й найнижчу
собівартість продукції — 449 грн/т проти 477—
568 грн/т, найбільшу рентабельність — 123%
проти 76—114% у варіантах з мінеральними
добривами без меліоранта.
Економічні показники ефективності викорис-

тання поливної води поліпшеної якості істотно
не відрізнялися від показників в аналогічних
варіантах зі зрошенням природною водою.

Дослідженнями встановлено, шо в умовах
краплинного зрошення водами підвищеної
мінералізації з несприятливим співвідношен-
ням 1- та 2-валентних катіонів застосуван-
ня фосфогіпсу в стрічку сівби на фоні внесен-
ня добрив (кальцієвої селітри) із розрахунку на
запланований урожай з урахуванням умісту в
ґрунті елементів мінерального живлення за-
безпечує найбільш високу продуктивність ци-

Висновки

булі ріпчастої. При цьому частка впливу доб-
рив і меліоранта на врожайність цієї культу-
ри становить 49,1%.
Застосування меліоранта в стрічку сівби

на фоні розрахункової дози мінеральних доб-
рив на запланований урожай, де азотним доб-
ривом є кальцієва селітра, підвищує рента-
бельність виробництва на 9—47% і знижує
собівартість продукції на 17—119 грн/т.
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ВПЛИВ БАКТЕРІАЛЬНОГО
ПРЕПАРАТУ НА ШВИДКІСТЬ
ПРОЦЕСУ СОЛІННЯ СИРОВИНИ
З М’ЯСА ПТИЦІ

Е спериментальними дослідженнями доведено
інтенсифі ючий вплив ба теріально о препарат
ЛРР на тривалість процес соління сировини з
м’яса птиці. Встановлено емпіричні залежності
по азни а а тивності води, вміст воло и і солі
в сировині від либини ва м в обладнанні та
іль ості солі в ін редієнтній засолювальній
с міші.

Прийнятність м’язової тканини птиці як харчо-
вого продукту значною мірою залежить від хі-
мічних, фізичних і структурних змін, які відбува-
ються в м’язах у процесі їх перетворення в м’яс-
ну сировину. Одним зі специфічних моментів у
технології виробництва м’яса птиці, які безпосе-
редньо впливають на його якісні характеристики,
є етап охолодження тушок забійної птиці.
Основною метою процесу охолодження є зни-

ження кількості мікроорганізмів до рівня, що дає
змогу максимально підвищити безпечність про-
дукту та збільшити термін його зберігання. До
того ж для цієї стадії характерним є інтенсифіка-
ція процесів абсорбції води білками м’язової тка-
нини що збільшує масу тушок. Перебільшення
ролі економічного фактора на цьому етапі знахо-
дить іноді своє відображення в економії води як
теплоносія, наслідком чого може стати накопи-
чення та розвиток небажаної спонтанної мікро-
флори (кишкової палички, протею та ін.) не тільки
у воді, а й в тушках. Усе це достатньо негативно
позначається на безпечності та якості м’яса птиці
і, насамперед, підвищує ризик використання його
як сировини для виробництва продукції, яка не
піддається впливу високої температури (сиров’-
яленої та сирокопченої).
Істотний внесок щодо підвищення хімічних,

фізичних і мікробіологічних характеристик м’ясної
сировини з птиці зроблено фахівцями ТІММ НААН.
Результати досліджень, проведених у цьому на-
прямі, дали змогу визначити кілька достатньо
ефективних технологічних факторів і заходів, за-

стосування яких дає можливість виробляти якіс-
ну сиров’ялену та сирокопчену продукцію [3].
Одним зі способів попередження розвитку та

інактивації небажаних мікроорганізмів під час ви-
робництва сиров’ялених і сирокопчених продуктів
із м’яса птиці є додавання до сировини на етапі
соління спеціальних бактеріальних препаратів
(БП), адаптованих до хлориду натрію і нешкідли-
вих для споживача [1]. Превалюючи над небажа-
ними мікроорганізмами, БП пригнічують їх розви-
ток і достатньою мірою забезпечують бажаний
перебіг фізико-хімічних і мікробіологічних пере-
творень м’ясної сировини.
Мета роботи — дослідження впливу БП на

швидкість процесу соління сировини під час ви-
готовлення суцільном’язових сиров’ялених і си-
рокопчених продуктів із м’яса птиці та математич-
не узагальнення результатів виконаних експери-
ментальних досліджень.
Об’єкт досліджень — філе курчат-бройлерів

та індиків і виготовлені з нього суцільном’язові
сиров’ялені та сирокопчені продукти.
Методи та методики досліджень. Фізико-

хімічні показники м’яса птиці визначались за стан-
дартними методиками, наведеними в ГОСТ,
ДСТУ ISO: визначення масової частки вологи —
за ДСТУ ISO 1442:2005 «М’ясо та м’ясні продук-
ти. Метод визначення вмісту вологи (контрольний
метод) (ISO 1442:1997, IDT)»; визначення масо-
вої частки хлоридів (повареної солі) — за: ДСТУ
ISO 1841-1:2004 «М’ясо та м’ясопродукти. Визна-
чення вмісту хлоридів. Частина 1. Метод Волхар-
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да (ISO 1841-1:1996, IDT»; ДСТУ ISO 1841-2:2004
«М’ясо та м’ясопродукти. Визначення вмісту хло-
ридів. Частина 2. Потенціометричний метод (ISO
1841-2:1996, IDT)»; визначення активності води
— за допомогою портативного швидкісного при-
ладу моделі AquaLab Cерії 3ТЕ з точністю вимі-
рювання до ± 0,003; вимірювання величини рН
зразків мґяса курчат-бройлерів — за допомогою
іоновимірювача лабораторного марки И-160М з
точністю вимірювань до ± 0,02.
Дослідження з визначення впливу вакууму на

процес соління м’ясної сировини проводили за
допомогою апарату SUPERVAC GK 123 D, на
цифровому індикаторі якого програмно встанов-
лювали рівні тиску в робочому його об’ємі, відпо-
відно до обраних у плані експерименту.
Математичне узагальнення результатів до-

сліджень виконували за методами теорії плану-
вання експериментів з використанням комп’ютер-
ної техніки й інформаційних технологій.
Результати досліджень. За попередніми ре-

зультатами досліджень [2], щодо впливу різних
видів БП на перебіг процесу ферментації м’яса
птиці, доведено доцільність використання БП
ЛРР у даній роботі, яку проводили за планом пов-
ного факторного експерименту (ПФЕ) типу 22. На
етапі соління філе з птиці досліджували вплив
кількості солі в інгредієнтній суміші (ξ, %), глиби-
ни вакууму (ν, МПа) (незалежні фактори) та кіль-
кості БП ЛРР на визначальні показники придат-
ності продукту до збереження та вживання: ак-
тивність води (аw), вологовміст (W, %), кількість
солі (С, %), рівень реакції pH у продукті. Слід за-
значити, що кількість БП ЛРР, який використову-
вали у цих дослідах, не сприймалась незалеж-
ним фактором, оскільки масова частка препара-
ту попередньо оптимізована у відсотках щодо
кількості досліджуваного м’яса птиці.
З метою мінімізації масової частки вологи м’яс-

Вплив бактеріального препарату
на швидкість процесу соління сировини з м’яса птиці

2 0,07 0,985 0,987 73,35 73,29 2,12 1,88 6,05 6,15
8 0,07 0,979 0,975 70,43 70,63 3,57 3,31 6,21 6,25
2 0,01 0,985 0,983 72,44 72,34 2,74 3,00 6,06 6,00
8 0,01 0,968 0,972 68,08 67,96 5,88 5,60 6,00 6,00

1. Рез льтати досліджень за планом ПФЕ тип 22

Досліджувані показники

pHС, %W, %аw

Сіль,
%

Тиск,
МПа

1 –1 +1 –1 0,986 73,32 2,0
2 +1 +1 +1 0,977 70,53 3,44
3 –1 –1 +1 0,984 72,39 2,87
4 +1 –1 –1 0,970 68,02 5,74

2. Усереднені рез льтати дослідження по азни ів м’ясної сировини з птиці, обробленої с -
мішшю для соління з ба теріальним препаратом ЛРР

Дослід х1 х2 х1·х2
 w1 w2

w
a a

a
2

+
=  1 2W W

W
2

+
=  1 2C C

C
2

+
=

Залежність по азни ів: а — від тис під час
соління м’яса птиці без БП і з БП при верх-
ньом рівні солі в с міші 8%; б — від солі в
с міші під час соління м’яса птиці без БП і
з БП при верхньом рівні тис 0,07 МПа;
аw — позначено: –– — е спериментальні точ-
и (без БП — дрібний, з БП — вели ий);
с цільні лінії — розраховані за рівняннями
ре ресії (без БП — тон а; з БП — жирна); W
— позначено анало ічно: – – — е сперимен-
тальні точ и (без БП — дрібний, з БП — ве-
ли ий); п н тирні лінії — розраховані за
рівняннями ре ресії (без БП — тон а; з БП
— жирна); С — символом — е сперимен-
тальні точ и (без БП — дрібний, з БП — ве-
ли ий); штрих-п н тирні лінії — розраховані
за рівняннями ре ресії (без БП — тон а; з БП
— жирна)

Тиск, МПа

Сіль у суміші, %

С, % W, % aw

С, % W, % aw

а

б
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Вплив бактеріального препарату
на швидкість процесу соління сировини з м’яса птиці

ну сировину обробляли сухою інгредієнтною су-
мішшю для соління з різним умістом солі (2—8%).
Під час соління експериментальних зразків у су-
міш додавали БП. Оброблені експериментальні
і контрольні зразки розташовували у барокамері
окремо. Глибину вакууму повітря в камері (тиск)
установлювали в межах 0,01—0,07 МПа. Умови
досліджень для всіх зразків були ідентичними і
відповідними до вибраного плану експериментів.
Час витримки в засолювальній суміші визна-

чали за кількістю солі в сировині, масова частка
якої мала становити 2,6—3,1% для забезпечення
вмісту солі в готовому продукті не більше ніж 7%.
Визначено результати досліджень, проведе-

них за планом ПФЕ типу 22, зразків м’ясної си-
ровини з птиці, засоленої з використання БП ЛРР
(табл. 1).
Визначено усереднені значення показників

м’ясної сировини з птиці, де в план-матрицю ПФЕ
типу 22 додано ще один стовпчик х1·х2 для об-
числення в рівнянні регресії коефіцієнта парної
кореляції факторів х1 і х2, що чітко проявляється
при внесенні БП в інгредієнтну суміш (табл. 2).
Після обробки експериментальних даних ви-

мірюваних показників за методом планованого
експерименту і перевірки потрібних статистичних
критеріїв (Кохрена, Фішера та Ст’юдента) за 5%-м
рівнем значущості отримано регресійні рівняння
їхньої залежності від кількості солі в суміші (ξ, %)
і глибини вакууму в обладнанні (ν, МПа) на етапі
соління м’яса птиці з використанням БП:

      aw(ξ,ν)=0,9885–2,4944·10–3·ξ+
     +2,774·10–3·ν–1,444·10–2·ξ·ν, (1)

    W(ξ,ν)=73,78–0,7722·ξ+6,722·ν+4,389·ξ·ν, (2)

     С(ξ,ν)=1,9764+0,518·ξ+6,556·ν+3,972·ξ·ν, (3)

Експериментально встановлено інтенсифі-
куючий вплив БП ЛРР на швидкість процесу со-
ління м’яса птиці у технології виробництва си-
ров’ялених і сирокопчених продуктів: актив-
ність води та рівень вологи в м’ясі знижуються
в 2,3 раза швидше, а процес дифузії солі в м’ясо
птиці, засоленого з використанням цього пре-

Висновки

парату, прискорюється в 1,2 раза. Результати
проведених експериментів математично уза-
гальнено емпіричними формулами для обчис-
лення показників «активності води» aW (ξ,ν), ма-
сової частки солі С (ξ,ν) та масової частки во-
логи W (ξ,ν) під час соління філе м’яса птиці в
умовах вакууму з використанням БП ЛРР.
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го процесу виготовлення продуктів із м’яса пти-
ці/Н.Ф. Усатенко, Т.А. Свириденко, О.М. Скарбо-
війчук//Вісн. аграр. науки. — 2010. — № 11. —
С. 53—57.

де ξ — кількість солі в інгредієнтній засолюваль-
ній суміші, %; ν — глибина вакууму в обладнанні,
МПа.
Про вплив БП на зазначені показники м’яса

птиці за однакових умов його технологічної об-
робки (кількості солі в інгредієнтній суміші для
соління і тиску в обладнанні) свідчать графіки
залежності кожного показника в зразках м’яса (з
БП і без нього) від одного незалежного фактора
при фіксованих значеннях другого.
Визначено залежність вимірюваних показників

від глибини вакууму ν при фіксованих значеннях
кількості солі в інгредієнтній засолювальній суміші
(ξ=8%) і від кількості солі в інгредієнтній суміші ξ
при фіксованих рівнях вакууму в обладнанні
(ν=0,07 МПа) (рисунок).
Наведені графіки свідчать, що при збільшенні

вакууму активність води aw у м’ясній сировині з
птиці з БП ЛРР знижується приблизно на 2,5%
за всіх рівнів концентрації солі, а в зразках без
нього — на 1,07%.
Аналогічним є і характер зміни в сировині во-

логи: при використанні БП її рівень у середньо-
му становить 3,5, без нього — 1,5%. Поясненням
цього явища, вважаємо, може бути поглинання
вологи молочнокислими бактеріями під час їхньо-
го розвитку.
Порівняння результатів досліджень щодо

впливу БП ЛРР на накопичення солі в м’ясній
сировині з птиці свідчить про незначне приско-
рення процесу дифузії солі в м’язову тканину,
оброблену БП: 35% проти 30% — у контрольних
зразках за ідентичних умов.
За незначний проміжок часу соління м’яса

птиці з використанням БП (4 год) установити за-
кономірність перебігу реакції pH було неможливо.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ
ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ

Досліджено вплив форм власності на землю
на ефе тивність сільсь о осподарсь о о
виробництва в цілом та а рохолдин ах зо рема.
На ово об р нтовано пропозиції щодо напрямів
підвищення ефе тивності ви ористання земель
сільсь ом осподарстві.

В Україні було здійснено великий обсяг робіт
із земельного реформування, зокрема роздер-
жавлення земель з одночасною передачею їх
у власність і користування громадянам, під-
приємствам, установам та організаціям з ме-
тою створення організаційно-правових форм
власності на ринкових засадах господарюван-
ня, раціонального використання та охорони.
Відбулась трансформація державної власності
на землю у колективну і приватну. Якщо на по-
чаток 1992 р. сільськогосподарські угіддя пере-
бували у державній власності, то на початок
2010 р. питома вага державної власності ско-
ротилась до 26,2%, колективної (згідно з дер-
жавними актами) — 0,1, а приватної збільши-
лась до 73,7%.
Роздержавлення земель, запровадження

різних форм власності на землю дає можли-
вість селянам-власникам самим вирішувати
питання використання землі, яка стала їх капі-
талом, яким вони можуть розпоряджатися в
процесі господарювання. Вирішується ряд соці-
альних питань на селі. Збільшено площу на-
дання сільськогосподарських угідь у приватну
власність громадян для ведення особистого
селянського господарства. Для ведення товар-
ного сільськогосподарського виробництва по-
над 2,3 млн громадян приєднали земельні ді-
лянки і земельні частки (паї) до своїх особис-
тих селянських господарств (без створення
юридичної особи) площею понад 9 млн га.
Відбулися зміни у структурі посівних площ

агропідприємств, що пов’язано з переходом
країни на ринкові відносини. Як в державі в
цілому, так і в природно-кліматичних зонах
зросла питома вага зернових і технічних куль-

тур. Різко зменшилась питома вага кормових
культур, що зумовлено зменшенням поголів’я
тварин. Якщо в 1999 р. зернові займали 48,9%
посівних площ, то в 2009 р. — 63,9%. У Лісос-
тепу відповідно 49,1 і 65,3%. У групі технічних
культур відбулось зменшення питомої ваги цук-
рових буряків — з 21,3 до 5,3%, зокрема різко
скоротилася вона в Лісостепу — з 43,2 до 11,4%.
Слід зазначити зменшення питомої ваги по-

сівів соняшнику в Степу і зростання її в Лісо-
степу та Поліссі. Останнім часом характерним
для всіх зон України є розширення посівів ріпа-
ку, особливо в Поліссі (з 7,3% у 1999 р. до
48,4% — у 2009 р.). Зменшення поголів’я тва-
рин зумовило скорочення посівів кормових
культур майже у 4 рази (табл. 1).
У сільськогосподарських підприємствах як в

державі в цілому, так і в природно-кліматичних
зонах відмічається тенденція росту їх урожай-
ності за періоди 2000—2004 рр. і 2005—2009 рр.
порівняно з 1999 р. Так, урожайність зернових
культур за вказані періоди проти 1999 р. зрос-
ла відповідно на 21,8 і 44%, цукрових буряків —
29,8 і 105%, картоплі — більше ніж у 2 і 3 рази.
Ефективність використання сільськогоспо-

дарських угідь характеризують показники вихо-
ду валової продукції та прибутку від рослинницт-
ва в розрахунку на одиницю площі ріллі. Так,
у сільськогосподарських підприємствах за пе-
ріод 2005—2009 рр. порівняно з 1996—2000 рр.
вихід валової продукції на 1 га від рослинницт-
ва зріс на 79%. Відбувається також збільшен-
ня прибутку з 1 га ріллі. За період 2005—2009
проти 1996—2000 рр. він зріс у 30,7 раза. Ви-
щий прибуток на 1 га ріллі за 2005—2009 рр. у
зоні Лісостепу. Він зріс проти 1996—2000 рр. у
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Зернові і зерно-бобові —
всього 48,9 61,8 49,1 65,3 45,3 68,0 48,9 63,9

у тому числі пшениця 49,5 50,6 44,4 42,1 30,1 36,7 44,8 45,4

Технічні — всього 16,4 28,7 20,9 33,6 15,1 26,2 6,2 16,1

  у тому числі:

    цукрові буряки 5,7 0,4 43,2 11,4 47,4 14,0 21,3 5,3

    соняшник 84,0 77,4 37,5 40,5 4,5 9,7 63,2 59,6

    ріпак 0,5 12,3 1,8 23,6 7,3 48,4 1,3 18,7

Овоче-баштанні
і картопля — всього 1,5 0,5 0,5 0,3 0,8 0,8 1,0 0,4

  овочі 45,4 57,7 52,9 55,3 24,3 23,0 44,6 50,2

  картопля 1,6 12,3 23,1 33,8 60,4 75,2 12,5 30,4

Кормові — всього 27,8 4,2 35,3 8,2 47,7 15,2 33,7 7,0

1. Стр т ра посівних площ сільсь о осподарсь их підприємствах раїни, %

Група культур, культура
Степ Лісостеп Полісся У цілому по країні

1999 р. 2009 р. 1999 р. 2009 р. 1999 р. 2009 р. 1999 р. 2009 р.

Степ 866,7 1187,5 1508,8 28,6 133,9 926,9

Лісостеп 1071,0 1150,0 1862,1 51,7 125,1 1272,6

Полісся 714,8 809,9 1480,3 15,1 78,5 967,3

В цілому
по країні 917,4 1122,4 1646,0 35,1 121,9 1080,6

2. Валова прод ція рослинництва сільсь о осподарсь их підприємствах У раїни та при-
б то за ро ами (на 1 а ріллі), рн/ а

Зона

Валова продукція рослинництва
(у порівнянних цінах 2005 р.)

Прибуток від рослинництва

1996—2000 2001—2004 2005—2009 1996—2000 2001—2004 2005—2009

1,2 раза. В зоні Полісся прибуток зріс відпові-
дно в 1,3 раза, що в основному пов’язано зі
значним збільшенням посівів ріпаку в господар-
ствах — з 7,3 тис. га в 1999 р. до 48,4 тис. га в
2009 р.
У сільськогосподарських підприємствах від-

значається тенденція росту рентабельності
рослинництва. Якщо в 1999 р. вона становила
8%, то до 2003 р. рівень рентабельності в дер-
жаві істотно зріс і досяг 41,7%. У наступні роки
цей показник підвищився і в 2007 р. становив
32,7%. Однак у 2008 і 2009 рр. він знизився
відповідно до 19,6 і 16,9% (табл. 3).
Ріст рентабельності виробництва значною

мірою зумовлений діяльністю агрохолдингів,
великих за розміром підприємств з середньою
площею сільськогосподарських угідь у серед-
ньому 100 тис. га. Займаючи близько 3 млн га
площ, вони виробляють 24% сільськогоспо-
дарської продукції. При цьому рентабельність
деяких з них становить 30—50% (рисунок), а
прибуток до виплати податків, відсотків і амор-

тизації (EBITDA) з 1 га до 500 дол. На відміну
від дрібних господарств, вони отримують висо-
кі врожаї і мають можливість розвивати ін-
фраструктуру. Якщо в середньому в державі,
за підсумками 2008 р., урожайність станови-
ла 3,5 т зерна з 1 га, то в агрохолдингах — до
5,6 т/га [1].
Створення агрохолдингів є своєрідною від-

повіддю аграрної економіки держави вимогам
ринку, яке спрямоване на відновлення поруше-
них міжгалузевих зв’язків і диспаритету цін між
реалізованою сільськогосподарською продук-
цією та матеріально-технічними ресурсами
промислового походження, відновлення само-
достатньої кредитної системи.
Цей процес відбувається еволюційним шля-

хом і не має широкого інформаційного розго-
лосу та є принципово новим підходом до орга-
нізації сільськогосподарського виробництва.
Результатами створення агрохолдингів є: по-
силення конкуренції на ринку оренди земель та
збільшення розміру орендної плати; залучен-
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ня інвестицій; зростання продуктивності праці;
посилення конкурентоспроможності вітчизняно-
го виробництва; передумовами — недооцінка
вартості землі, як найважливішого фактора ви-
робництва в аграрному секторі та декапіталі-
зація галузі, що різко підвищує віддачу від ін-
вестицій.
За попередніми оцінками в державі функціо-

нує понад 60 великих агрохолдингів, більшість
з яких не виділені в окремий бізнес. За підра-
хунками експертів нині вони контролюють по-
над 6 млн га, або близько 24% ріллі, і є най-
більшими виробниками зернових і технічних
культур. Головним чином вони використовують
інноваційні технології і вирощують конкуренто-
спроможну продукцію. До 2015 р., за прогноза-
ми експертів, у державі сформується близько
200—300 агрохолдингів, а валове виробницт-
во зерна становитиме 60—70 млн т.
Діяльність великих аграрних об’єднань ство-

рює широкі можливості для розвитку аграрно-
го бізнесу в державі і забезпечує конкуренто-
спроможність вітчизняної сільськогосподарсь-
кої продукції.
Перевагами агрохолдингів є наступне: ме-

неджмент — залучення досвідчених фахівців;
ефективність — більша маневреність власно-
го капіталу, раціоналізація використання ресурс-
ного потенціалу, інтенсифікація та диверсифі-
кація виробництва; доступ до фінансів —
пільгові кредити та дотації, залучення приват-
них інвестицій; ефект масштабу — ефективне
використання ресурсного потенціалу, широ-
козахватних агрегатів; переваги вертикаль-
ної інтеграції — поєднання виробництва з пе-
реробкою та реалізацією; доступ до ринків збу-
ту — великі за обсягом, можливості виходу на
експорт.

8,0 30,8 35,8 41,7 32,7 19,6 16,9

3. Рівень рентабельності рослинництві в
сільсь о осподарсь их підприємствах, % (по
У раїні в цілом )

Рік

1999 2000 2001 2003 2007 2008 2009

Для підвищення ефективності викорис-
тання земель у сільськогосподарських під-
приємствах потрібно вжити такі заходи: ви-
лучити з обробітку низькопродуктивні
землі і забезпечити стале землекористуван-
ня; впроваджувати науково обгрунтовані
технології вирощування сільськогосподарсь-
ких культур; збільшувати обсяги внесення
органічних і мінеральних добрив, хімічних ме-
ліорантів за рахунок більш повного вико-
ристання вітчизняних фосфоритів, калійних
руд і покладів карбонатних порід; залучати

Висновки

альтернативні джерела поповнення органі-
ки шляхом збільшення посівів сидератів, ба-
гаторічних трав і бобових культур, викорис-
тання сапропелей; застосовувати рекомен-
довані сівозміни з урахуванням спеціалізації
господарств; забезпечувати державний конт-
роль за проведенням заходів щодо збережен-
ня і відтворення родючості грунтів та за-
проваджувати механізм економічного стиму-
лювання за раціональне використання та
охорону земель сільськогосподарського при-
значення.

1. Кому принадлежит Украина//Аграрный рынок.
— Комерсант. — № 231 від 19.12.2008 р.

2. Статистичний щорічник України за 2007 р./
[за ред. О.Г. Осауленко; відповід. за вип. П.П. Заб-
родський]. — К.: Держкомстат України, 2008. —
655 с.

3. Статистичний щорічник України за 2009 р./
[за ред. О.Г. Осауленко; відповід. за вип. П.П. Заб-

Бібліографія

родський]. — К.: Держкомстат України, 2009. —
625 с.

4. Кравчук К., Турпак А. Неподнятая целина/К.
Кравчук//«Контракты». — 2008. — № 38. — C. 25—
29.

5. Статистичний збірник. Державний земель-
ний кадастр України. — К.: Держкомстат України,
2009. — 187 с.

Рентабельність виробництва в а рохолдин ах,
% [1, 4]
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ЕКОНОМІКА

Актуальність проблеми. Протягом 20-ти
років у нашій країні, в умовах високої монопо-
лізації виробників і торгових посередників, ре-
гулятором виробництва продукції був не реаль-
ний попит на неї, а саме виробництво й адмі-
ністративно-командний механізм розподілу, що
регулювали споживання, формували потреби
тощо.
У цих умовах проблема конкурентоздатності

підприємств і конкурентоспроможності їх про-
дукції у виробників практично не виникала, а
якщо і виникала, то мала місце лише у відно-
шенні тієї продукції, що підлягала реалізації на
зовнішньому ринку. Визнання України держа-
вою з ринковою економікою і вступ її у СОТ
змінили існуючий стан речей, що й зумовило
написання цієї статті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемі створення конкурентного середови-
ща та процесів, які у ньому відбуваються, при-
святили свої дослідження та публікації вітчиз-
няні вчені П.Т. Саблук, В.Е. Протасов, В.Г. Мар-
чук, В.К. Збарський, Б.Т. Дмірук, А.М. Кандиба,
О.М. Шпичак, М.М. Ільчук, В.П. Галушко,
В.І. Мацибора, Л.В. Молдаван та ін. Однак еко-
номічне середовище динамічно розвивається,
і на всі запитання ці автори не дали вичерпної
відповіді.
Виклад основного матеріалу. Віддаючи

належне вченим і фахівцям, у працях яких вис-
вітлено теоретичні засади конкурентного се-
редовища підприємств, слід зауважити, що ба-
гато проблем залишились не розв’язаними,
особливо стосовно оптимізації процесів, які
відбуваються у конкурентному середовищі.
Отже, внутрішнім проявом конкурентоспро-

можності сільськогосподарських підприємств є
їх забезпеченість необхідними виробничими
ресурсами. У сучасній економічній науці знач-
на увага дослідників спрямована на розкриття
сутності ресурсного потенціалу сільськогоспо-
дарських підприємств. Найпоширенішою є дум-
ка, що до складу ресурсного потенціалу аграр-
них підприємств входять земельні, трудові та
матеріальні ресурси. З цього приводу академік
П.Т. Саблук зазначає: «Основними факторами
сільськогосподарського виробництва є жива

праця, земля та уречевлена в основних і обо-
ротних засобах праця». Аналогічної думки до-
тримуються й інші науковці, зокрема В.Е. Про-
тасов, Б.П. Червоненко, Г.А. Марчук указують,
що використовувані у процесі виробництва про-
дукції сільськогосподарські угіддя, основні ви-
робничі фонди, матеріальні оборотні засоби та
трудові ресурси становлять ресурсний потен-
ціал сільськогосподарських підприємств.
Сукупність ринкових умов і факторів, що ви-

значають функціонування та відносини у про-
цесі конкуренції підприємств, які виробляють
однакову продукцію, використовують однотипні
сировину й матеріали, а також мають одне коло
споживачів, які можна представити як конку-
рентне середовище. Перед підприємствами та
регуляторними органами державної влади, перш
за все, постає проблема діагностики конкурент-
ного середовища з метою виявлення характе-
ру середовища та вимог, які висуваються до
господарюючих суб’єктів, а для регуляторних
органів — недоліків і негативних тенденцій, які
можуть призвести до дисбалансу у розвитку
ринку, й проводиться аналіз. Процеси, які від-
буваються у ринковому середовищі, представ-
лені на рисунку. Це — виробництво, регуля-
торні функції, різні впровадження, їх оптиміза-
ція, взаємодія з усіма учасниками ринку тощо.
Сприяння входженню на ринок нових суб’єк-

тів господарювання та підтримання на ньому
досконалої чи монополістичної конкуренції є
одним з найефективніших методів підтриман-
ня конкурентного середовища в оптимальному
стані та узгодження інтересів суб’єктів ринку з
інтересами розвитку суспільства. Збільшення
кількості незалежних товаровиробників, посе-
редників і споживачів є важливим фактором
розвитку конкурентного середовища на ринку
в аграрному секторі економіки.
Збільшенню кількості суб’єктів на ринку

сприяє реалізація таких заходів:

· виділення самостійних суб’єктів з об’єд-
нань підприємств, що виробляють взаємоза-
мінну продукцію;

· виділення окремих ділянок, цехів у процесі
приватизації або шляхом примусового поділу
суб’єктів;
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· розвиток підприємництва, особливо дріб-
ного та середнього бізнесу, відповідно до пріо-
ритетів політики демонополізації економіки й
розвитку конкуренції на ринках ресурсів вироб-
ництва та готової продукції;

· створення конкуруючих виробництв за ра-
хунок створення нових потужностей;

· диверсифікованість, перепрофілювання й
конверсія виробництва;

· зниження правових, організаційних та еко-
номічних бар’єрів, що перешкоджають входу
нових суб’єктів господарювання на ринки;

· імпорт взаємозамінних товарів із сусідніх
регіонів, ближнього й далекого зарубіжжя.
Підприємства-конкуренти повинні відповіда-

ти таким ознакам:

· входити в єдиний регіональний ринок ді-
яльності або його певний сегмент;

· мати відповідну структуру виробництва та
асортимент продукції;

· мати співставлюваність фаз життєвого
циклу підприємства та основних стратегічних
цілей розвитку;

· використовувати однакові канали просу-
вання товарів.
Сучасна економічна література для оцінки

перспективних можливостей підприємства що-
до зростання ефективності функціонування та
зміцнення його конкурентоспроможності на
ринку застосовує поняття «стратегічний потен-
ціал» і «конкурентний статус» підприємства.
Визначення стратегічного потенціалу підприєм-
ства передбачає використання системного
підходу до розгляду умов і результатів функці-
онування підприємства, визначення його мети.
Згідно з цим підходом підприємство розгля-
дається як система ресурсів, які взаємодіють і
обумовлюють досягнуті результати.

Рівень стратегічного потенціалу підприєм-
ства визначається так: складом і сучасним ста-
ном системи наявних ресурсів; ступенем відпо-
відності ресурсного потенціалу стратегічним
цілям і завданням підприємства; спроможністю
ресурсного потенціалу забезпечити стійкість
господарської системи до впливу зовнішнього
середовища та внутрішньою гнучкістю (адапто-
ваністю).
Оцінка конкурентного статусу підприємства

проводиться у частинах одиниці та використо-
вується для характеристики його конкуренто-
спроможності. Залежність позиції підприємства
у конкурентній боротьбі від його конкурентно-
го статусу може бути ідентифікована так:

0<CS<0,4 — слабка позиція; 0,5<CS<0,7 —
середня позиція; 0,8<CS<1,0 — достатньо
сильна позиція.
Оцінка перспективного конкурентного стату-

су підприємства (CSp) визначається шляхом
коригування фактично досягнутого рівня (CSf)
на можливі зміни внутрішнього потенціалу та
зовнішнього середовища:

CSp = CSf*Iip*Iee,

де Iip — індекс перспективних можливос-
тей внутрішнього потенціалу підприємства; Iee
— індекс впливу умов зовнішнього середо-
вища.
Від стану та динаміки конкурентного середо-

вища на ринку залежить ефект суперництва
між суб’єктами, що сприяє оптимальному роз-
поділу ресурсів і найповнішому задоволенню
потреб споживачів.
Незалежно від того, у якій стадії життєвого

циклу знаходиться підприємство, оцінка його
конкурентоспроможності має здійснюватися по-
етапно, починаючи з визначення цілей і закін-
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Конкурентне
середовище підприємств

чуючи формуванням заходів щодо підвищення
конкурентоспроможності продукції і підприєм-
ства в цілому. Визначальними показниками
конкурентоспроможності сільськогосподарських

В умовах монополізму переробних підпри-
ємств, диспаритету цін на сільськогоспо-
дарську та промислову продукцію, відсут-
ності системної державної політики, змен-
шення питомої ваги сировини у ціні кінцевого
продукту, основним і найефективнішим ме-
тодом збільшення конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції і сільськогос-
подарських підприємств є інтеграція з пере-
робними галузями. Сільськогосподарські
підприємства мають великі можливості для
здійснення диверсифікації у таких видах діяль-
ності, як виробництво борошна, консервова-
них овочів і фруктів, ковбасних виробів, сме-
тани, сирів, вирощування коней, виробницт-

Висновки

во тари та пакувальних матеріалів тощо.
Конкурентоспроможність сільськогосподарсь-
кого підприємства залежить від рівня товар-
ності підприємства, конкурентоспромож-
ності продукції і потенційної можливості за-
безпечити цю конкурентоспроможність у
довгостроковому періоді. Якраз потенційна
можливість утримувати (завойовувати) кон-
курентні переваги у майбутньому є вирішаль-
ною для реальної оцінки конкурентної позиції
даного підприємства порівняно з існуючими
або потенційними конкурентами, оскільки
визначає наскільки одне підприємство має
більше можливостей розвити свою конкурен-
тоспроможність порівняно з іншими.

1. Збарський В.К., Місевич М.А. Конкуренто-
спроможність високотоварних сільськогосподарсь-
ких підприємств: Монограф. — К.: ННЦ «ІАЕ»,
2009. — 310 с.

2. Горьовий В.П. Вплив конкурентних відно-

Бібліографія

син і механізмів власності на виробничу діяль-
ність фермерських господарств//Зб. матер.
11-річних зборів Всеукр. конгресу вчених еко-
номістів-аграрників. — К.: ННЦ «ІАЕ». —
С. 224—229.

підприємств є індекси потенційної (ресурсної)
і поточної (продукції) конкурентоспроможнос-
тей, рівень товарності та кількість асортимен-
ту продукції.
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Постановка проблеми. Адаптації вітчизня-
ного молокопродуктового підкомплексу до умов
ринку вимагає проведення реструктуризації під-
приємств як в інституціональному, так і у ви-
робничо-технічному аспектах. На базі держав-
них підприємств, включаючи молокопереробні,
було створено закриті та відкриті акціонерні
товариства, трансформовані в публічні та пуб-
лічно-приватні акціонерні товариства. Молочне
скотарство, яке концентрувалося на базі рад-
госпів та колгоспів, трансформувалося в аг-
ропідприємства різних форм власності та гос-
подарювання, а деякі з них припинили своє
існування. Центр ваги перемістився в особисті
селянські господарства (ОСГ), які не мають
потрібного забезпечення для організації товар-
ного виробництва молока.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У наукових працях розглядаються різноманітні
форми та методи реструктуризації підприємств
цього сектору [1—5], але внаслідок посилення
негативних тенденцій у розвитку молочного
сектору в 2000 р. необхідність реструктуризації
підприємств молокопродуктового підкомплексу
АПК значно загострилась. Це пов’язано як з
розширеним відтворенням молочного скотар-
ства, так і з модернізацією молокопереробних
потужностей.
Мета статті — обґрунтувати необхідність

системної реструктуризації та визначити пріо-
ритетні напрями її проведення в молокопродук-
товому підкомплексі.
Виклад основного матеріалу. Аналіз ви-

робництва молока в Україні за 1940—2009 рр.
свідчить про такі тенденції: за 1950—1975 та
1980—1990 рр. виробництво молока динаміч-
но зростало, а з 1990 по 2009 р. мало місце
скорочення обсягів виробництва молока. Щодо
динаміки виробництва молока на 1 особу, то
тут спостерігались наступні тенденції: якщо у
1990 р. цей показник становив 472,3 кг, то у
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2000 р. — лише 257,4 кг (тобто знизився на 45%).
Це було зумовлено як макроекономічними фак-
торами, так і конкретними виробничо-технічни-
ми чинниками. Саме в цей період відбувалось
згортання виробництва продукції тваринництва
в агропідприємствах та їх переорієнтація пере-
важно на вирощування продукції рослинницт-
ва, що не потребувало таких значних капіта-
ловкладень і затрат ресурсів та ручної праці.
Певний підйом виробництва молока спостері-
гався у 2005 та 2006 р., і це пояснюється мак-
роекономічною стабілізацією та формуванням
окремих молокопродуктових корпоративних
структур, ураховуючи, що це був період зави-
щених соціальних очікувань.
За 1990—2009 рр. відбулися значні зрушення

в структурі виробництва молока у розрізі основ-
них продуцентів, зокрема, у 2000 р. обсяг вироб-
ництва молока агропідприємствами зменшився
вп’ятеро, порівняно з 1990 р. (18634,1 тис. т). Цей
період характеризувався найстрімкішими тем-
пами падіння. Починаючи з 2000 р., темпи па-
діння молока значно зменшились, а у 2009 р.
обсяги його виробництва, порівняно з 2008 р.,
зросли на 7%.
Що стосується виробництва сирого молока

господарствами населення, то за 1990—2005 рр.
у цілому мав місце висхідний тренд (у 2005
порівняно з 1990 р. виробництво молока збіль-
шилося майже вдвічі). Пізніше (2005—2009 рр.)
спостерігалась тенденція незначного зменшен-
ня виробництва молока господарствами насе-
лення. Це чітко корелює з послабленням мо-
тивації селян до нарощування виробництва
сирого молока через низький рівень закупівель-
них цін, який навіть не покривав понесені ними
затрати. Головну роль відіграло також викори-
стання молокопереробними підприємствами
різних добавок (тропічних олій), що здешевлю-
вало кінцеву продукцію, а отже, знижувало по-
пит на вітчизняні молокопродукти.
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За 1990—2009 рр. загалом молочне поголі-
в’я зменшилося втричі (з 8378,2 до 2736,5 тис.
гол.), у т.ч. у агропідприємствах практично на
порядок (з 6191 до 604,6 тис. гол.), а в госпо-
дарствах населення майже не змінилось (від-
повідно 2187 і 2131,9 тис. гол.) [6]. Прослідко-
вується чітка тенденція зростання частки моло-
ка, виробленого в господарствах населення, у
загальному обсязі — з 24 до 80,7%, що свід-
чить про те, що виробництво сирого молока є
одним із важливих джерел доходів сільського
населення. Такі структурні зрушення помітно
знизили конкурентоспроможність молокосирови-
ни, оскільки її виробництво та заготівля відбу-
ваються без належного дотримання ветеринар-
но-санітарних і виробничо-технічних умов. Відсут-
ність громадських об’єднань ОСГ — виробників
молока створили передумови недобросовісної
поведінки заготівельних організацій, яка прояв-
лялася у встановленні низьких цін на продук-
цію селян. Тому необхідна докорінна транс-
формація всього комплексу не лише економіч-
них відносин, а й організаційно-правових форм
і матеріально-технічної бази виробників сиро-
го молока і продуктів його переробки.
Отже, нині для поглиблення ринкових відно-

син необхідна докорінна перебудова діяльності
більшості вітчизняних виробників молочної про-
дукції. До цього спонукає погіршення макроеко-
номічних параметрів розвитку країни, збитко-
вість агропродовольчого виробництва, знижен-
ня конкурентоспроможності молочної продукції,
низька інвестиційна активність на макро- і мік-
рорівні, низька ефективність адаптації біль-
шості підприємств до сучасних умов господа-
рювання.

Напрями реструктуризації
молочного сектору економіки

Враховуючи специфіку функціонування та
внутрішню структурованість молокопродукто-
вого підкомплексу АПК, у ньому доцільно ак-
тивізувати реструктуризаційні процеси за 3-ма
основними напрямами: реструктуризація ка-
піталу, фінансова реструктуризація та ре-
структуризація системи управління.
Реструктуризація капіталу для підпри-

ємств, які спеціалізуються на молочному ско-
тарстві, має відбуватися за рахунок залучення
інвестиційних ресурсів потужних молокопродук-
тових підприємницьких структур як російських,
так і з далекого зарубіжжя. Для молокоперероб-
них підприємств така реструктуризація поляга-
тиме в диверсифікації джерел фінансування
капітальних інвестицій.
Реструктуризація системи управління як

для молочного скотарства, так і для молокопе-
реробних підприємств відбуватиметься на ос-
нові створення окремих інститутів державно-
приватного партнерства, формування верти-
кально інтегрованих структур і корпоратизації
державного сектору.
Проблеми виробничо-технічного, організацій-

ного та економічного характеру у молокопро-
дуктовому підкомплексі зумовлені структурни-
ми особливостями його самого, недосконалою
внутрішньою структурою молочного скотарства
та молокопереробних підприємств.
Висока частка молока, виробленого в се-

лянських господарствах, стала однією з основ-
них причин введення Російською Федерацією
жорстких протекціоністських заходів через те,
що якість молока, отриманого в них, є дуже
низькою. Відповідно, це відображається на якості
продуктів переробки молокосировини. Успішне

Пріоритетні напрями рестр т ризації підприємств моло опрод тово о під омпле с

Формування інтегрованих
підприємницьких структур на
базі аграрних підприємств та
молокопереробних заводів

Створення молочарських
кооперативів на базі
особистих селянських

господарств

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Диверсифікація
виробничої програми
молокопереробних
підприємств

Формування сировинних
зон молокопереробних

підприємств на базі приміських
населених пунктів

Створення
молокопереробними
підприємствами власних

молочних ферм

Організація
молокопродуктових

кластерів на депресивних
територіях

Формування
асоціацій виробників

молока та
молокопродуктів
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розв’язання цих проблем пов’язане з інститу-
ціональною, виробничо-технічною і територі-
ально-галузевою реструктуризацією підпри-
ємств молокопродуктового підкомплексу.
Беручи до уваги, що процес реструктуризації

підприємств молокопродуктового підкомплексу
буде складним і багатокомпонентним комплек-
сом заходів, які відрізнятимуться в аспекті його
основних сегментів, нами було визначено пер-
спективні напрями його реалізації (рисунок).
Однією із головних проблем розвитку моло-

копродуктового підкомплексу є неспівпадання
і навіть суперечливість інтересів виробни-
ків молока та його переробників. Хоча ці два
суб’єкти ринку молока входять в одну молоко-
продуктову вертикаль, полярними є їхні пріори-
тети: виробники молока намагаються продати
сировину за максимальними цінами, а пере-
робні підприємства — купити за мінімальними.
Позитивно вирішити вдалося б за належного
рівня державних дотацій сільськогосподарсь-
ким підприємствам і селянським господарст-
вам. Однак розмір нинішніх дотацій не дає змо-
ги агровиробникам продавати молокосировину
за цінами, які дозволять забезпечити молоко-
переробним підприємствам прийнятний рівень
рентабельності.
За нинішніх умов позитивно розв’язати цю

проблему можливо на основі формування ін-
тегрованих підприємницьких структур. Інститу-
ціоналізація таких форм підприємництва під-
вищить рівень концентрації інвестиційно-інно-
ваційного потенціалу, дасть змогу в межах таких
об’єднань установлювати преференції для ок-
ремих виробників та переробників молока. При
цьому треба мати на увазі, що молокопродук-
товий бізнес є надзвичайно інвестиційно при-
вабливим для російських компаній, що спеціа-
лізуються на виробництві продовольчих товарів
і створили розвинені дистриб’юторські мережі
для збуту власної продукції. Отже, молокопро-
дуктові інтегровані підприємницькі структури
доречно створювати за участю суб’єктів росій-
ського бізнесу, тоді вітчизняні молокопереробні
підприємства зможуть зміцнити власну сиро-
винну базу, а підприємства, що спеціалізують-
ся на молочному скотарстві, — отримають над-
ійний ринок збуту власної продукції. В межах
інтегрованих підприємницьких структур потре-
ба у посередницьких послугах є мінімальною.
Ще прийнятнішою для взаємовигідної спів-

праці виробників молока та молокопереробних
підприємств є така організаційна форма під-
приємництва як кластер. Входження в таку
структуру органів місцевого самоврядування
упередить можливі прояви дискримінації як по
відношенню до переробних підприємств, так і
по відношенню до агропідприємств — вироб-
ників сирого молока. Така форма ведення мо-

лочного бізнесу спрямовуватиметься на досяг-
нення не лише економічних цілей (отримання
максимального прибутку), але й соціальних —
підвищення рівня зайнятості сільського насе-
лення, розбудову соціальної інфраструктури
села, нарощування потенціалу кормовироб-
ництва та органічного землеробства.
В окремих районах, де спостерігається знач-

на розпорошеність виробників молока й відсут-
ня організована торгівля технологічним облад-
нанням для утримання та доїння корів, холодиль-
ними установками і транспортними засобами,
треба створювати асоціації виробників молока
та молокопродуктів, які забезпечать координа-
цію зусиль усіх учасників для реалізації конк-
ретного інвестиційного проекту, не позбавляю-
чи їх самостійності при виборі пріоритетів ви-
робничо-господарської діяльності.
Важливим фактором підвищення конкурен-

тоспроможності молочної продукції є нарощу-
вання виробництва молока на основі потужних
тваринницьких комплексів. Одним із шляхів на-
рощування потенціалу крупнотоварного вироб-
ництва молока є створення молочних ферм
молокопереробними підприємствами. Мотивом
їхньої участі у фінансуванні проектів створен-
ня власних молочних ферм є те, що ці ферми
будуть обладнані сучасним устаткуванням для
доїння корів, охолодження, обробки та збері-
гання молока, а також його сепарації. Це знач-
но поліпшить якісні характеристики сировини,
яка буде поступати на переробку, і сприятиме
підвищенню рівня конкурентоспроможності кін-
цевої продукції.
Важливим фактором підвищення ефектив-

ності функціонування молокопереробних під-
приємств є формування власних сировинних
зон, що убезпечує молокопереробне підприєм-
ство від ймовірних процесів переорієнтації ви-
робників молока (які постачали молокосировину
на дане підприємство) на інших закупівель-
ників. Одним із можливих сценаріїв формуван-
ня власних сировинних зон молокопереробни-
ми підприємствами є укладання угод щодо роз-
поділу продукції з виробниками сирого молока
за умови створення потужного тваринницько-
го комплексу, який буде спеціалізуватися на
молочному скотарстві, з молочарським коопе-
ративом чи з асоціацією виробників молока. Це
призведе до уникнення перебоїв із постачан-
ням молокосировини.
За нинішніх умов і молочарські кооперативи,

і асоціації виробників молока не взмозі профі-
нансувати потужні інвестиційні проекти по бу-
дівництву сучасних комплексів молочного ви-
робництва. На першому етапі сировинні зони
найдоцільніше створювати поблизу міст-мільйон-
ників, де концентрується людський та фінан-
совий капітал і високорозвинена інфраструктура.

Напрями реструктуризації
молочного сектору економіки
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Забезпечення зростання обсягів виробництва
м’яса і м’ясопродукції є пріоритетним завданням
стратегічного розвитку агропромислового комп-
лексу. Зміни у виробництві та переробці м’яса і
м’ясопродуктів мають бути спрямовані на розв’-
язання основних завдань — забезпечення стійко-
го розвитку галузі та підвищення ефективності
виробництва з метою досягнення повнішого за-
доволення потреб населення регіону в м’ясопро-
дукції. Однак унаслідок структурних змін у сфері
виробництва та переробки в основних галузях
тваринництва в пореформеному періоді не вияв-
лено стійких позитивних тенденцій до економіч-
ного зростання в основних тваринницьких галузях.
Аналіз останніх досліджень. Дослідженнями

відродження тваринництва займалися П. Бере-
зівський, О. Біттер, В. Месель-Веселяк, І. Топіха,
О. Шпичак та інші вчені.
Методи досліджень. Використано загально-

прийняті методи і прийоми: сукупність наукових
прийомів абстрактно-логічного методу (індукція й
дедукція, аналіз та синтез, аналогії і зіставлення,
формалізації та моделювання) для опрацюван-
ня теоретичних положень організаційно-економ-
ічних засад функціонування тваринницької галузі;
порівняльно-історичний — для аналізу етапів
розвитку і функціонування тваринництва; моно-
графічний — для з’ясування проблем ефектив-
ності використання методів державного регулю-
вання.
Мета статті — встановити тенденції розвитку

виробництва м’яса ВРХ та виділити окремі, які в
найближчій перспективі можуть стати визначаль-
ними для галузі.
Розвиток м’ясопродуктового підкомплексу АПК

необхідно розглядати як інтегровану динамічну
систему, що включає в себе галузі м’ясного тва-
ринництва та птахівництва, комбікормову і м’ясо-
переробну промисловість, їх виробничу та соці-
альну інфраструктури, які пов’язані між собою
системою специфічних економічних відносин у
певній технологічній єдності.
Трансформаційні процеси в аграрному секторі

економіки зумовили структурні зміни у сфері ви-
робництва продукції тваринництва за категорія-
ми господарств, насамперед, структури поголів’я
всіх видів худоби і птиці та обсягів їх реалізації
(у забійній вазі). За останні роки істотних струк-
турних змін у агропідприємствах, які займають-
ся тваринництвом і позитивно вплинули б на стан

тваринницької галузі України, не спостерігається.
Однак слід виділити деякі тенденції, які в найб-
лижчій перспективі можуть стати визначальними
для галузі. Передусім, це розуміння необхідності
чіткого структурування та спеціалізації виробни-
чої діяльності із залученням сучасних інновацій-
них технологічних рішень [5, 6].
М’ясне скотарство вже багато років перебуває

в кризовому стані. Так, у 2010 р. поголів’я ВРХ в
агропідприємствах зменшилося і становило 985,9
тис. гол. (таблиця). За підсумками 2010 р., май-
же 10,5% підприємств, що займалися скотарством,
уже не мають власного поголів’я. Останніми ро-
ками процес зменшення поголів’я зафіксовано,
насамперед, у дрібних i cepeднix підприємствах
із кількістю поголів’я ВРХ до 500 гол.
Крім скорочення поголів’я худоби в господар-

ствах усіх категорій, за досліджуваний період
істотно погіршилися якісні характеристики ви-
робництва тваринницької продукції. Так, якщо в
1990 р. середньодобовий приріст тварин на ви-
рощуванні великої рогатої худоби був 504 г, то в
2005 р. — 475, 2009 р. — 461, 2010 р. — 435 г
на добу. Це об’єктивно позначилося на середній
масі худоби, що реалізовується на забій. Якщо в
1990 р. цей показник у живій масі ВРХ становив
359 кг, то 2010 р. — 293 кг.
Загальне зменшення обсягів виробництва про-

дукції скотарства призвело до зниження ефектив-
ності галузі. Рівень збитковості виробництва м’я-
са ВРХ — із 32,9% рентабельності в 2009 р. до
29,9% в 2010 р.
Отже, галузь м’ясного скотарства є трудоміст-

кою та капіталомісткою. Так, собівартість вироб-
ництва 1 ц приросту ВРХ в агропідприємствах
України в 2010 р. становила 1398 грн, або зрос-
ла порівняно з попереднім роком на 11,5%. Така
ситуація, насамперед, зумовлена зростанням цін
на всі виробничі ресурси, які використовуються
підприємствами галузі. Водночас, середня ціна
реалізації продукції 1 ц м’яса ВРХ зросла на 7,8%
і становила в 2010 р. 896 грн.
Висока собівартість виробництва м’яса в кра-

їні пояснюється застарілими технологіями та
низьким генетичним потенціалом. На відгодівлю
тварин (крім птиці) у більшості господарств Украї-
ни витрачається у 4—5 разів більше кормів, ніж
у Західній Європі й Америці. Як правило, у вітчиз-
няних господарствах худобу годують силосом і
дешевим фуражним зерном, а до 75% високожи-
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Кількість господарств
у групі 614 364 455 319 370 330 253 2705
Поголів’я ВРХ, гол. 13116 27212 67160 78931 144003 215513 440004 985939
Поголів’я ВРХ на
1 господарство, гол. 21 75 148 247 389 653 1739 364
Середньодобовий приріст, г 362 367 381 380 391 413 486 435
Одержано приросту
на 100 га с.-г. угідь, ц 1,8 6,3 11,1 15,4 21,1 30,1 32,4 20,7
Виробничі витрати на
1 гол., грн 2417 2338 2323 2418 2400 2458 2912 2636
у т.ч. витрати кормів на
1 гол., грн 1180 1239 1236 1264 1304 1334 1594 1429
Виробнича собівартість
1 ц, грн 1828 1746 1670 1746 1683 1631 1642 1659
Реалізовано яловичини на
1 господарство, ц 80 209 303 463 669 1194 3388 706
Повна собівартість 1 ц, грн 1364 1419 1402 1482 1418 1354 1399 1398
Ціна реалізації 1 ц, грн 826 820 846 856 867 887 934 896
Прибуток, тис. грн –43 –125 –168 –290 –369 –558 –1574 –355
Прибуток на 1 гол., грн –2014 –1669 –1141 –1171 –947 –854 –905 –973
Рентабельність, % –39,4 –42,2 –39,7 –42,2 –38,9 –34,5 –33,2 –35,9
Рентабельність з урахуван-
ням дотацій та доплат, % –32,8 –38,7 –34,3 –35,4 –33,7 –28,0 –26,9 -29,9
Частка дотацій у виручці, % 9,9 5,6 8,2 10,5 7,8 9,0 8,7 8,7
Державна підтримка на 1 ц
яловичини, грн 91,1 48,9 75,5 100,9 73,6 87,8 88,9 85,1
Державна підтримка на
1 гол., грн 340,9 136,3 155,0 188,9 126,6 160,5 173,1 164,8
Бюджетні дотації на
1 гол., грн 190,5 49,3 53,0 48,1 39,0 53,1 43,4 48,0
ПДВ на 1 ц яловичини, грн 40,2 31,2 49,7 75,2 50,9 58,8 66,6 60,3

Джерело: розрахунки автора.

Гр п вання сільсь о осподарсь их підприємств У раїни за по олів’ям ВРХ (2010 р.)

Група за поголів’ям ВРХ, гол.
Усього
по Україні

Показник
понад 900501—900301—500201—300101—20051—100до 50

вильного шроту, що залишається після перероб-
ки насіння соняшнику, експортують, тоді як у краї-
нах ЄС експорт цієї сировини не перевищує 2—
5% [1, 3].
Отже, нинішня кризова ситуація в м’ясному

скотарстві вимагає розробки дієвої політики та
формування механізмів державної підтримки то-
варовиробників м’яса ВРХ з урахуванням таких
особливостей: значна частина скотарських
підприємств мають великі заборгованості; у ско-
тарських господарствах унаслідок їхньої специфі-
ки практично відсутні об’єкти ліквідної застави
для одержання кредиту; уповільнений обіг за-
собів на виробничій стадії в зв’язку з тривалим
операційним циклом одержання телятини та яло-
вичини порівняно з процесами одержання птахі-
вничої продукції; необхідність залучення позич-
кових коштів на триваліший період; незадовіль-
ний фінансовий стан переважної частини
підприємств із вирощування ВРХ обмежує їхній
доступ до банківських кредитів, фінансового
лізингу, що призводить до формування сезонно-
го розриву в термінах здійснення необхідних зат-

рат і одержання доходу; значення кредитів для
скотарських господарств за їх специфіки значно
вище, ніж у інших галузях сільського господар-
ства. Це зумовлює розробку дієвого економічно-
го механізму стимулювання прискореного розвит-
ку виробництва і ринку продукції м’ясного скотар-
ства. Важливо, щоб у галузі м’ясного скотарства
стимулюванням були охоплені всі форми влас-
ності і види діяльності та розвиток ринку м’яса на
рівні регіонів і країни в цілому.
З метою забезпечення економічної ефектив-

ності виробництва яловичини, яка для вітчизня-
них агротоваровиробників є збитковою, потрібна,
насамперед, фінансова підтримка, спрямована
на стимулювання нарощування виробництва мо-
лодняку в молочних стадах для відгодівлі бичків
у спеціалізованих господарствах. Теличок, яких
не направляють на відтворення, доцільно схре-
щувати з биками м’ясних порід, створюючи в та-
кий спосіб м’ясні стада, без яких вирішити проб-
лему збільшення виробництва яловичини дуже
складно. Однак цей процес повинен стимулюва-
тися.



72 Вісник аграрної науки серпень 2011 р.

ЕКОНОМІКА
Розвиток виробництва продукції
м’ясного скотарства в Україні

Резервами вищої конкурентоспроможності
виробництва м’яса ВРХ можуть стати підви-
щення продуктивності, організація відтво-
рення відгодівельного стада, що включає по-
ліпшення його породного складу на основі
цілеспрямованої племінної роботи, формуван-
ня м’ясних кластерів, удосконалення ціно-
утворення.
Для збереження та збільшення кількості

поголів’я худоби доцільно в усіх агропідприєм-
ствах провести інвентаризацію биків, вибра-
кувати за якістю потомства тварин невідо-
мого походження, а використовувати для
відтворення висококласних перевірених за як-
істю потомства в агропідприємствах і осо-

Висновки

бистих селянських господарствах; організу-
вати цілеспрямоване вирощування нетелей,
телиць, за винятком явного браку щодо мож-
ливостей запліднювати й одержувати від них
приплід; припинити вибраковування корів, а
вибраковувати лише через безпліддя і хворо-
би; запровадити механізм придбання племін-
них сільськогосподарських тварин на умовах
фінансового лізингу.
Особливе значення має стимулювання

підвищення якості м’яса. Насамперед, необ-
хідно переконати керівників агропідприємств
і фахівців, що вкладення в підвищення якості
продукції забезпечують вищу віддачу, ніж у
нарощування обсягів виробництва.
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Важливим напрямом є виділення бюджетних
дотацій для відшкодування затрат, які не покри-
ваються реалізаційними цінами на яловичину.
При цьому необхідно, щоб дотації та компенсації
виплачували в рамках цільових програм розвит-
ку м’ясного скотарства товаровиробникам, які
досягають стійкого росту виробництва продукції
за її низької собівартості. Зазначимо, що подат-
ковий кодекс з 2011 р. змінив механізм дотуван-
ня виробників молока та м’яса в живій вазі за
спеціальним режимом оподаткування ПДВ.
Відповідно до податкових новацій кошти від пе-
реробників замість перерахунку до виробників
сировини акумулюватимуться в Спеціальному
фонді Державного бюджету й надаватимуться як
державна підтримка тваринництва. Сума, закла-
дена на ці цілі, повинна становити 2,03 млрд грн,
однак, нині акумульовано на спеціальному рахун-
ку лише 870 млн грн (саме стільки було випла-
чено як ПДВ-дотації тваринникам у січні — травні
2010 р.). Зазначимо, що за такого підходу по-
гіршилася держпідтримка м’ясного та молочного
тваринництва в країні. Спочатку пропонувалося
надавати дотацію на 1 корову, але згодом Уряд
дійшов висновку, що дотуватиметься все-таки
одиниця продукції, як і було раніше. Постановою
КМУ від 2 березня 2011 р. № 182 було затверд-
жено Порядок надання цієї дотації. Її фіксований

рівень на молоко для агровиробників становити-
ме 350 грн на 1 т, особистих господарств насе-
лення — 300 грн [4].
Значну роль у стимулюванні росту виробниц-

тва яловичини в молочному та м’ясному ско-
тарстві відіграють пільгові кредити, державні га-
рантії, субсидування, страхування, фінансовий
лізинг. Для господарств, які виробляють м’ясо
ВРХ, доцільно призупинити банкрутство через
одержання пільгових кредитів. При цьому перші
3—4 роки необхідно звільнити господарства, які
одержали довгострокові позики, від виплати ос-
новної частини боргу.
Важливу роль у державній підтримці слід на-

дати розвитку племінного скотарства через спри-
яння агротоваровиробникам у підвищенні інвес-
тиційної привабливості; створення умов для ре-
алізації генетичного потенціалу м’ясної худоби,
підвищення її продуктивності за рахунок поліп-
шення кормової бази; прийняття конкретних ор-
ганізаційно-економічних заходів щодо стабілізації
поголів’я та нарощування їхньої чисельності; за-
купівлю племінної худоби та придбання сучасного
технологічного обладнання і техніки для тварин-
ництва на умовах лізингу; поліпшення фінансо-
вого стану агропідприємств, підвищення їхньої
рентабельності за рахунок збільшення обсягів ви-
робництва і підвищення продуктивності праці.
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По азано, що ібридні рослини, відтворені з
ви ористанням лонально о мі ророзмноження
in vitro і розсадно о способ вирощ вання,
збері ають ефе т етерозис . Новий спосіб
можна ви ористати для с орочення лано
насінництва.

Цукрові та кормові буряки в звичайних умо-
вах є перехреснозапильними і характеризу-
ються 2-річним циклом розвитку з одноразовим
плодоношенням у кінці 2-го року життя. Основ-
ним способом розмноження буряків є насін-
ня, але в селекційній практиці для збережен-
ня цінних генотипів у чистоті використовують і
вегетативне розмноження. Найбільш пошире-
ною сучасною технологією такого розмноження
є клональне мікророзмноження в культурі in vitro.
На отримання гібридного насіння потрібно 6

років. Це довготривалий трудомісткий процес,
який складається з 3-х етапів: 1 — вирощуван-
ня передбазисного (селекційного) насіння, 2 —
базисного насіння компонентів схрещування,
3 — гібридного насіння. Кожний етап триває 2
роки. Перший рік вирощують маточні корене-
плоди, другий — насінники з них.
За результатами досліджень, проведених у

2007—2009 рр., розроблено новий спосіб від-
творення гібридних рослин (F1) з використан-
ням клонального мікророзмноження і розсадно-
го способу їх вирощування [1]. Основним зав-
данням дослідів було встановлення
збереженості ефекту гетерозису гібридними
рослинами при застосуванні цього способу.
Мета досліджень — розробка способу від-

творення гібридних рослин цукрових і кормових
буряків з використанням клонального мікророз-
множення та розсадного методу.
Матеріали і методи. Вихідним матеріалом

було гібридне насіння цукрових буряків (Біло-
церківський ЧС 57) і кормових (Уманський на-
півцукровий), створених на основі цитоплазма-
тичної чоловічої стерильності.
Клональне мікророзмноження вихідного ма-

теріалу проводили згідно з методикою Інституту
цукрових буряків НААН [3].

Польові досліди проводили на полях Інсти-
тут коренеплідних культур у м. Умань Черкась-
кої області.
Садіння адаптованої розсади і сівбу гібрид-

ного насіння цукрових і кормових буряків (конт-
роль) здійснювали на ділянках обліковою пло-
щею 12,5м2 у 4-разовому повторенні. Відстань
між рослинами для цукрових буряків становила
10 см, кормових — 15, ширина міжрядь — 45 см.
Масу коренеплодів визначали індивідуаль-

ним зважуванням, цукристість — відбором проб
з 20 рослин із кожної ділянки і подальшою по-
ляризацією їх на автоматичній лінії «Венема»
методом холодної дигестії.
Результати досліджень. Показником ре-

зультативності клонування in vitro є коефіцієнт
розмноження, який залежить від генотипу ви-
хідної форми, умов культивування та складу
живильного середовища.
З метою оптимізації живильного середови-

ща до його складу було введено янтарну кис-
лоту в кількості 98,3 мг/л, яка збільшувала
брунькоутворювальну здатність цукрових бу-
ряків з 4,8 бруньки в контрольному варіанті з
БАП до 5,2. У кормових буряків збільшення
утворення нових бруньок спостерігалось уже
при додаванні 50 мг/л. За вмісту 66,6 і 98,3 мг/л
янтарної кислоти в середньому утворювалось
5,9 бруньки проти 5,2 на контролі (табл. 1).
При додаванні янтарної кислоти в живиль-

не середовище відбувався більш інтенсивний
ріст і розвиток висаджених бруньок, що скоро-
чувало термін між пасажами і давало змогу
швидше наростити необхідну кількість бруньок
для укорінення [2].
Ризогенез починався через 7 діб культиву-

вання на середовищі для укорінення і на 21-у
добу становив 98,7%. Тому немає потреби
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культивувати пагони буряків на середовищі для
індукції ризогенезу більше 3-х тижнів. Рослини,
коренева система яких досягла 1 см, пересад-
жували для адаптації. Приживлюваність адап-
тованих рослин у полі незалежно від довжини
кореневої системи пробірочних рослин стано-
вила 100%.
Завершальною оцінкою продуктивності гіб-

Спосіб відтворення гібридних
рослин цукрових і кормових буряків

ридів цукрових буряків є облік збору цукру з 1 га,
кормових — збір сухої речовини.
Установлено, що гібридні рослини цукрових

і кормових буряків, відтворені клональним мік-
ророзмноженням, за врожайністю коренепло-
дів, їх цукристістю, збором цукру і сухої речо-
вини з 1 га не поступаються рослинам, роз-
множеним насінням (табл. 2).

БАП 0,1 мг/л (контроль) 4,8 5,2
БАП 0,1 мг/л, янтарна кислота, 16,6 мг/л 4,4 5,2
Те саме,                                   33,3 мг/л 4,6 5,0
     »                                        50,0 мг/л 4,6 5,5
     »                                         66,6 мг/л 4,6 5,9
     »                                         98,3 мг/л 5,2 5,9
НІР05 0,29 0,30

1. Вплив янтарної ислоти на бр нь о творення в ібридних рослинах ц рових і ормових
б ря ів

Варіант середовища

Брунькоутворення, шт.

Буряки

цукрові кормові

Урожайність, т/га 41,6 41,7 68,8 67,8
Цукристість, % 16,6 17,3 – –
Уміст сухої речовини, % – – 12,4 13,3
Збір цукру з
цукрових буряків, т/га 6,9 7,2 – –
Збір  сухої речовини
з  кормових буряків, т/га – – 8,5 9,0

* Коренеплоди цукрових буряків, вирощені з розсади, отриманої у культурі in vitro; ** коренеплоди кормо-
вих буряків, вирощені з розсади, отриманої в культурі in vitro

2. Прод тивність ібридів ц рових і ормових б ря ів залежно від способів відтворення

Показник
з in vitro**

з насіння
(контроль)

з in vitro*
з насіння

(контроль)

Кормові бурякиЦукрові буряки

Дослідженнями встановлено, що гібридні
рослини, відтворені методом клонального
мікророзмноження і вирощені розсадним спо-
собом, генетично ідентичні гібридним росли-

Висновки

нам, вирощеним із насіння, і зберігають
ефект гетерозису. Застосування цього ме-
тоду дасть можливість скоротити ланки
насінництва.

1. А.с. 43 911. Україна МПК (2009) А01Н4/00.
Спосіб прискореного відтворення рослин гібридів
буряків/Н.Г. Гізбуллін, В.І. Редько, В.І. Войтовсь-
ка, М.В. Роїк, Т.М. Недяк, Г.А. Капустян. —
№ 200903994; заявл. 23.04.2009; опубл.
10.09.2009. Бюл. № 17.

2. А.с. 42 506. Україна МПК (2009) А 01Н4/00.
Спосіб розмноження рослин селекційного матеріалу

Бібліографія

цукрових та кормових буряків у культурі in vitro/
В.І. Редько, Н.Г. Гізбуллін, Т.М. Недяк, Н.С. Бех,
В.І. Войтовська, І.В. Коновал. — № 200900815; за-
явл. 04.02.2009; опубл.10.07.2009, Бюл. № 13.

3. Редько В.І., Ільєнко І.І., Павловська Л.Л.,
Білоус В.О. Методичні рекомендації по клонально-
му мікророзмноженню цукрових буряків. — К.,
1997. — 10 с.
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ВПЛИВ СИДЕРАТІВ
НА ПОЖИВНИЙ РЕЖИМ ҐРУНТУ
І ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР У
КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ*

Досліджено вплив різних сидеральних льт р
та мінерально о добрення на поживний режим
сіро о лісово о ґр нт та прод тивність
сівозміни.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Упровадження технологій з інтенсивними
обробітками і внесенням значних доз мінераль-
них добрив сприяє підвищенню продуктивності
ріллі. Проте високе техногенне навантаження
на ґрунт призводить до проявів процесів дегу-
міфікації, агрофізичної деградації, зниження
біологічної активності землі, що зменшує її по-
тенційну родючість [2]. Вирощування сидератів
дає змогу збільшити надходження у ґрунт сві-
жої органічної речовини та поліпшити його по-
живний режим, адже у багатьох сидеральних
культур коренева система має здатність нагро-
маджувати важкодоступні елементи із глибоких
шарів [1, 3, 4].
За сучасних умов набули поширення коротко-

ротаційні сівозміни з набором інтенсивних ви-
сокорентабельних культур, які через нестачу тра-
диційних органічних добрив удобрюються лише
мінеральними. Тому актуальним є пошук шля-
хів забезпечення ґрунту органічною речовиною
та вивчення впливу внесення пожнивних реш-
ток і сидератів на відтворення його родючості.
Мета досліджень — установити вплив різ-

них сидеральних культур і мінерального удоб-

рення на відновлення родючості сірого лісово-
го ґрунту та визначити продуктивність коротко-
ротаційної сівозміни.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили у 2006—2009 рр. на стаціонарному до-
сліді Вінницької державної сільськогосподар-
ської дослідної станції НААН, ґрунт — сірий
лісовий середньосуглинковий. Схема досліду
включала такі варіанти сидеральних культур і
удобрення: 1. Контроль (без добрив). 2. NPK.
3. Вико—овес. 4. Гірчиця біла. 5. Горох. 6.
Вико-овес+NPK. 7. Гірчиця біла+NPK. 8.
Горох+NPK. Норма внесення мінеральних доб-
рив на 1 га сівозміни складала N110P76K86. По-
вторність досліду — 3-разова. Площа посівної
ділянки — 250, облікової — 100 м2. Змішані
зразки ґрунту відбиралися за повторностями не
менше 4 разів упродовж вегетаційного періоду.
Результати досліджень. Уміст і запаси

елементів живлення залежать від генетичних
особливостей ґрунтів, джерел їх надходження
в агроценоз та технологій вирощування куль-
тур. Динаміка їх умісту впродовж вегетаційно-
го періоду також залежить від хімічної приро-

1. Контроль (без сидератів 0—30 6,22 17,4 10,8 5,48 15,8 8,76
і застосування добрив) 30—50 4,46 14,6 8,80 4,84 13,6 7,60
2. Контроль (без сидератів) 0—30 6,22 17,0 10,8 5,86 17,2 10,9
+ NPK 30—50 5,46 14,8 8,80 5,25 14,0 8,30
3. Вико-овес на зелене 0—30 5,84 17,4 11,4 6,00 17,4 11,4
добриво 30—50 4,96 14,0 8,06 5,08 14,4 8,08
4. Гірчиця біла на зелене 0—30 6,06 17,9 14,6 6,24 19,1 15,0
добриво 30—50 5,30 15,5 9,32 5,45 16,1 9,40
5. Горох на зелене добриво 0—30 6,33 18,2 17,8 6,55 19,6 18,6

30—50 5,21 15,0 13,6 5,39 15,6 14,2
6. Вико–овес на зелене 0—30 5,84 17,4 11,4 6,76 18,8 12,6
добриво + NPK 30—50 4,96 14,0 8,06 5,48 15,3 8,66
7. Гірчиця біла на зелене 0—30 6,06 17,9 14,6 7,04 20,7 16,4
добриво + NPK 30—50 5,30 15,5 9,32 5,88 17,5 9,92
8. Горох на зелене добриво 0—30 6,33 18,2 17,8 7,45 21,3 19,6
 + NPK 30—50 5,21 15,0 13,6 5,87 17,0 14,5

1. Зміна вміст поживних елементів сіром лісовом ґр нті залежно від різних сидераль-
них льт р і добрення

Варіант досліду

Шар
ґрунту,
см

Стан на період дослідження, 2009 р.Вихідний стан, 2006 р.

K2OP2O5Nлужн.K2OP2O5Nлужн.
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Вплив сидератів на поживний режим ґрунту і
врожайність культур у короткоротаційній сівозміні

ди елемента, біологічних особливостей куль-
тур, погодних умов.
Виробнича перевірка показала, що сиде-

ральні культури як по фону добрив, так і без
їх унесення сприяють збагаченню орного і
підорного шарів ґрунту на елементи живлення
(табл. 1). Унесення мінеральних добрив пози-
тивно впливає на наростання вегетативної ма-
си сидератів, які після заорювання в ґрунт, є
джерелом поживних речовин. Найкращі показ-
ники мали варіанти з горохом як без добрив,
так і з їх унесенням. На варіанті з унесенням
мінеральних добрив уміст лужногідролізовано-
го азоту на 3-й рік досліджень збільшився на
18%, рухомого фосфору — 17, а обмінного ка-
лію — на 10%. Варіант з гірчицею білою мав
дещо гірші показники, а вико-вівсяна сумішка
забезпечила найнижчі прирости.
Урожайність вирощуваних культур є крите-

рієм оцінки впливу агрозаходів на родючість
ґрунту. Покращення поживного режиму сірого
лісового ґрунту за використання різних сиде-
ральних культур та удобрення сприяло підви-
щенню врожайності культур сівозміни (табл. 2).

При цьому позитивний вплив відзначався на
всіх культурах ланки сівозміни.
Врожайність буряків цукрових, ячменю яро-

го та ріпаку озимого була вищою на варіантах
із застосуванням сидератів і мінеральних доб-
рив порівняно з контролем відповідно на 131—
144%, 84—92 і 50—56%. Найбільш ефектив-
ним був варіант з використанням на сидерат
гороху.
Використання сидеральних культур як зеле-

ного добрива у поєднанні з унесенням міне-
ральних добрив є досить ефективним заходом
підвищення продуктивності сівозміни. Навіть
без унесення добрив продуктивність порівняно
з контролем зросла на 32,5—40,9%. Найвищу
продуктивність ланки сівозміни на фоні міне-
рального удобрення отримано на варіанті з го-
рохом — 9,44 т/га, приріст порівняно з контро-
лем без сидератів і добрив становить 98%.
Досить ефективним було використання в якості
сидератів вико—вівсяної сумішки та гірчиці бі-
лої, де прирости продуктивності сівозміни ста-
новили 4,21—4,36 т/га порівняно з контролем
без сидератів і добрив.

1. Контроль (без сидератів та добрив) 22,6 2,88 3,06 4,77
2. Контроль (без сидератів) + NPK 50,9 5,16 4,46 8,76
3. Вико-овес на зелене добриво 40,8 3,09 3,33 6,58
4. Гірчиця біла на зелене добриво 39,3 3,01 3,17 6,32
5. Горох на зелене добриво 41,8 3,12 3,40 6,72
6. Вико-овес на зелене добриво + NPK 52,3 5,45 4,71 9,13
7. Гірчиця біла на зелене добриво + NPK 52,1 5,29 4,58 8,98
8. Горох на зелене добриво + NPK 55,2 5,53 4,78 9,44

Використання в короткоротаційній сіво-
зміні в якості сидеральних культур вико-вівса,
гірчиці білої і гороху є ефективним заходом
покращення поживного режиму сірого лісово-
го ґрунту, збільшення врожайності культур і

Висновки

продуктивності сівозміни: цукрові буряки, яч-
мінь ярий, ріпак озимий. Найвищі показники ро-
дючості ґрунту і продуктивності культур від-
значалися за внесення мінеральних добрив і
використання на зелене добриво гороху.

1. Бердников А.М. Зеленое удобрение —
биологизация земледелия, урожай/А.М. Берд-
ников. — Чернигов: НПО «Элита», 1992. —
191 с.

2. Кретинина Т.А. Влияние длительного приме-
нения удобрений на агрофизические свойства оро-
шаемой светлокаштановой почвы/Т.А. Кретинина

Бібліографія

//Почвоведение. — 1989. — № 9. — С. 44—51.
3. Геркілл О.М. Агрохімія: Навч. посіб./О.М.

Геркілл, Г.М. Господаренко, Ю.В. Коларков. —
Умань, 2008. — 300 с.

4. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрен-
ня/За ред. Д. Мельничука, Дж. Гофмана, М. Город-
нього. — К.: Арістей, 2004. — 488 с.

2. Урожайність вирощ ваних льт р та прод тивність сівозміни залежно від різних сиде-
ральних льт р та добрення (2007—2009 рр.)

Варіант досліду

Загальна
продуктивність
сівозміни, т/га
зернових
одиниць

Середня врожайність, т/га

ріпак озимийячмінь ярийбуряки цукрові
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ЩОДО ДОПУСТИМОЇ ШВИДКОСТІ
РУХУ АГРЕГАТУ ДЛЯ ПОДРІБНЕННЯ
ПОЖНИВНИХ РЕШТОК*

Наведено розроблен теоретичн залежність
для визначення доп стимої швид ості р х
подрібнювально о а ре ат з ротаційним
різальним апаратом із шарнірним за ріпленням
ножів, за я ої забезпеч ється я існа йо о
робота.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Нині у сільськогосподарському виробництві в
Україні і за рубежем на сінокосарках і подрібню-
вачах пожнивних решток широко використовують
ротаційні різальні апарати з шарнірним закріплен-
ням ножів. Однак при розробці машин з таким
різальним апаратом виникають істотні труднощі,
які полягають у тому, що для забезпечення не-
обхідної якості роботи машини з таким різальним
апаратом необхідно, щоб усі рослини або їхні
рештки, над якими переміщується різальний апа-
рат, зрізувались його ножами. Проте поки що не
розроблено теоретичної залежності між парамет-
рами і режимами роботи такого різального апа-
рата та швидкістю руху агрегату, при якій би ви-
конувалась вищеназвана умова.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідження взаємозв’язку між параметрами і ре-
жимами роботи ротаційного різального апарата
та швидкістю руху агрегату, при якому забезпе-
чується зрізування усіх рослин, над якими пере-
міщується різальний апарат, розпочались ще в
1957 р. одночасно з розробкою сінокосарок з та-
ким різальним апаратом. Автор праці [1] вважає,
що вищеназвана умова буде досягнута, якщо при
роботі сінокосарки за час повороту різального
апарата на кут між його сусідніми ножами, маши-
на пройде відстань, що не перевищуватиме кон-
струкційної довжини різальної кромки ножа. При-
чому в наступних роботах [2, 3] ця думка підтвер-
джується.
Однак проведений аналіз показав, що ця умо-

ва дієва лише для ротаційних різальних апаратів
з нерухомим закріпленням ножів. А при її вико-
ристанні під час розробки різальних апаратів з
шарнірним закріпленням ножів до тримача, після
проходження машини з таким чином розрахова-
ним різальним апаратом на полі можуть залиша-
тись дугоподібні смужки змінної ширини нескоше-
них рослин або їх решток, у результаті чого якість
його роботи не задовольнятиме агротехнічним
вимогам.
Мета досліджень — визначення максималь-

но допустимої швидкості руху подрібнювального
агрегату, при якій забезпечується зрізування усіх
рослин або пожнивних решток.
Результати досліджень. Аналіз робочого

процесу ротаційного різального апарата з шар-
нірним закріпленням ножів показав, що для зрізу-

вання усіх рослин або їх решток, над якими пе-
реміщується цей різальний апарат, потрібно, щоб
за інтервал часу, за який робочий орган різаль-
ного апарата повертається на кут між його сусід-
німи ножами, машина з таким різальним апара-
том переміщувалась по полю на відстань, яка не
повинна перевищувати різниці між радіусами кіл
обертання зовнішнього і внутрішнього кінців рі-
зальної кромки ножа, тобто:

S≤R3-RB, (1)
де S — шлях переміщення машини за час пово-
роту різального апарата на кут між його сусідні-
ми ножами, с; R3 — радіус обертання зовнішньо-
го кінця різальної кромки ножа, м; RB — радіус
обертання внутрішнього кінця різальної кромки
ножа, м.
Шлях переміщення машини за час повороту

різального апарата на кут між його сусідніми но-
жами визначається із залежності:

S=νаt, (2)
νа — робоча швидкість агрегату, м/с; t — час по-
вороту різального апарата на кут між його су-
сідніми ножами, с.
Час повороту різального апарата на кут γ між

його сусідніми ножами визначається із залеж-
ності:

        
 t γ

=
ω , (3)

де γ — кут між сусідніми ножами різального апа-
рата, рад; ω — кутова швидкість різального апа-
рата, рад/с.
Кут між сусідніми ножами γ дорівнює:

     
 2

Z

π
γ =  , (4)

де Z — кількість ножів на різальному апараті, шт.
Підставивши значення γ y залежність (3) із

залежності (4), одержимо:
 2
t

z

π
=

ω . (5)

Після підстановки значення t в залежність (2)
матимемо:

    
 a2
S

z

πυ
=

ω . (6)

Під час роботи ротаційного різального апара-
та з шарнірним закріпленням ножів, під дією ре-
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акції з боку стебел рослин на ніж 4, він відхи-
ляється на кут α від радіального положення і
зовнішній кінець К різальної кромки О1К займає
положення К1. Тому максимальна ширина смуж-
ки, яка може скошуватись різальною кромкою
ножа 4 зменшується з lp =O1K до l′p =O1K2 , при-
чому при збільшенні кута α робоча довжина рі-
зальної кромки l′p  зменшується.
Отже, для забезпечення потрібної якості ро-

боти різального апарата з шарнірним закріплен-
ням ножів довжину lp треба визначати при мак-
симально можливому куті αmax відхилення різаль-
ного апарата від радіального положення за
рахунок його взаємодії тільки з рослинами.
Як видно з рисунка, радіус RВ обертання внут-

рішнього кінця О1 різальної кромки О1К1 ножа 4
дорівнює конструкційному радіусу R обертання
осі О1 шарніра 3 навколо осі О вала 1, тобто RВ
=ОО1= R, при цьому RВ →соnst.
Радіус R3 обертання зовнішнього кінця K1 рі-

зальної кромки О1К1 ножа 4 навколо осі О вала
1 визначається із прямокутного трикутника ОК1В
і дорівнює:

Щодо допустимої швидкості руху
агрегату для подрібнення пожнивних решток

 2 2
3 1 1R OK BK OB= = + . (7)

Із трикутника О1К1В катет К1В дорівнює:

ВК1= О1К1sinαmax = lpsinαmax, (8)

де lp — конструкційна довжина різальної кром-
ки ножа, м; αmax — максимально можливий кут
відхилення ножа 4 від радіального положення
в процесі різання стебел рослин, град.
Катет ОВ трикутника ОК1В дорівнює:

ОВ=R+lpcosαmax. (9)

Підставивши в рівняння (7) значення ВК1 із
рівняння (8) і значення ОВ із рівняння (9), одер-
жимо:

 ( ) ( )2 2

3 p max p maxR l sin R l cos= α + + α . (10)

Підставивши в залежність (1) значення S із
рівняння (6), R3 із рівняння (10) та врахувавши,
що RB = R, одержимо:

 ( ) ( )2 2a
p max p max

2
l sin R l cos —

z
— R.

πυ
≤ α + + α

ω (11)

Із залежності (11) визначаємо допустиму
швидкість подрібнювального агрегату:

 

( ) ( )
a

2 2

p max p maxz l sin R l cos R

.
2

υ =

⎡ ⎤
⋅ ω α + + α −⎢ ⎥

⎣ ⎦=
π

 (12)

Отже, при виконанні умови виразу (12) рота-
ційний різальний апарат з шарнірним закріплен-
ням ножів 4 забезпечуватиме зрізування усіх по-
жнивних решток, над якими він переміщувати-
меться, при максимально можливому відхиленні
ножів від радіального положення.

У результаті проведених теоретичних до-
сліджень розроблено аналітичну залежність
(формула 12) для визначення допустимої
швидкості руху подрібнювального агрегату з

Висновки

ротаційним різальним апаратом з шарнірним
закріпленням ножів, за якої забезпечується
зрізування усіх пожнивних решток, над якими
переміщується різальний апарат.

1. Заїка П.М. Теорія сільськогосподарських ма-
шин. Машини для заготівлі кормів. — Харків: ОКО,
2003. — Т. ІІ. Ч. 1. — 360 с.

2. Новиков Ю.Ф. Теория и расчет ротацион-
ного режущего аппарата с рубящими рабочи-

Бібліографія

ми органами//Сельхозмашина. — 1957. — № 8. —
С. 1—5.

3. Фомин В.И. Исследование процесса беспод-
порного среза трав/ Труды ВИСХОМ. — М.: ОНТИ,
1962. — Вып. 39. — С. 3—56.

Схема ротаційно о різально о апарата з шар-
нірним за ріпленням ножів: 1 — приводний
вал; 2 — тримач ножа; 3 — шарнір за ріп-
лення ножа; 4 — ніж



79Вісник аграрної наукисерпень 2011 р.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

УДК 631.15.33
© 2011

Т. П. Руда
Хмельницький
національний університет

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

РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ У ЛАНЦЮГУ
ТОВАРОРУХУ МОЛОКА ВІД
ВИРОБНИКА ДО СПОЖИВАЧА*

Роз лян то проблем розподіл ризи ів між
часни ами товарор х моло а від
товаровиробни а до інцево о споживача.
Особлив ва приділено страх ванню
підприємниць их ризи ів.

Еволюція підприємництва в сфері виробниц-
тва і переробки молока характеризується вели-
кою кількістю учасників на всіх ланках ланцю-
га «виробництво — переробка — споживання».
За відсутності ефективної державної підтрим-
ки в сфері молочного скотарства це дає змогу
молокопереробним підприємствам, які мають
значний вплив на ринок, передавати більшість
неприйнятних ризиків агротоваровиробникам
чи кінцевим споживачам. Прикладом цього є
сезонні коливання цін на молокосировину при
незмінній роздрібній ціні на молокопереробну
продукцію.
Проблеми ризиків розглядаються в роботах

В.Г. Андрійчука, В.В. Вітлінського, В.М. Грана-
турова, В.І. Грушка, С.І. Наконечного, О.Л. Ус-
тенка, О.Д. Шарапова, А.І. Ястремського та ін.
учених.
Мета дослідження — розкрити систему роз-

поділу ризиків у ланцюгу товароруху молока від
виробника до споживача.
Методи дослідження. Використовували за-

гальноприйняті методи і прийоми: сукупність
наукових прийомів абстрактно-логічного мето-
ду (індукція й дедукція, аналіз та синтез, ана-
логії і зіставлення, формалізації та моделюван-
ня) — для опрацювання теоретичних положень
організаційно-економічних засад прояву ризи-
ків; монографічний — для з’ясування проблем
ефективності функціонування способів страху-
вання підприємницьких ризиків.
При виробництві, переробці і збуту молока

й молокопродуктів можна виділити кілька видів
ризиків залежно від їх природи та впливу: ви-
робничі — виробництво і переробка сировини,
дистрибуція; маркетингові — ціни, дистрибуція,
потреби та бажання споживачів; фінансові —
рентабельність виробництва, вартість фінан-
сових ресурсів, девальвація, інфляція, тощо;
юридичні та інфраструктурні — юридичні, ро-
боча сила, зовнішнє середовище, суспільна
політика [2].
Виробничі ризики продовжують значно впли-

вати на діяльність агропідприємств. Підприєм-
ства впроваджують нові й прогресивні техно-
логії, але повністю не виключають ризики, а
лише змінюють природу та їхній вплив. Так,

упровадження інтенсивних технологій вироб-
ництва молока призводить до зростання відсот-
ка вибуття корів. В агропідприємствах, які ви-
користовують інтенсивні методи утримання ко-
рів, термін їхнього утримання становить 3—4
лактації. Основними причинами є хвороби:  гі-
пофункція яєчників, цироз печінки, ратиці. Виб-
ракування становить 15—27%.
Молокопереробні підприємства прагнуть мі-

німізувати виробничі ризики своїх партнерів і
співробітничають із виробниками. Основними
видами співробітництва є створення вертикаль-
но інтегрованих структур агробізнесу і укладен-
ня виробничих контрактів [2]. Як свідчить ді-
яльність агропідприємств, в яких інтенсивно
розвивається молочне скотарство, більшість із
них інтегровані в численні фінансово-промис-
лові групи, що об’єднують агро- і молокопере-
робні підприємства, які в переважній більшості
знаходяться поза межами Хмельницької об-
ласті і змушені забезпечувати виробничі потуж-
ності інтегрованих молокопереробних підпри-
ємств. У довгостроковій перспективі ці види
співробітництва допомагають стабільно працю-
вати всім сторонам цих контрактів. Прикладом
стратегічного спрямування на розвиток молоч-
ного скотарства є діяльність СТОВ «Шумівець-
ке» Хмельницького району, де за рахунок внут-
рішніх фінансових ресурсів було нарощено по-
голів’я дійного стада до 1100 голів при
середньорічних надоях не нижче 7000 кг. Еко-
номічним підґрунтям вибраного виробничого
напряму є довгострокові угоди на постачання
молока вищого ґатунку з ВАТ «Деражнянський
молокозавод», де виготовляють молокопродук-
ти дитячого харчування. Нарощування поголі-
в’я високопродуктивних корів у СТОВ «Шумі-
вецьке» відбулося ще в 2004 р., коли навіть за
високої продуктивності корів молоко в агро-
підприємствах було збитковим. Першопричи-
ною є бажання ВАТ «Деражнянський молоко-
завод» мати постійних партнерів вищеназвано-
го господарства в молочному бізнесі. Водночас
за рахунок зниження прибутку молокоперероб-
не підприємство підняло закупівельну ціну до
такого рівня, аби забезпечити прибуткове ви-
робництво молока в агропідприємстві, оскіль-
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Розподіл ризиків у ланцюгу
товароруху молока від виробника до споживача

ки відтворення стада для промислового вироб-
ництва молока може тривати протягом досить
тривалого часу. Переробників мінімізував ризик
забезпечення сировиною шляхом підписання
довгострокової угоди, в якій було зазначено по
роках нарощування виробництва молока пев-
ної якості.
Агропідприємства зазвичай приділяють біль-

ше уваги виробничим ризикам, оскільки основ-
ною метою своєї діяльності вважають кількість
і якість одержаної продукції, а не фінансовий
результат [1]. Маркетинг продукції є основною
проблемою для виробників молока. У 2009 р.
близько 82% агровиробників України мали
складнощі з реалізацією своєї продукції. Крім
того, нездатність вигідно продати продукцію є
головною причиною несвоєчасного повернен-
ня кредитів (71% респондентів).
За надмірної пропозиції продукції посеред-

ники та переробники занижують закупівельні
ціни, позаяк краще знають ринки споживання і
не хочуть брати на себе маркетингові ризики.
Прикладом цього є необґрунтовані зниження
закупівельних цін на молоко в 2005—2006 рр.
Нині склалася парадоксальна ситуація на рин-
ку молока через те, що в Україні молоко висо-
кої якості коштує набагато дорожче, ніж у краї-
нах ЄС. Так, закупівельна ціна на молоко в
нашій країні на 10—15% вища, ніж у Європі.
При цьому в Україні взагалі не вистачає висо-
коякісного молока — сировини, і лише в останні
2 роки ситуація з якістю молока дещо поліпши-
лася [4]. Основні причини високих закупівель-
них цін на молоко в Україні — його висока со-
бівартість і низька продуктивність у цій галузі.
Крім того, несприятливу ситуацію посилюють
торгово-посередницькі структури, через які про-
ходить до 30% молочного ринку: вони скупову-
ють молоко за завищеними цінами, а потім пе-
репродують його, не звертаючи особливої ува-
ги на якість продукції.
Слід зауважити, що посередники, перероб-

ники та дистриб’ютори, проміжні ланки ланцю-
га агробізнесу завжди беруть на себе частину
фінансових і маркетингових ризиків. При на-
станні фінансових ризиків — девальвації, ін-
фляції, різкій зміні відсоткових ставок по кре-
дитах середні ланки ланцюга агробізнесу ма-
ють обмежені можливості щодо передачі
частини ризиків іншим ланкам. Виробники ма-
ють можливість реалізувати продукцію в більш
сприятливі строки або передбачити в контракті
валютне застереження. Водночас ринок спожи-
вання сільськогосподарської та переробної
продукції є нееластичним, і різке підвищення
або зниження цін не викликає відповідної ре-
акції споживачів.
Виробники молокопродукції є компенсуючою

та гарантуючою ланкою для всієї системи аг-

робізнесу. Виробники хочуть отримати макси-
мум продукції для отримання максимальних
доходів. Це збільшує пропозицію продукції на
ринку та призводить до зниження цін. Прикла-
дом є сезонне коливання надходження моло-
ка на переробку від агротоваровиробників
різних форм господарювання. В зимові місяці
2008—2009 рр. на молокопереробні підприєм-
ства Хмельницької обл. надійшло близько 22%
загального обсягу молока, навесні — 24, влітку
— 32, восени — 22%. У 2005 р. коефіцієнт се-
зонності становив у 2008 р. 1,7; 2009 р. — 1,9.
Збільшення коефіцієнта сезонності в 2009 р.
зумовлене підвищенням обсягів закупівлі моло-
ка в літній період.
Нерівномірність надходження молока впро-

довж року впливає на рівень завантаженості
виробничих потужностей переробних підпри-
ємств, унаслідок чого виникають труднощі з
рівномірним забезпеченням споживачів молоч-
ними продуктами. У літній період з’являються
труднощі зі зберіганням виробленої продукції
внаслідок її надвиробництва, підприємства ча-
сто наймають тимчасових працівників. Недо-
статня кількість сировини в I і IV кварталах при-
зводить до спаду виробництва та необхідності
пошуку нових сировинних зон [5].
Така ситуація, зазвичай, гарантує наявність

продукції (сировини) і дає змогу переробникам
і торговим компаніям управляти ризиком цін на
сировину. Крім того, велика пропозиція про-
дукції агровиробниками захищає споживачів від
ризику наявності продуктів харчування.
Фермери більшості країн визначають марке-

тингові та цінові ризики як найважливіші й най-
значніші, від яких залежить виживання їхніх гос-
подарств. Характеристики ринків і ступінь їхньої
організації впливають на рівень та можливість
перерозподілу ризиків в агробізнесі. Можна ви-
ділити кілька факторів, які визначають критич-
ність маркетингових ризиків для агропідпри-
ємств: виробники сільськогосподарської про-
дукції постачають свою продукцію на порівняно
нееластичні ринки; максимальний рівень ви-
робництва узгоджується з індивідуальним ви-
робником, який хоче отримати максимальний
дохід, оскільки індивідуально агропідприємства
не мають значного впливу на формування цін.
Але перевиробництво продукції спричиняє
значні коливання цін, що знижує доходи під-
приємств; інтеграція в агробізнесі збільшила
вплив на ринок більшості партнерів агробізне-
су, крім виробників агропродукції та кінцевих
споживачів. Виробники мають приймати ціни,
запропоновані переробниками та іншими парт-
нерами, або шукати альтернативні канали збу-
ту. Споживачі можуть лише погоджувати ціни
на товари за власним бажанням і спроможніс-
тю заплатити за продукти харчування. Завдя-
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Розподіл ризиків у ланцюгу
товароруху молока від виробника до споживача
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Прийняття ризику має підкріплюватися
економічними вигодами для суб’єкта, який по-
годжується прийняти цей ризик на себе. Вод-
ночас потенційні вигоди повинні відповідати
економічній вартості ризику. Якщо проміжні
партнери в секторі агробізнесу ідентифіку-
ють більшу кількість і обсяг ризику, ніж вони
можуть прийняти на себе, то вони будуть
намагатися перерозподілити ризики на інших
суб’єктів, які знаходяться на початку або в
кінці ланцюга з постачання продуктів харчу-
вання. Найчастіше це відбувається через зни-
ження закупівельних цін на продукцію від аг-
ровиробників та підвищення цін для кінцевих
споживачів.
Концентрація та інтеграція у сфері вироб-

ництва та переробки молока збільшує вплив
на ринок інтегрованих і концентрованих
підприємств до такого ступеня, коли вони

Висновки

можуть перерозподіляти неприйнятні ризики
іншим партнерам — агровиробникам і спожи-
вачам без надання відповідної компенсації.
Державна підтримка дає змогу частково

знизити вплив ризиків на агробізнес, викори-
стовуючи різні програми та законодавчі доку-
менти, спрямовані на боротьбу з факторами
ризиків. Але такі заходи зазвичай не усувають
основні причини неадекватного розподілу ри-
зику. Основним інструментом з управління та
розподілу ризиків є забезпечення адекватно-
го рівня конкуренції на всіх ланках ланцюга
«виробництво — переробка — дистрибуція —
споживання». Інфраструктурні інвестиції та
державна підтримка дослідницької і консуль-
таційної діяльності мають велике значення
для розвитку цього сектору економіки і да-
ють можливість рівномірніше розподілити
ризики вздовж усього ланцюга агробізнесу.

ки впливу на ринок інтегровані системи агро-
бізнесу мають більше можливостей переміщу-
вати неприйнятні для них ризики на крайні лан-
ки ланцюга агробізнесу — виробників сирови-
ни і кінцевих споживачів.
Концентрація дає можливість перерозподі-

лити ризики від виробників і переробників на
споживачів. Щодо цього можна виділити такі
ефекти та наслідки концентрації: споживачі на-
ражаються на 3 ризики: адекватна пропозиція,
якість та безпека продукції, ціни; у розвинених
країнах ризик достатньої пропозиції продуктів
харчування управляється завдяки балансу дер-
жавної політики і приватного виробництва, інве-
стиціями в систему постачання і дистрибуції та
раціональною поведінкою виробників продукції,
які прагнуть збільшення продуктивності і кіль-
кості продукції; ризик якості та безпеки про-
дукції можна значно зменшити завдяки впро-
вадженню нових технологій зберігання й оброб-
ки, підвищенню санітарних вимог, тестуванню

продукції; для зменшення ризиків якості про-
дуктів харчування як регуляторних інструментів
державні органи можуть розробляти стандар-
ти якості та безпеки продукції; роздрібні спожи-
вачі мають обмежений вплив на ринок і, як і
виробники продукції, також є суб’єктами, що
платять установлену ринком ціну. Ця ціна ві-
дображає витрати і вигоди зростаючої концен-
трації та зменшеної конкуренції на обох рівнях
— оптовому (вертикально інтегроване вироб-
ництво, переробка і дистрибуція) та роздрібно-
му (горизонтально інтегровані супермаркети).
Збільшені витрати на виробництво агропро-

дукції призводять до підвищення роздрібних цін
для споживачів. Водночас зменшення витрат
на вирощування та зниження закупівельних цін
на сировину набагато повільніше відобража-
ються на роздрібних цінах на продукти або вза-
галі не спричиняють їх змін. Прикладом є від-
сутність сезонних коливань на продукти моло-
копереробки в роздрібній торговельній мережі.
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А.А. ЛІНЧЕВСЬКОМУ — 75

2 серпня 2011 р. виповнилося 75 років від
дня народження видатного вченого-селекціоне-
ра, академіка Національної академії аграрних
наук України, доктора сільськогосподарських
наук, завідувача відділу селекції та насінницт-
ва ячменю Селекційно-генетичного інституту —
Національного центру насінництва та сортовив-
чення Анатолія Адамовича Лінчевського.
Народився A.A. Лінчевський у м. Одесі.

Після закінчення Одеського сільськогосподар-
ського інституту (1959 р.) працював у Всесоюз-
ному селекційно-генетичному інституті (нині
Селекційно-генетичний інститут — Національ-
ний центр насіннєзнавства та сортовивчення).
У 1980—1984 рр. — він завідувач лабора-

торії, з 1984 р. — завідувач відділу селекції та
насінництва ячменю. Одержав визнання за
значні досягнення в розробці теоретичних ос-
нов селекції ячменю та створення високопро-
дуктивних, високоякісних сортів цієї культури.
А.А. Лінчевським було сформульовано ос-

новні принципи селекційного підвищення адап-
тивності створюваних сортів до мінливих умов
вирощування в Україні, а застосування глибо-
ких теоретичних розробок у комплексі з селек-
цією на стійкість до захворювань стало осно-
вою результативної селекційної діяльності.

A.A. Лінчевський — автор 70 зареєстрованих
сортів ярого та озимого ячменю, 47 з яких за-
несено до Державного реєстру сортів рослин
України.
Створені вченим сорти набули широкого по-

ширення завдяки високій урожайності, якості
зерна, технологічності і останнім часом є осно-
вою виробництва зерна цієї важливої культури.
Їх успішно вирощують у Росії, Вірменії, Казах-
стані та Киргизії.

Наукові розробки Анатолія Адамовича уза-
гальнено в понад 150 наукових працях. Свід-
ченням наукових досягнень ученого стало ви-
конання обов’язків керівника союзної програми
селекції ячменю (1973—1991 рр.), міжнарод-
ного куратора з розробки теоретичних основ і
селекції ячменю країн-членів РЕВ (1973—
1991 рр.).
У 1997 р. його було обрано головою комісії

із селекції та насінництва ячменю Міжурядової
координаційної ради країн СНД. Він є керівни-
ком національної програми України з селекції
сортів ярого й озимого ячменю, головою спеці-
алізованої вченої ради із захисту докторських
та кандидатських дисертацій у Селекційно-ге-
нетичному інституті.

A.A. Лінчевський нагороджений медаллю
«За доблесну працю» (1970 р.), бронзовими
(1965, 1972 рр.) та срібними (1976, 1986 рр.)
медалями ВДНГ, орденом Трудового Червоно-
го Прапора (1976 р.), він є лауреатом Державної
премії СРСР (1977 р.).
У 1999 р. Анатолія Адамовича Лінчевського

було обрано академіком Української академії
аграрних наук (нині Національна академія аг-
рарних наук України), присвоєно почесне зван-
ня «Заслужений діяч науки і техніки України»
(2003 р.), удостоєно трудової відзнаки «Знак
пошани» (2004 р.), нагороджено орденом «За
заслуги» III ступеня (2007 р.).
Щиро вітаємо ювіляра, зичимо міцного здо-

ров’я, подальших успіхів у науковій діяльності.

Президія
Національної

академії аграрних наук України
Відділення рослинництва НААН

ЮВІЛЕЇ
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ЮВІЛЕЇ

А.О. БАБИЧУ — 75

6 серпня 2011 р. виповнило-
ся 75 років відомому вченому в
галузі селекції, рослинництва і
кормовиробництва, доктору
сільськогосподарських наук,
професору, академіку НААН
України та РАСГН Анатолію
Олександровичу Бабичу.

 Народився Анатолій Олек-
сандрович у 1936 р. у с. Павлів-
ка Васильківського району Дніп-
ропетровської області. Закінчив
Дніпропетровський державний
аграрний університет (1954—
1959  рр.). Працював дільнич-
ним і головним агрономом гос-
подарства «Павлівське» (1959—
1961 рр.), навчався в аспірантурі
ВНДІ кукурудзи (1961—1964 рр.),
де працював молодшим і стар-
шим науковим співробітником
(1964—1968 рр.), ученим секре-
тарем (1968—1975 рр.), завіду-
вачем лабораторії кормових
культур (1975—1980 рр.). Кан-
дидатську дисертацію А.О. Ба-
бич захистив у 1965 р., доктор-
ську — 1979 р. У 1988 р. йому
було присвоєно вчене звання
професора.
У 1980 р. він переїхав у

м. Вінницю, де було створено
Український науково-дослідний
інститут кормів, і багато років
плідно працював на посаді ди-
ректора Інституту. З 2001 р. і
донині А.О. Бабич працює рад-
ником дирекції, завідувачем
відділу селекції і технології ви-
рощування сої і зернобобових
культур Інституту кормів НААН.
За безпосередньою участю

А.О. Бабича набула розвитку
селекція і насінництво зернобо-
бових і кормових культур в
Україні, сформовано цінний
вихідний селекційний матеріал,
розгорнуто їх селекцію і на-
сінництво в Інституті кормів
НААН, засновано селекцію і
розробку сортової технології
вирощування сої і зернобобо-
вих культур, створено високо-
врожайні сорти. В Інституті
створено єдиний в Україні ком-
плексний відділ селекції і техно-
логії вирощування сої і зерно-
бобових культур з 2-ма лабора-

торіями: селекції сої і зернобо-
бових культур та сортової тех-
нології вирощування зернобо-
бових культур. Анатолій Олек-
сандрович є головою
експертної ради по кормових
культурах Державної служби по
сортовипробуванню сільсько-
господарських культур України.
А.О. Бабич — автор 90

сортів і гібридів сільськогоспо-
дарських культур, занесених до
Державного реєстру сортів рос-
лин України. За результатами
досліджень він одержав 140 па-
тентів на винаходи і авторських
свідоцтв. Анатолій Олександро-
вич опублікував 1095 наукових
праць, з них 40 монографій і
книг, 111 — за рубежем. Під ке-
рівництвом А.О. Бабича роз-
роблено стратегію і розширено
програму наукових досліджень,
проведено теоретичні дослі-
дження в галузі селекції і на-
сінництва, створено багато но-
вих високопродуктивних сортів,
розроблено для них адаптова-
ну сортову технологію і першу
концепцію розвитку кормови-
робництва України.
Він досліджує вплив посухи

на урожайність культур, розроб-
ляє заходи боротьби з нею.
Важливий вклад його у дослі-
дження білкової проблеми, фо-

тосинтезу і біологічної фіксації
азоту бобовими культурами. За
ініціативою А.О. Бабича створе-
но полігон нових сортів і гіб-
ридів сої та кукурудзи в зоні
Лісостепу.
Ученим засновано наукову

школу із селекції, рослинництва
і кормовиробництва. Під керів-
ництвом Анатолія Олександро-
вича підготовлено 50 докторів і
кандидатів наук, серед них 10
академіків і членів-кореспон-
дентів. Він був головою спе-
ціалізованої вченої ради при
Інституті кормів НААН із захис-
ту докторських і кандидатських
дисертацій, членом спеціалізо-
ваних учених рад Інституту зем-
леробства НААН, Вінницького
аграрного, Подільського аграр-
но-технічного університетів,
редколегії журналів «Кормопро-
изводство», «Тваринництво»,
головним редактором збірника
«Корми і кормовиробництво».

 А.О. Бабич обраний дійсним
членом Національної академії аг-
рарних наук України (1990),
ВАСГНІЛ (1988), РАСГН (1982),
Міжнародної академії аграрної
освіти (1995), президентом
Українського відділення Міжна-
родної академії аграрної освіти
(2001 р.), Української соєвої асо-
ціації (1989—2002 рр.). А.О. Ба-
бич нагороджений орденами
Трудового Червоного Прапора
(1986), «За заслуги» III (1992) і II
ступенів (1997), Почесними гра-
мотами Верховної Ради України
та Кабінету Міністрів України.
А.О. Бабич — лауреат Дер-

жавної премії СРСР у галузі на-
уки (1989 р.), премії НААН Ук-
раїни «За видатні досягнення в
аграрній науці» (1997).
Щиро вітаємо Анатолія Олек-

сандровича, зичимо міцного
здоров’я, творчого натхнення,
успіхів у науковій діяльності.

Президія
Національної академії
аграрних наук України

Відділення
рослинництва НААН

Інститут кормів НААН
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Б.Т. СТЕГНІЮ — 60
Виповнилося 60 років з дня

народження відомого вченого,
доктора ветеринарних наук,
професора, академіка НААН,
директора ННЦ «Інститут екс-
периментальної і клінічної вете-
ринарної медицини» Бориса
Тимофійовича Стегнія.
Народився він 9 серпня

1951 р. у м. Лебедин на Сум-
щині. У 1971 р. Б.Т. Стегній за-
кінчив ветеринарне відділення
Маловисторопського сільсько-
господарського технікуму, у
1976 р. — ветеринарний фа-
культет Харківського зоовете-
ринарного інституту.
Після закінчення інституту

Б.Т. Стегній працював завідува-
чем ветеринарної лікарні
(1976—1979) на Сумщині, потім
навчався в аспірантурі УНДІЕВ
(1979—1981). У 1982 р. захис-
тив кандидатську дисертацію
на тему «Криоконсервирование
первичных клеточных культур и
тканей для вирусологических
исследований», у 1995 р.—
докторську дисертацію на тему
«Биологические свойства и
проблемы стабилизации куль-
тур клеток животных, использу-
емых в биотехнологии».
У 2002 р. його обрано чле-

ном-кореспондентом, у 2007 р.
— академіком НААН, учене
звання професора присвоєно у
2003 р.
З 1982 до 1995 р. Борис Ти-

мофійович — старший науко-
вий співробітник Інституту екс-
периментальної і клінічної вете-
ринарної медицини УААН, про-
тягом 1996—2000 рр. —
завідувач відділу профілактики
хвороб птиці Інституту птахів-
ництва УААН, з 2000 до 2001 р.
— заступник директора з науко-
вої роботи ІЕКВМ УААН, а з
2001 р. — директор ІЕКВМ
УААН (нині ННЦ «ІЕКВМ»).
Наукова діяльність Б.Т. Стег-

нія почалась з вивчення біоло-
гічних властивостей клітинних
культур тваринного походження
для використання у біопромис-
ловості при виробництві вакцин
та діагностикумів. Учений роз-
робив оригінальні методики
кріоконсервування клітинних

культур і їх деконтамінації від
мікроорганізмів, провів фунда-
ментальні дослідження на рівні
молекулярної біології, рекомбі-
нантної біотехнології та імуно-
логії щодо імуноферментної
діагностики лейкозу великої ро-
гатої худоби. Під його керівниц-
твом і за безпосередньої участі
розроблено технологію вироб-
ництва бівалентної вакцини
проти хвороби Марека, вивчено
епізоотологію цієї хвороби та
аденовірусних інфекцій птиці.
Б.Т. Стегній активно дослі-

джує епізоотологічний моніто-
ринг особливо небезпечних ін-
фекційних хвороб птиці. Під йо-
го керівництвом і за особистої
участі створено нові вітчизняні
засоби специфічної профілак-
тики та діагностики високо-
патогенного грипу птиці, нью-
каслської хвороби, інфекційного
бронхіту, парвовірусного ентери-
ту. Б.Т. Стегній — автор 518
опублікованих праць, серед них
11 монографій, 4 посібники, 9
методичних рекомендацій, він
отримав 246 авторських сві-
доцтв СРСР і патентів України.
Під його керівництвом захи-

щено 14 кандидатських і 6 док-
торських дисертацій.
Велику увагу Б. Т. Стегній

приділяє розвитку міжнародно-
го співробітництва ННЦ
«ІЕКВМ». З 2003 р. він очолює

Координаційну раду з науково-
го співробітництва у галузі вете-
ринарії країн СНД.
Борис Тимофійович — член

Всесвітньої наукової асоціації
птахівництва (з 1995 р.), Амери-
канської та Європейської асо-
ціацій з проблем біобезпеки та
біозахисту.
Академік Б.Т. Стегній є зас-

тупником академіка-секретаря
відділення ветеринарної меди-
цини та зоотехнії НААН, чле-
ном колегії Державної ветери-
нарної та фітосанітарної служ-
би України.
Б.Т. Стегнія нагороджено

відзнаками «Знак пошани» та
«За заслуги у розвитку ветери-
нарної медицини України», йо-
му присвоєно почесні звання
«Заслужений діяч науки і техні-
ки України» (2006 р.), «Відмін-
ник аграрної освіти та науки»
(2005 р.) Міністерства аграрної
політики України.
У 2009 р. він став лауреатом

Державної премії у галузі науки
і техніки України за наукову роз-
робку «Система епізоотичного
моніторингу, імунопрофілактики
та діагностики високопатоген-
ного грипу птиці в Україні».
З 2001 р. Б.Т. Стегній є голо-

вою вченої ради ННЦ «ІЕКВМ»
та спеціалізованої вченої ради
із захисту докторських і канди-
датських дисертацій при ННЦ
«ІЕКВМ», головою редакційної
колегії міжвідомчого наукового
збірника «Ветеринарна меди-
цина» та членом редколегій на-
укових видань «Ветеринарна
медицина України», «Вісник аг-
рарної науки», «Ветеринарна
біотехнологія», «Птахівництво»,
«Тваринництво України».
Щиро вітаємо Бориса Тимо-

фійовича з ювілеєм і зичимо
йому міцного здоров’я, творчої
наснаги, нових звершень.

Відділення
ветеринарної медицини

та зоотехнії
НААН

ННЦ «Інститут
експериментальної

і клінічної ветеринарної
медицини»

ЮВІЛЕЇ
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Фурдычко О.И., Шершун Н.Х. Земля как природ-
ный ресурс — важнейший объект в производстве
сельскохозяйственной и лесохозяйственной про-
дукции//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 5–9.
Доказано несовершенство действующего законо-
дательства, в частности в отношении определе-
ния «леса», «лесных ресурсов» как объектов вме-
сто земли. Обоснована необходимость усовер-
шенствования законодательства, формирования
лесных агроэкосистем на основе земельных уго-
дий, рассматривая лесные ресурсы как продукцию
лесоводства и внедряя плату за использование
лесных земель.

Иващенко А.А., Рудник-Иващенко О.И. Направ-
ления адаптации аграрного производства к изме-
нениям климата//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 8. — С. 10–12.
Рассмотрены изменения климата и их влияние на
вегетацию сельскохозяйственных культур. Приве-
дены транспирационные коэффициенты сельско-
хозяйственных культур и обоснованы сроки посе-
ва озимых зерновых культур под урожай 2012 г. в
условиях изменения климата.

Молдован В.Г., Квасницкая Л.С. Влияние сево-
оборотов и удобрения на содержание гумуса в
черноземе подзолистом Правобережной Лесо-
степи//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 13–16.
Установлена закономерность процесса изменений
содержания гумуса в почве в короткоротационных
севооборотах под воздействием фактора севообо-
рота и систем удобрения. Подтверждена значи-
тельная позитивная роль бобовых, особенно трав
бобовых многолетних, в повышении плодородия
почв.

Балаев А.Д. Сущность плодородия почвы и оцен-
ка его видов//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 8. — С. 17–20.
Рассмотрены вопросы, связанные с сущностью
плодородия почв и механизмами обеспечения ра-
стений почвенными факторами жизни. На этой
основе с учетом генезиса почв выделены виды и
формы плодородия и предложена их количествен-
ная оценка.

Кургак В.Г., Сукайло М.В. Продуктивность бобо-
во-злаковых травостоев//Вісник аграрної науки. —
2011. — № 8. — С. 21–25.
Освещены результаты изучения подбора разных
видов и сортов многолетних бобовых трав и их
смесей, их влияние на продуктивность и ботани-
ческий состав агрофитоценозов, а также химичес-
кий состав сеяных бобово-злаковых травостоев в
условиях Северной Лесостепи Украины.

Смирных В.М., Тищенко Н.В. Регулирование чис-
ленности долгоносиков с помощью агротехнических
приемов//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 26–29.
В зоне недостаточного увлажнения юго-восточной

Лесостепи Украины показано влияние агротехни-
ческих приемов на численность свекловичных
долгоносиков.

Шаповалов С.О., Варчук С.С., Долгая М.Н., Ру-
денко Е.В., Ионов И.А. Оценка выноса Cu и Zn в
окружающую среду с навозом сельскохозяйствен-
ных животных//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 8. — С. 30–33.
Приведены данные о степени выноса эссенциаль-
ных микроэлементов (Cu, Zn) с навозом сельско-
хозяйственных животных и пометом птиц. Проана-
лизирована нормативно-правовая база по регла-
ментированию максимально допустимых уровней
Cu и Zn в кормах для животных Украины и стран ЕС.

Калинка А.К., Шпак Л.В., Вдовиченко Ю.В. Фор-
мирование стад мясного комолого симментала//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 34–38.
Оценены селекционные стада мясних комолых
симменталов нового типа, которые хорошо адап-
тировались к разным климатическним зонам Кар-
патского региона Украины.

Головко А.Н., Дерябин О.Н., Гайдей О.С. Разра-
ботка диагностической тест-системы для выявле-
ния и идентификации вируса геморрагической сеп-
тицемии форели на основе обратно-транскриптаз-
ной ПЦР//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8.
— С. 39–41.
Разработана диагностическая тест-система для
идентификации и выявления вируса геморрагичес-
кой септицемии форели на основе обратно-транс-
криптазной полимеразной цепной реакции.

Дубовой В.И. Экологическая оценка морозо- и
зимостойкости пшеницы озимой в условиях Лесо-
степи//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 42–44.
Показано, что создание специальных экстремаль-
ных природных условий способствует проведению
оценки и добора растений пшеницы озимой с по-
вышенной морозо- и зимоустойчивостью.

Лимонт А.С., Климчук В.М., Любченко В.В., Ка-
минский В.И., Карпека Г.И., Ломакин В.А. Фор-
мирование рулонов льнотресты пресс-подборщи-
ками//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 45–48.
Обобщены результаты исследований по опреде-
лению технологических параметров и товарных
качеств рулонов льнотресты, сформированных
пресс-подборщиками с камерами переменного и
постоянного объемов. Приведены корреляционно-
регрессионные уравнения, определяющие каче-
ственно-количественную связь между определен-
ными параметрами и показателями товарных ка-
честв рулонов.

Пристер Б.С., Козьмин Г.В., Ткаченко В.В. По-
ведение радиоактивных частичек в продуктовой
цепи «трава для выпаса — крупный рогатый скот»//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. — С. 49–52.
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Представлены результаты уникального полевого
опыта при изучении размеров поступления мо-
дельных частичек локальных осадков наземного
ядерного взрыва в организм сельскохозяйствен-
ных животных с травой для выпаса. Показано ис-
тинное различие поведения радионуклидов в про-
дуктовой цепи сельскохозяйственных животных в
жидкой фазе радиоактивного осадка и в составе
радиоактивных силикатних частичек.

Дышлюк В.Е., Мелашич А.В., Мелашич Т.А. Эф-
фективность химической мелиорации в условиях
капельного орошения при выращивании лука реп-
чатого //Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 53–56.
Определен лучший способ химической мелиора-
ции темно-каштановой почвы для условий капель-
ного орошения водами повышенной минерализа-
ции при выращивании лука репчатого.

Усатенко Н.Ф., Свириденко Т.А., Скарбовийчук
А.М. Влияние бактериального препарата на ско-
рость процесса посола сырья из мяса птицы//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 8. — С. 57–59.
Экспериментальными исследованиями доказано
интенсифицирующее влияние бактериального
препарата ЛРР на длительность процесса посо-
ла сырья из мяса птицы. Установлены эмпиричес-
кие зависимости показателя активности воды, со-
держания влаги и соли в сырье от глубины ва-
куума в оборудовании и количества соли в
ингредиентной посолочной смеси.

Данкевич А.Е. Эффективность использования зе-
мель в условиях трансформаций отношений соб-
ственности//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 8. — С. 60–62.
Проанализировано развитие форм собственности
в сельском хозяйстве. Исследовано их влияние на
эффективность сельскохозяйственного производ-
ства в целом и агрохолдингах в частности. Науч-
но обоснованы предложения относительно на-
правлений повышения эффективности использо-
вания земель в сельском хозяйстве.

Горьовый В.П. Конкурентная среда предприя-
тий//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 63–65.
Раскрыты теоретическая сущность и показатели
процессов, происходящих в конкурентной среде.

Божидарник Т.В., Крисанов Д.Ф.Направления

реструктуризации молочного сектора экономики//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 66–69.
Проанализирована динамика производства моло-
ка в аспекте производителей. Обоснованы необ-
ходимость и приоритетные направления реструк-
туризации предприятий отечественного молочно-
го сектора.

Шуст О.А. Развитие производства продукции мяс-
ного скотоводства в Украине//Вісник аграрної на-
уки. — 2011. — № 8. — С. 70–72.
Проанализировано современное состояние разви-
тия отрасли мясного скотоводства Украины и оп-
ределены тенденции в ближайшей перспективе.

Войтовская В.И. Способ возсоздания гибридных
растений сахарной и кормовой свеклы//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 8. — С. 73–74.
Показано, что гибридные растения, полученные с
применением клонального микроразмножения in vitro
и рассадного способа выращивания, сохраняют
эффект гетерозиса. Новый способ можно использо-
вать для сокращения звеньев семеноводства.

Ковальчук О.П. Влияние сидератов на питатель-
ный режим почвы и урожайность культур коротко-
ротационного севооборота//Вісник аграрної науки.
— 2011. — № 8. — С. 75–76.
Исследовано влияние различных сидеральных
культур и минерального удобрения на питатель-
ный режим серой лесной почвы и продуктивность
севооборота.

Говоров А.Ф. О допустимой скорости движения
агрегата для измельчения пожнивных остатков//
Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. — С. 77–78.
Приведена разработанная теоретическая зависи-
мость для определения допустимой скорости аг-
регата с ротационным режущим аппаратом с шар-
нирным закреплением ножей, при которой обеспе-
чивается качественная его работа.

Руда Т.П. Распределение рисков в цепи товаро-
движения молока от производителя к потребите-
лю//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 8. —
С. 79–81.
Рассмотрена проблема распределения рисков
между участниками товародвижения молока от
товаропроизводителя к конечному потребителю.
Особое внимание уделено страхованию предпри-
нимательских рисков.
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Furdychko O., Shershun M. The Earth as natural
resources — the major object in production of agri-
cultural and forest husbandry products//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 5–9.
Imperfection of the current legislation, in particular
concerning definition of terms «forest» and «forest
resources» as objects instead of land is proved.
Necessity of improvement of legislation, formation of
wood agro ecosystems on the basis of ground lands
is substantiated, surveying forest resources as pro-
ducts of forestry and introducing a pay for use of
wood lands.

Ivashchenko A., Rudnik-Ivashchenko O. Directions
of adaptation of agrarian production to climate fluc-
tuations//News of agrarian sciences. — 2011. — № 8.
— P. 10–12.
Climate fluctuations and their effect on vegetation of
crops are surveyed. Transpiration coefficients  are
given of crops and times of sowing of winter cereal
crops for the yield of 2012 in conditions of climate
fluctuation.

Moldovan V., Kvasnytska L. Effect of crop rotations
and fertilizing on the content of humus in black earth
podsolic of Right-bank Forest-steppe//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 13–16.
Regularity is determined of process of changes of the
content of humus in soil in short-term crop rotations
under the influence of the factor of crop rotation and
fertilizer systems. The appreciable positive role of
pod-bearing plants, especially grasses of perennial
pod-bearing plants, as well as in increase of fertility
of soils is confirmed.

Balayev A. Nature of soil fertility and an assessment
of its types//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 8. — P. 17–20.
The questions of nature of fertility of soils and mecha-
nisms of maintenance of plants by soil factors of life
are surveyed. On this basis in view of genesis of soils
types and forms of fertility are determined and their
quantitative assessment is offered.

Kurgak V., Sukaylo M. Productivity of legume-cereal
grass stands//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 8. — P. 21–25.
Results are given of study in selection of different
types and grades of perennial leguminous grasses
and their admixtures, their influence on productivity
and botanical compound of agrophytocenosis, and
also chemical composition of sewed legume-cereal
grasses stands in conditions of the Northern Forest-
steppe of Ukraine.

Smirnyh V., Tyschenko M. Adjustment of numero-
sity of weevils by means of agro technical methods//
News of agrarian sciences. — 2011. — № 8. —
P. 26–29.
Effect of agro technical methods on numerosity of
beet weevils is shown in zone of insufficient humi-
dification of the South-East Forest-steppe of Ukraine.

Shapovalov S., Varchuk S., Dolgaya M., Ruden-

ko Ye., Ionov I.  Assessment of removal of Cu and
Zn in the environment with dung of agricultural
animals//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 8. — P. 30–33.
Data about extent of removal of essential micro-
elements (Cu, Zn) with dung of agricultural animals
and dung of auks are given. The analysis of the
regulatory database for copper and zinc maximum
allowable concentrations in animal feeds in Ukraine
and the EU was carried out.

Kalinka A., Shpak L., Vdovychenko Yu. Formation
of herds of meat polled simmental//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 8. — P. 34–38.
Selection herds of meat polled simmental of new type
well adapted to different climatic zones of Carpathian
region of Ukraine are assessed.

Golovko A., Deriabin O., Gayday O. Development
of diagnostic test-system for revealing and identi-
fication of a virus of hemorrhagic septicaemia of trout
on the basis of revertive-transcriptase PCR//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 39–41.
Diagnostic test-system for identification and revealing
of a virus of hemorrhagic septicaemia of trout on the
basis of revertive-transcriptase PCR is developed.

Dubovoy V. Ecological evaluation of frost- and win-
ter-tolerance of winter wheat in conditions of Forest-
steppe//News of agrarian sciences. — 2011. —
№ 8. — P. 42–44.
It is shown that creation of special extreme natural
conditions promotes conducting assessment and
selection of plants of winter wheat with increased
frost- and winter tolerance.
It is shown that special extreme natural conditions
favor on evaluation and plant selection with high frost
and winter stability.

Limont A., Klimchuk V., Liubchenko V., Kaminsky
V., Karpeka G., Lomakin V. Formation of rollers of
flax stock with the use of press-sorters//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 45–48.
Results of researches in determining technological
parameters and commercial properties of rollers of
flax stock formed by press-sorters with chambers of
variable and constant volumes are generalized. Cor-
relation and regression equations are given de-
termining qualitative-quantitative relations between
certain parameters and parameters of commercial
properties of rollers.

Prister B., Kozmin G., Tkachenko V. Behaviour of
the radioactive particles in grocery chain «grass for
grazing — cattle»//News of agrarian sciences. —
2011. — № 8. — P. 49–52.
Results of unique field experiment are presented at
studying sizes of entering modeling particles of local
fallouts of land nuclear explosion to an organism of
agricultural animals with grass for grazing. True
difference of behavior of radionuclides is shown in
grocery chain of agricultural animals in liquid phase
of radioactive deposit and in structure of radioactive
silicate particles.
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Dyshliuk V., Melashich A., Melashich T. Efficiency
of chemical amelioration at growing onion in con-
ditions of drip irrigation//News of agrarian sciences.
— 2011. — № 8. — P. 53–56.
The best method is determined of chemical amelio-
ration of dark-chestnut soil for conditions of drip
irrigation by waters of the increased mineralization at
growing onion.

Usatenko N., Sviridenko T., Skarboviychuk A. Influ-
ence of bacteria preparation on speed of process of
salting of raw material from poultry meat//News of
agrarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 57–59.
Experimental researches prove intensifying effect of
bacteria preparation «LRR» on duration salting pro-
cess of raw material from poultry meat. Empirical
dependences are determined of parameter of water
activity, moisture content and salt in raw material from
depth of vacuum in the equipment and quantity of salt
in ingredient mixture.

Dankevich A. Efficiency of lands use in conditions
of conversion of relations of property//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 60–62.
Development of patterns of ownership in agriculture
is analyzed. Their influence on efficiency of farm-
production as a whole and agro-holdings in particular
is studied. Offers concerning directions of increasing
productivity of lands in agriculture are scientifically
substantiated.

Goriovy V. Competitive medium of the factories//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 63–65.
The theoretical nature and parameters of the pro-
cesses descending in the competitive medium are
opened.

Bozhidarnik T., Krisanov D. Directions of re-struc-
turing milk sector of economy//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 8. — P. 66–69.
Dynamics of milk manufacture in aspect of producers
is analyzed. Necessity and the priority directions of

re-structuring factories of domestic milk sector are
substantiated.

Shust O. Development of production of beef cattle
husbandry in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2011. — № 8. — P. 70–72.
The modern state of development of branch of beef
cattle husbandry of Ukraine is analyzed and trends
in immediate prospects are determined.

Voytovskaya V. Method of reconstruction of hybrid
plants of sugar and fodder beet//News of agrarian
sciences. — 2011. — № 8. — P. 73–74.
It is shown that the hybrid plants created with ap-
plication of clonal micro reproduction in vitro and
seedling methods of growing preserve effect of hete-
rosis. The new method can be used for reduction
quantity of different processes in seeds growing.

Kovalchuk O. Influence of green manure crops on
nutritive regimen of soil and productivity of crops
short crop rotation//News of agrarian sciences. —
2011. — № 8. — P. 75–76.
Influence of various green manure crops and fertilizer
on nutritive regimen of grey forest soil and producti-
vity of crop rotation is studied.

Govorov А. About admissible travelling speed of the
assembly for grinding crop residues//News of ag-
rarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 77–78.
The developed theoretical dependence for deter-
mining admissible rate of the assembly with rotatory
cutting apparatus with hinged fixation of knifes at
which its qualitative work is provided is brought.

Ruda T. Allocation of risks in the chain product cir-
culation of milk from the producer to a user//News
of agrarian sciences. — 2011. — № 8. — P. 79–81.
The problem of allocation of risks between participants
product circulation of milk from a commodity producer
to the ultimate consumer is surveyed. The special
attention is given to insurance of enterprise risks.
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