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Сучасне сільськогосподарсь-
ке виробництво стає дедалі за-
лежнішим від факторів, що змі-
нюються під впливом екологіч-
них чинників. Це стосується не
лише фермерських господарств,
розташованих у різних части-
нах одного й того ж ландшафту
або в елементарних ландшаф-
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
МІКРОБІОЛОГІЯ І ЗБАЛАНСОВАНИЙ
РОЗВИТОК АГРОЕКОСИСТЕМ

Найважливіша роль форм ванні збалансованих
а рое осистем належить мі роор анізмам я
пот жном еохімічном фа тор , що з мовлює
інтенсифі ацію мі рації хімічних елементів
біосфері. Основою сільсь о осподарсь ої

мі робіоло ії є вивчення мі робних спільнот, що
меш ають ґр нтах, рослинах і тваринах. Том
знання про властивості мі роор анізмів дають
можливість створювати системи е оло ічно
збалансовано о а ровиробництва, що передбачає
підвищен прод тивність рослин і тварин завдя и
зміні с лад та властивостей їхніх мі робних
партнерів, повне або част ове заміщення
е оло ічно небезпечних а рохімі атів препаратами
мі роор анізмів, знижен енер оємність
виробництва та підвищен я ість прод ції.

тах (елювіальних, транс-елюві-
альних, елювіально-акумуля-
тивних), а й спільнот товарови-
робників у різних географічних
регіонах Землі з огляду на фор-
мування спрямованих потоків
товарної продукції, пестицидів,
добрив, меліорантів. У зв’язку з
цим нині набуває особливого
значення оптимізація стратегії
природокористування, постійне
її вдосконалення для запобіган-
ня негативним наслідкам. Од-
нією з найважливіших ланок у
розв’язанні цієї проблеми є оп-
тимізація біологічних процесів у
ґрунті [7, 27, 37].
Показано, що природне зем-

леробство, засноване на наси-
ченні сівозміни (не менше 25%)
бобовими культурами, а також
розвиненому тваринництві, за-
безпечує господарство органіч-
ними добривами, дає змогу ін-
тенсифікувати природні про-
цеси біологічної фіксації азоту

повітря, іммобілізації важкороз-
чинних фосфатів ґрунту тощо і
внаслідок цього істотно змен-
шити використання мінераль-
них (зокрема особливо енерго-
затратних азотних) добрив та
ін. хімічних меліорантів [21, 37].
Найважливіша роль у фор-

муванні збалансованих агро-
екосистем належить мікроорга-
нізмам як потужному геохі-
мічному фактору, що зумовлює
інтенсифікацію міграції хімічних
елементів у біосфері. Водночас
мікробне угруповання є найчут-
ливішим біотичним компонен-
том агроекосистем [1, 8, 36]. Під
впливом антропогенних і при-
родних факторів мікробоценоз
зазнає перетворень, що прояв-
ляються у послідовній зміні
адаптивних зон, для кожної з
яких характерний певний інтер-
вал навантаження і відгуку на
неї. Допустимим навантажен-
ням для мікробного угрупован-
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Сільськогосподарська мікробіологія
і збалансований розвиток агроекосистем

ня є таке, що не виводить сис-
теми зі збалансованого й стало-
го розвитку. Нині встановлено
величезну роль мікробіоти у ґрун-
тотворенні та продуктивності
ґрунтів, розпізнано основні про-
цеси, що здійснюються ґрунто-
вими мікроорганізмами, з’ясо-
вано їхню роль у кругообігу ре-
човин, у гумусоутворенні та
структуроутворенні, визначено
основні фізіологічні процеси, зу-
мовлені ґрунтовими організма-
ми (мінералізація органічних
речовин, азотфіксація, амоніфі-
кація, нітрифікація, денітрифіка-
ція, метаногенез, перетворення
сполук фосфору, сірки, заліза і
ряду ін. елементів). Установле-
но, що складний комплекс мік-
роорганізмів будь-якого ґрунту
здатний розкладати всі природ-
ні органічні речовини аж до
лігніну та нафти. Більшість фі-
зіологічних функцій мікроорга-
нізмів відома. Докладно вивче-
но таксономічний склад ґрунто-
вих мікроорганізмів, з’ясовано,
що гомеостаз в екосистемах
забезпечується за рахунок ве-
летенського мікробного пулу
(тонни й десятки тонн біомаси,
величезна мікробна різнома-
нітність, багатющий генофонд).
Кожний процес дублюється ба-
гатьма видами мікроорганізмів,
що, природно, забезпечує ста-
більність системи. Мікроби в
ґрунті за відсутності джерел
живлення переходять в анабіо-
тичний стан, в якому можуть
перебувати дуже тривалий час
(роки й десятки років), а потім,
якщо гомеостаз порушений,
швидко й масово відновлюють
активну життєдіяльність і по-
вертають систему (мікро-, ме-
зонну або всю масу) в стабіль-
ний стан. Відомості щодо зазна-
чених вище процесів отрима-
но за допомогою використан-
ня як класичних, так і моле-
кулярно-генетичних методів [2,
3, 9, 23, 34].
Сільськогосподарська мікро-

біологія стала особливо актуаль-
ною з огляду на необхідність
екологізації агровиробництва.
Інтенсивні агротехнології, за-

безпечивши «зелену револю-
цію» середини XX ст., призвели
до непередбачуваних наслід-
ків — глобального забруднення
біосфери, несприятливих змін
клімату, втрати біорізноманіття
у більшості природних екосис-
тем і, зрештою, до зниження
якості життя населення Землі.
Тому нині дедалі більша увага
приділяється розвитку екологіч-
но збалансованих агросистем,
в яких продуктивність рослин і
тварин забезпечується завдяки
використанню їхніх біологічних
(адаптивних) можливостей за
мінімального застосування еко-
логічно небезпечних агрохімі-
катів — мінеральних добрив,
пестицидів, регуляторів росту
[26, 50, 56]. Один з основних
способів досягнення цієї мети —
часткова або повна заміна аг-
рохімікатів препаратами симбі-
отичних мікроорганізмів, які в
природі успішно постачають
своїм живителям поживні речо-
вини і захищають їх від біотич-
них та абіотичних стресів [33,
34, 41]. Сільськогосподарське
виробництво залежить від ак-
тивності різноманітних мікроор-
ганізмів, які забезпечують хар-
чування та розвиток рослин і
тварин, біоконтроль за шкідни-
ками (комахами-фітофагами,
гризунами) та бур’янами, а та-
кож родючість ґрунту тощо [36].
Підвищення продуктивності

сільськогосподарських культур
у 2-й пол. ХХ ст. досягнуто пе-
реважно завдяки широкому за-
стосуванню мінеральних доб-
рив, оскільки впровадження ви-
соковрожайних сортів рослин
висунуло вимогу наявності у ко-
реневмісному шарі ґрунту ви-
соких концентрацій поживних
речовин. Проте подальше збіль-
шення випуску туків та їх ефек-
тивне використання зумовлено
розв’язанням ряду проблем,
серед яких особливо гостро по-
стають екологічна та енергетич-
на. Екологічна проблема засто-
сування азотних добрив спри-
чинена передусім низьким кое-
фіцієнтом використання їх
рослинами i, як наслідок, масо-

вим надходженням легкороз-
чинних азотнокислих та амо-
нійних солей у водоймища, на-
громадження їх у ґрунті й рос-
линах. Це призводить до по-
гіршення біологічного стану
водного середовища i знижен-
ня господарської цінності води,
а також до небажаних змін у
хімічному складі рослин [4, 5,
12, 21]. Ця проблема також по-
в’язана з високою енергоємніс-
тю виробництва азотних доб-
рив за обмежених запасів енер-
горесурсів на планеті.
З огляду на це невідкладним

є створення альтернативних
екологічно чистих і ресурсо-
ощадних агротехнологій у рос-
линництві. Створення таких
технологій має передбачати
передусім виведення сортів
рослин із високою здатністю до
забезпечення біологічним азо-
том. Ця властивість, на жаль,
була втрачена деякими сорта-
ми, оскільки їх селекція прово-
дилась на високих агрофонах i,
до того ж, без урахування здат-
ності сорту забезпечувати ін-
тенсивний розвиток азотфiксу-
вальних мікроорганізмів у коре-
невій зоні [24, 29, 35].
Створюючи новітні агротех-

нології, потрібно оптимально
вирішувати питання трансфор-
мації азоту в ґрунті. Ця пробле-
ма має розв’язуватися комплекс-
но — з погляду особливостей
рослин, умов їх вирощування та
фізіологічної активності мікро-
організмів, які відповідають за
такі процеси, як амоніфікація,
нітрифікація, азотфiксацiя, де-
нітрифікація. Недостатня увага
до мікробіологічного фактора
трансформації азоту значною
мірою призвела до низької
ефективності використання мі-
неральних азотних добрив, що
своєю чергою спричинило над-
мірне накопичення нітратів у
рослинній продукції та масове
забруднення біосфери окисла-
ми азоту. Оскільки не можна
«відмінити» застосування міне-
ральних азотних добрив як ос-
нови високих врожаїв, потрібно
внесення добрив зменшити до
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фізіологічного оптимуму. У ґрун-
товій мікробіології нині відомий
цілий комплекс тестів для визна-
чення фізіологічного оптимуму
азоту за вирощування сільсь-
когосподарських рослин. Зокре-
ма, враховуючи літературні [1,
18, 34, 35] та власні досліджен-
ня, а також показники (парамет-
ри) родючості ґрунту, можна
приблизно розрахувати норми
азотних і фосфорних мінераль-
них добрив, необхідних для
одержання запланованого вро-
жаю у конкретних зональних
умовах України, зокрема й для
конкретного поля [5, 12–14].
Як приклад нижче наведено

приблизні розрахунки норм
мінеральних добрив з ураху-
ванням симбіотрофного жив-
лення сої. У розрахунках слід
враховувати показник біологіч-
ної фіксації азоту, коефіцієнти
використання азоту, фосфору
тощо. Наприклад, у господар-
стві планують одержувати уро-
жай зерна сої 2,5 т/га (табл. 1).
Для формування 1 т зерна

соя використовує 85 кг азоту.
Ґрунт поля — чорнозем типо-

вий суглинковий, рН — 6,8–7,
вміст азоту, що легко гідролі-
зується, — 6,2 мг на 100 г ґрун-
ту. В орному шарі ґрунту міс-
титься 186 кг/га азоту. Кое-
фіцієнт використання азоту з
ґрунту становить 60–75%. От-
же, з ґрунту рослини можуть
засвоювати 139,5 кг/га азоту.
Для одержання запланованого
врожаю рослинам необхідно
мати додатково ще 73 кг/га азо-
ту. Нестачу цього елементу жив-
лення можна поповнити завдя-
ки симбіотичній фіксації азоту з
повітря в кількості 106,2 кг/га,
що з надлишком задовольняє
потребу рослини.
Рослини і тварини форму-

ють симбіози з різноманітними
мікроорганізмами, що забезпе-
чують харчування своїх живи-
телів. Значущість цих симбіозів
визначається тим, що більшість
вищих організмів не може пов-
ністю забезпечити своє повно-
цінне харчування, відчуваючи
дисбаланс основних його еле-
ментів: рослини і тварини-фіто-
фаги отримують надлишок вуг-
лецю, проте зазнають дефіци-

ту ін. макроелементів, пере-
дусім азоту й фосфору [34].
Найкращими моделями для
вивчення трофічних симбіозів
слугують двокомпонентні рос-
линно-мікробні системи [44].
Їхня мутуалістична природа
ґрунтується на позитивних зво-
ротних зв’язках партнерів: на-
приклад, рослини постачають
продукти фотосинтезу пере-
важно в ті частини кореня, з
яких активно надходить азот
(бульбочки) або фосфор (міко-
ризовані ділянки кортекса).
Встановлення таких зв’язків ба-
зується на системній регуляції,
яка в разі бобово-ризобіально-
го симбіозу містить елементи як
спільні з системами захисту від
патогенів (наприклад, саліцило-
ву і жасмонову кислоти), так і
такі, що не беруть участі в цьо-
му захисті (гени групи CLAVA-
TA, контролювальні формуван-
ня меристем, ген HAR1, що
бере участь в утворенні бічних
коренів) [40]. Важливо відзначи-
ти, що в бобових культурах сис-
темна відповідь, яка регулює
утворення бульбочок, форму-
ється в листках [43], що відоб-
ражає залежність енергоємних
симбіотичних процесів від фо-
тосинтезу. Водночас регуляція
засвоєння зв’язаного азоту (ніт-
ратів) переважно обмежена ко-
ренем [34, 40].
Оскільки рослини і тварини

утворюють на своїх поверхнях,
у тканинах, внутрішніх порожни-
нах, а іноді й у клітинах, різно-
манітні ніші для розміщення
мікробних партнерів, гени гос-
подаря, відповідальні за розви-
ток цих ніш, можуть розгляда-
тися як найважливіші детер-
мінанти екологічних функцій
мікросимбіонтів. Вивчення дво-
компонентних симбіозів дало
змогу російським дослідникам
під керівництвом академіка
РАСГН і НААН І.А. Тихоновича
описати феномен генетичної
інтеграції неспоріднених орга-
нізмів, що призводить до утво-
рення надорганізмових систем
спадковості — симбіогеномів
[32, 33].

Вміст в орному шарі:

мг/100 г ґрунту 6,2 1,5

  кг/га 186,0 45,0

Коефіцієнт використання з ґрунту, % 75,0 25,0

Використання з ґрунту за вегетацію, кг/га 139,5 11,2

Винос на 1 т зерна, кг/га 85,0 28,5

Використання посівом за вегетацію, кг/га 212,5 71,3

Нестача для одержання планового
врожаю, кг/га 73,0 60,1

Засвоєння азоту за рахунок симбіозу:

  % 50,0 –

  кг/га 106,2 –

Засвоєння фосфору за рахунок
фосфатмобілізувальних мікроорганізмів:

  % – 25,0

  кг/га – 17,8

Нестача мінеральних добрив
для запланованого урожаю, кг/га – 42,3

1. Розрах но норм мінеральних добрив з рах ванням сим-
біотрофно о живлення сої під рожай зерна 2,5 т/ а [5]

Показник
Р2О5
за ДЕСТ

Азот, що легко
гідролізується
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Одним зі способів оптиміза-
ції умов функціонування симбі-
озу є застосування в інокуляції
насіння одночасно із ризобіями
інших штамів мікроорганізмів,
здатних мобілізувати фосфати
та пригнічувати розвиток фіто-
патогенних грибів [6,20,21].
Практичне застосування такого
комплексу штамів мікроор-
ганізмів здійснюється через
змішування препаратів безпо-
середньо під час інокуляції [33,
34] або виготовлення препа-
ратів [18, 21, 34]. В Україні роз-
роблено експериментальні ком-
плексні мікробні добрива, які
містять інокуляційний матеріал
бульбочкових бактерій Brady-
rhizobium japonicum, асоціативні
азотфіксувальні та фосфатмо-
білізувальні ризосферні бактерії
у вигляді рідкого препарату [18].
Екологічно найважливіша

форма трофічного симбіозу —
арбускулярна мікориза (AM),
яку наземні рослини утворюють
з гломусовими грибами (Glome-
romycota). Завдяки цьому сим-
біозу переважна більшість (до
90%) наземних рослин отриму-
ють основну частину мінераль-
ного (передусім фосфорного)
живлення [7, 21, 54]. Більше
того, AM — еволюційний попе-
редник для більшості корене-
вих симбіозів: рослинні гени,
гомологічні генам регуляції AM,
беруть участь у розвитку буль-
бочок, формуванні ризосфер-
них асоціацій, а також у захисті
рослин від патогенів [28]. До
таких генів належать фактори
сигнальної взаємодії, наприк-
лад гени рецепторних кіназ, які
відіграють важливу роль прак-
тично в усіх типах мікробно-рос-
линного симбіозу [39]. Важливо
відзначити, що в природі глому-
сові гриби колонізують рослини
в тісній кооперації з сателітни-
ми бактеріями, які населяють
поверхні гіф та їхню цитоплаз-
му, що робить AM багатокомпо-
нентною симбіотичною систе-
мою [34, 38]. Деякі види ризобій
є продуктами еволюції цих са-
телітів, що зумовила набуття
ними власної, незалежної від

гриба симбіотичної функції —
забезпечення рослин азотом
[48].
Не менше значення має нині

й асоціативна азотфіксація,
яка є масштабнішою, ніж симбі-
отична [22, 34, 55]. Багаторічні
дослідження застосування діа-
зотрофів у вирощуванні злако-
вих культур дають можливість
стверджувати, що в сучасних
умовах завдяки азотфіксації
можна одержати приріст уро-
жаю на рівні внесення 30 кг/га і
більше мінерального азоту [7,
19, 22, 35].
Інтродукція діазотрофів у

ризосферу пшениці озимої
сприяє підвищенню вмісту за-
гального азоту в ґрунті ризо-
сфери та у фітомасі, але не
повністю покриває потребу рос-
лини в цьому елементі [16].
Препарати на основі діазо-
трофів сприяють підвищенню
врожайності пшениці озимої на
0,16–0,43 т/га, вмісту сирого
протеїну в насінні — на 0,2–
0,5% та загального збору його
на 2–13%. Препарат діазофіт
рекомендований для вирощу-
вання пшениці, рису, ріпаку, а
ризоентерин — для ячменю [8,
21].
Важливо підкреслити, що

асоціативні азотфіксувальні
бактерії мають стимулюваль-
ний ефект завдяки здатності
синтезувати рістрегулювальні
речовини (ауксини, гібереліни,
цитокініни тощо) у кількостях,
зумовлених біорегуляторними
механізмами рослини [34, 46]. У
цьому полягає значна їх пере-
вага перед синтетичними сти-
муляторами росту.
Утворюючи велику кількість

С-сполук, рослини приваблю-
ють численних шкідників — па-
тогенів та рослиноїдних тварин.
Для нейтралізації цих анта-
гоністів рослини підтримують
різноманітних захисних симбі-
онтів, які виконують свої біо-
контрольні функції завдяки
двом механізмам — прямому
придушенню шкідників (синтез
токсинів, антибіотиків, літичних
екзоферментів; конкуренція за

поживні субстрати) та індукції
захисних реакцій живителя.
У захисних симбіонтів здат-

ність до придушення шкідників
рослин могла виникнути до по-
чатку активної взаємодії із са-
мими рослинами — в процесі
коеволюції мікроорганізмів з
фітопатогенами або фітофага-
ми, тобто рослини культивують
уже сформованих «ворогів
своїх ворогів». Наприклад,
Pseudomonas і Serratia здатні
до мікофагії, лізуючи гіфи фуза-
ріуму позаклітинними хітиназа-
ми [30, 34]. Багато штамів аско-
міцетів роду Cordyceps є без-
симптомними ендоепіфітами
рослин і проходять повний роз-
виток у тілі комахи-жертви [58].
Непряме придушення патогенів
часто пов’язане з малоспеци-
фічними ефектами: значна кіль-
кість симбіотичних організмів
(ризобії, мікоризні гриби, ризо-
сферні бактерії) проникають у
рослини без утворення некро-
тичних зон, викликаючи систем-
ну стійкість до патогенів [57].
Захисні ендофіти, як й азот-

фіксувальні, зазвичай проника-
ють у рослину-живителя за до-
помогою організмів-векторів, які
є постійними співмешканцями
рослин. Прикладом може слугу-
вати бактерія Clavibacter toxi-
cusr: вона проникає в рослину
разом із нематодою Anguina,
колонізуючи утворені нею гали,
звідки потім системно розпов-
сюджується по всій рослині [51].
Наявність цих ендофітів робить
рослину токсичною для тварин,
і таким чином Clavibacter «охо-
роняє» її як зручну нішу для
нематоди-вектора. Фактично
при цьому формується багато-
компонентна система, в якій
різні організми (бактерії, нема-
тоди, тварини-фітофаги) конку-
рують за С-метаболіти господа-
ря, а той, у свою чергу, завдя-
ки динамічним зворотним
зв’язкам забезпечує розподіл
С-ресурсів на користь найвигід-
ніших симбіонтів.
Природні антагоністи шкід-

ників рослин можуть бути вико-
ристані для біоконтролю неза-
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лежно від того, чи мають вони
здатність бути симбіонтами
рослин. Один із засновників
сільськогосподарської мікробіо-
логії С.С. Мережковський [17]
для придушення гризунів (ми-
шей, щурів, ховрахів) запропо-
нував застосовувати вид Sal-
monella enteritidis, небезпечний
для людини та сільськогоспо-
дарських тварин. Зауважимо,
що деякі бактерії, які традицій-
но використовуються для вибір-
кового придушення шкідників,
виявилися носіями дуже широ-
кого спектра біоконтрольних
функцій. Так, Bacillus thuringi-
ensis — вид, широко застосову-
ваний для придушення шкідли-
вих комах [10, 11, 25, 45, 52],
активний також і проти багатьох
фітопатогенних грибів [31]. Ін-
ший приклад поліфункціональ-
них симбіонтів рослин — шта-
ми Streptomyces, які викорис-
товуються проти фітопатоге-
нів, але часто вони виявляють
активність і проти павутинних
кліщів [10, 49].

Створення мікробних препа-
ратів — це лише перший етап
використання сільськогоспо-
дарсько цінних мікроорганізмів
[16, 21, 34]. Надалі потрібно пе-
реходити до біоінженерії склад-
них поліфункціональних сис-
тем. Початком таких робіт може
бути створення багатокомпо-
нентних інокулянтів — аналогів
природних мікробіомів рослин.
Наприклад, перспективним є
поєднання симбіонтів, що по-
стачають рослинам азот і фос-
фор та забезпечують збалансо-
ване їх живлення. Універсальні
Sym-гени бобових, які відпові-
дають за моніторинг симбіотич-
них бактерій, спочатку, можли-
во, були факторами контролю
за багатокомпонентними ендо-
фітними спільнотами. Проте
умовою для одночасного під-
тримання великої кількості мік-
роорганізмів є створення гено-
типів рослин, здатних забезпе-
чувати енергією високу метабо-
літичну активність одночасно у
кількох типів ендосимбіонтів [34].

Сільськогосподарська мікробіологія
і збалансований розвиток агроекосистем

1. Аристовская Т.В. Микробиология подзолис-
тых почв. — М. — Л.: Наука, 1965. — 187 с.

2. Аристовская Т.В. Теоретические аспекты
проблемы численности, биомассы и продуктивнос-
ти почвенных микроорганизмов//Вопросы числен-
ности, биомассы и продуктивности почвенных мик-
роорганизмов. — Л.: 1972. — С.7–20.

3. Биорегуляция микробно-растительных сис-
тем: Монография/Иутинская Г.А., Пономарен-
ко С.П., Андреюк Е.И. и др.; под общ. ред. Г.А. Иу-
тинской, С.П. Пономаренко. — К.: Ничлава,
2010. — 464 с.

Розвиток сільськогосподар-
ської мікробіології має врахову-
вати екологічні та генетичні ри-
зики широкого розповсюдження
інтродукованих мікроорганізмів
в агроекосистемах. Один із та-
ких ризиків — наявність в рос-
линах бактерій і грибів, патоген-
них для людини (зокрема таких
видів, як Burkholderia, Escheri-
chia, Klebsiella, Salmonella, Sta-
phylococcus). На щастя, було
з’ясовано, що рослини люцер-
ни або арабідопсису слабо ко-
лонізуються патогенними для
людини штамами бактерій, хоча
активно заселяються непато-
генними формами, позбавлени-
ми флагелл і систем екскреції
білків [34, 53]. Проте до колоні-
зації деяких рослин ентеробак-
теріями можуть бути залучені
поверхневі структури, які бе-
руть участь в інфікуванні люди-
ни [34], що вказує на необхід-
ність ретельного моніторингу
ендофітних спільнот, особливо
в тих рослинах, які людина вжи-
ває в їжу в сирому вигляді.

Стрімке розширення знань про взаємо-
зв’язки мікроорганізмів з рослинами й твари-
нами створює можливість переходу до ста-
лих агроекосистем, екологічно безпечного
землеробства, в яких виробництво продукції
є економічно вигіднішим, ніж у системах ін-
тенсивного землеробства, і здійснюється за
мінімального навантаження на навколишнє
середовище.
Ефективне управління симбіотичними спіль-

Висновки

нотами має бути засноване на цілісності мік-
робного населення агроекоценозу, пов’язаній
з його циркуляцією в системі ніш, що нада-
ються рослинами, тваринами і ґрунтом [15,
34, 47]. Аналіз механізмів цієї циркуляції дасть
можливість не тільки ефективно використо-
вувати мікроорганізми в сільському господар-
стві, а й контролювати еколого-генетичні
наслідки їхньої широкомасштабної інтродукції
в агроценозах.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ
ВУГЛЕЦЮ В ЧОРНОЗЕМІ

Ви ористання традиційної та альтернативної
систем ор ано-мінерально о добрення
забезпечило зростання в лецю ор анічної
речовини чорнозем опідзолено о на 0,10–
0,11 т/ а за рі та сприяло я існій трансформації
в лецю в спол и більш стабільних матних
форм м с . Мінеральна система добрення
з мовила втрати м с в лецевом
е віваленті 0,41 т/ а за рі та посилила процеси
йо о ф льватизації.

Однією з найважливіших проблем сучасно-
го землеробства є втрата органічної речовини
ґрунту. Стала тенденція до зменшення запасів
гумусу в межах 0,6–1 т/га щороку спричиняє
деградацію основних ґрунтових характеристик,
зумовлює погіршення фізико-хімічних та агро-
фізичних властивостей ґрунтів, повітряного та
водного режимів і призводить до зменшення
їхнього продуційного потенціалу [1, 2, 6].
Вуглецевий обмін у ґрунтах високого рівня

техногенного навантаження є діагностичним
показником їхньої екологічної рівноваги. Зі
зменшенням запасів вуглецю продуктивна
здатність ґрунтів знижується, а елементи жив-
лення, навіть у достатній кількості, не засвою-
ються рослинами повною мірою через по-
гіршення ґрунтової структури, водного та по-
вітряного режимів [4].
Головним джерелом стабілізації запасів вуг-

лецю ґрунту є внесення органічних добрив. За
даними численних досліджень, застосування в
зоні Лісостепу 10–12 т гною на 1 га ріллі здат-
не компенсувати втрати органічної речовини
ґрунту, зміщуючи баланс процесів розкладу —
синтезу в бік синтезу [2, 4].
Практика ведення землеробства з унесен-

ням 1–1,5 т гною на 1 га ріллі в останні 20 років
вважається деструктивною, що потребує пошу-
ку альтернативних підходів у забезпеченні

ґрунту органічною речовиною та поліпшенні
умов її трансформації в гумусні сполуки.
У стаціонарних польових дослідах, проведе-

них на Верхняцькій дослідно-селекційній
станції (умови нестійкого зволоження зони Лісо-
степу), вивчали вплив різних систем удобрен-
ня на стабілізацію запасів органічної речовини
ґрунту.
Матеріали і методика досліджень. У ро-

боті наведено дані 2-х ротацій (1989–2009 рр.)
зерно-бурякової сівозміни, які характеризують
гумусний стан чорнозему опідзоленого важко-
суглинкового з поглибленим аналізом процесів
кількісної та якісної трансформації вуглецю в
ґрунті.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзо-

лений важкосуглинковий: уміст гумусу за Тюрі-
ним — 3–3,6%, гідролітична кислотність за Кап-
пеном — 22–38 мг⋅екв/кг ґрунту, сума увібраних
основ за Каппеном-Гільковіцем — 280–300
мг⋅екв/кг ґрунту, лужногідролізованого азоту за
Корнфільдом — 100–120 мг/кг ґрунту, уміст ру-
хомого фосфору та обмінного калію за Чирі-
ковим — відповідно 90–140 та 70–100 мг/кг
ґрунту.
Чергування культур у плодозмінній сівозміні

(30% — просапні, 60 — зернові, 20% — кор-
мові): ячмінь+конюшина — конюшина — пше-
ниця озима — буряки цукрові — горох — пше-

Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія
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Трансформація
вуглецю в чорноземі
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ниця озима — кукурудза на зерно — вико-овес
— пшениця озима — буряки цукрові. У ґрунт
заробляли побічну продукцію всіх культур, крім
ячменю ярого, конюшини та вико-вівса.
Площа облікової ділянки — 100 м2, по-

вторність — 3-разова. Агротехніка вирощуван-
ня культур загальноприйнята для цієї зони.
Зразки ґрунту відбирали з орного (0–30 см)

та підорного (30–40 см) шарів у 4-му полі сіво-
зміни перед закладанням досліду, у кінці І та ІІ
ротацій. Уміст загального гумусу в ґрунті визна-
чали за І.В. Тюріним, лабільного — за М.А. Єго-
ровим, груповий склад гумусу — за І.В. Тюрі-
ним у модифікації М.М. Кононової та Н.П. Бєль-
чикової. Облік побічної продукції здійснювали
за ділянками, уміст сухої речовини — ваговим
методом. Вихід післяжнивних решток з ураху-
ванням коефіцієнтів гуміфікації визначали роз-
рахунковим методом згідно з рекомендаціями
О.Г. Тараріка, М.Г. Лобаса [3].
Результати досліджень свідчать про те,

що система удобрення — один з головних фак-
торів впливу на процеси кількісної та якісної
трансформації органічної речовини в ґрунті. За
мінеральної системи удобрення головним дже-
релом поповнення ґрунту органічною речови-
ною є післяжнивні і кореневі рештки. За пері-
од 2-х ротацій зерно-бурякової сівозміни сумар-
на кількість органічних решток, що надійшла в
ґрунт за мінеральної системи удобрення, ста-
новила 8,76 т/га, або 0,44 т/га за рік. Така
кількість органіки була недостатньою для ста-
білізації запасів органічної речовини ґрунту.
Баланс процесів розкладу — синтезу органіч-
ної речовини в шарі чорнозему опідзоленого 0–
40 см із запровадженням мінеральної системи
удобрення зміщувався в бік розкладу, що спри-
чиняло зменшення запасів вуглецю ґрунту за
період 2-х ротацій на 8,18 т/га, або 0,41 т/га за
рік (табл. 1).
Деструктивний вплив на ґрунтову систему

мало тривале вирощування культур без уне-
сення мінеральних добрив. За обсягів щорічно-
го надходження вуглецю 0,39 т/га в ґрунті скла-
дався від’ємний баланс органічної речовини,
який у вуглецевому еквіваленті за 20 років ста-
новив 7,19 т/га, або 0,36 т/га за рік.
Отже, надходження в ґрунт органічної речо-

вини у вигляді післяжнивних і кореневих реш-
ток у варіанті без унесення добрив і за міне-
ральної системи удобрення було недостатнім
для досягнення додатного балансу вуглецю в
чорноземі опідзоленому.
Позитивний вплив на збільшення вмісту

органічної речовини в ґрунті мало застосуван-
ня органо-мінеральних систем удобрення. Уне-
сення впродовж 2-х ротацій N50P42,5K50 + 12 т
гною на 1 га сівозмінної площі збільшило по-

рівняно з варіантом без добрив сумарні обся-
ги надходження вуглецю органічної речовини
на 23,6 т/га, зокрема за рахунок післяжнивних
і кореневих решток — на 1,43 т/га, гною — 22,2
т/га. Щорічний обсяг надходження вуглецю при
цьому зріс на 1,19 т/га. Такі обсяги надходжен-
ня органічної речовини дали змогу не лише
стабілізувати вуглецевий фонд ґрунту, а й за-
безпечили його зростання щороку в кількості
0,10 т/га. Коефіцієнт гуміфікації органічної ре-
човини за традиційної органо-мінеральної си-
стеми удобрення був найвищим і становив
38,7%.
Високий стабілізувальний вплив на ґрунто-

ву систему мало застосування альтернативної
органо-мінеральної системи удобрення, яка
передбачала заорювання усієї побічної про-
дукції культур сівозміни на фоні внесення
N50P42,5K50 на 1 га сівозмінної площі. За пері-
од 2-х ротацій обсяги синтезу органічної речо-
вини в побічній продукції становили 25,8 т/га
вуглецю, або 1,29 т/га за рік, що у 2,8–2,9 раза
перевищувало кількість органічної речовини в
післяжнивних і кореневих рештках. За стабілі-
зувальним впливом на ґрунт альтернативна
органо-мінеральна система удобрення була
навіть дещо ефективнішою порівняно з тради-
ційною системою на основі внесення гною. Її
застосування забезпечило щорічне зростання
вуглецевого фонду ґрунту на 0,11 т/га. Кое-
фіцієнт гуміфікації побічної продукції становив
34,6%, що на 4,1% менше порівняно з унесен-
ням гною.
Досить ефективною була альтернативна ор-

ганічна система удобрення (12 т/га гною + побіч-
на продукція). Обсяги надходження органічної
речовини в ґрунт за її застосування становили
за 20 років 53,1 т/га вуглецю, або 2,66 т/га за
рік, що було більше, ніж за органо-мінеральних
систем удобрення відповідно на 18,2–21,6 та
0,91–1,08 т/га. Запаси органічної речовини
ґрунту за її застосування зросли до початкового
показника за 20 років на 4,93 т/га вуглецю, у
середньому за рік — на 0,25 т/га. Коефіцієнт
гуміфікації за альтернативної органічної систе-
ми удобрення становив 26,9%, що порівняно з
альтернативною і традиційною органо-міне-
ральними системами удобрення було менше
відповідно на 7,7 та 11,8%. Причиною змен-
шення гуміфікації могло стати порушення вуг-
лецево-азотного співвідношення, яке під час
заорювання побічної продукції та заміни міне-
ральних добрив гноєм зростає на користь вуг-
лецю, що уповільнює процеси гуміфікації [5].
Розрахунки показують, що стабілізація

органічної речовини в чорноземі опідзоленому
настає за щорічних обсягів надходження вугле-
цю не менше 0,92–1,03 т/га. Найменш затрат-
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ним і досить ефективним способом досягнен-
ня бездефіцитного балансу органічної речови-
ни в ґрунті є заорювання побічної продукції рос-
лин разом з післяжнивними і кореневими решт-
ками. Така система удобрення забезпечує над-
ходження вуглецю в ґрунт у кількості 1,75 т/га
за рік, що на 0,72–0,83 т/га перевищує стабілі-
заційний мінімум.
Диференціація систем удобрення по-різно-

му позначилася на процесах якісної трансфор-
мації сполук вуглецю в ґрунті. Мінеральна сис-
тема удобрення на фоні значних втрат органіч-
ної речовини посилила процеси фульватизації
гумусу. За період 2-х ротацій абсолютний уміст
гумінових кислот у гумусі орного шару змен-
шився з 0,66% до 0,54%, підорного — з 0,63%
до 0,58%; уміст фульвокислот залишався ста-
більним — відповідно 0,44–0,46 та 0,44–0,42%.
Водночас відносна частка фульвокислот у скла-
ді гумусу за період 2-х ротацій зросла в орно-
му шарі на 4,2%, підорному — 0,4%. Це при-
звело до зменшення співвідношення Сгк:Сфк у
гумусі орного шару на 0,33, підорного — 0,05,
погіршивши його стабільність. Тривале засто-
сування мінеральних добрив негативно позна-
чилося на якісному складі гумінових кислот, у
них зросла частка менш стабільних фракцій,
зв’язаних з півтораоксидами, і зменшилася ча-
стка фракцій, зв’язаних з кальцієм (табл. 2).
Уміст лабільного гумусу у варіанті з міне-

ральною системою удобрення за період 2-х
ротацій збільшився в орному шарі на 0,016%,
підорному — 0,007%, натомість уміст негідро-
лізованого залишку зменшився відповідно на
0,09 та 0,03%. Така динаміка складу гумусу
свідчить про те, що під впливом тривалого ви-
користання мінеральних добрив гумус зазнає
негативних якісних перетворень.
Погіршення якісного складу гумусу спостері-

галося і у варіанті без унесення добрив. За 20
років у неокультуреному варіанті в складі гуму-
су зменшився абсолютний уміст гумінових кис-
лот і зросла сума фракцій гумінових кислот,
зв’язаних з півтораоксидами. Співвідношення
гумінових і фульвокислот зменшилося в гумусі
орного шару з 1,49 до 1,29, підорного — з 1,44
до 1,4. Процес дестабілізації гумусу відбував-
ся за рахунок зменшення групи гумінових кис-
лот, збільшення частки їх рухомих фракцій та
зменшення вмісту негідролізованого залишку.
Позитивний стабілізувальний вплив на якісні

і кількісні характеристики гумусу в чорноземі
опідзоленому мало застосування традиційної
та альтернативної систем органо-мінерально-
го удобрення. Органо-мінеральні системи удоб-
рення сприяли незначному зростанню абсо-
лютного вмісту гумінових кислот і негідролізо-
ваного залишку в складі гумусу на фоні

стабілізації вмісту фульвокислот. При цьому
відносна частка гумінових кислот зростала
інтенсивніше, а частка фульвокислот зменшу-
валася, що зумовлювало утворення більш ста-
більного гуматного типу гумусу. Так, у варіанті
з унесенням N50P42,5K50 + побічна продукція за
період 2-х ротацій співвідношення Сгк:Сфк у гу-
мусі орного шару зросло з 1,52 до 1,75, підор-
ного — з 1,47 до 1,57.
Унесення N50P42,5K50 + 12 т/га гною на 1 га

сівозмінної площі за впливом на якісний склад
гумусу прирівнювалося до альтернативної ор-
гано-мінеральної системи удобрення. Її засто-
сування посилювало процеси гуміфікації,
співвідношення Сгк:Сфк на кінець ІІ ротації в
гумусі орного шару зросло з 1,60 до 1,73, підор-
ного — з 1,48 до 1,61.
Органо-мінеральні системи удобрення спри-

яли зростанню фракцій гумінових кислот, зв’я-
заних з кальцієм, що посилювало внутрішню
стабільність гумінових кислот на фоні загаль-
ного їх зростання.
За органо-мінеральних систем удобрення в

ґрунті спостерігалося абсолютне зростання
вмісту лабільного гумусу та негідролізованого
залишку відповідно на 0,09–0,19% та 0,01–
0,06%. Це свідчить про комплексний характер
процесів гумусоутворення, за яких не лише ут-
ворюються легкорозчинні групи гумусу, а й від-
бувається глибока трансформація органічної
речовини добрив у малорухомі і досить ста-
більні його складові, що підтверджує розши-
рене відтворення родючості чорнозему опід-
золеного.
Найефективнішою щодо стабілізації

кількісних характеристик і якісного складу гуму-
су була альтернативна органічна система удоб-
рення. Унесення 12 т гною на 1 га сівозміни у
поєднанні із заорюванням побічної продукції
поліпшувало гумусний стан чорнозему опідзо-
леного переважно у верхньому шарі 0–30 см.
За 20 років уміст загального вуглецю гумусу в
орному шарі зріс на 0,12%, при цьому утворен-
ня гумусу характеризувалося найвищим ступе-
нем його гуміфікації. Співвідношення Сгк:Сфк
збільшилося з 1,52 до 1,85. Гумус відзначався
високим абсолютним умістом гумінових кислот
(0,72%) та домінуванням у їхньому складі ста-
більних, зв’язаних з кальцієм фракцій.
Використання як органічного добрива всієї

побічної продукції культур зерно-бурякової
сівозміни на фоні внесення оптимальних норм
мінеральних добрив в умовах нестійкого зволо-
ження зони Лісостепу є альтернативою тра-
диційній органо-мінеральній системі удобрен-
ня, яка дає змогу стабілізувати гумусний фонд
чорнозему опідзоленого та сприяє поліпшенню
якісного складу гумусу.
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Культури зерно-бурякової сівозміни в по-
бічній продукції синтезують ресурс органічної
речовини, який у 2,8–2,9 раза перевищує піс-
ляжнивні і кореневі рештки. Використання
цього ресурсу як органічного добрива разом з
унесенням оптимальних норм мінеральних доб-
рив (N50P42,5K50) в умовах нестійкого зволо-
ження зони Лісостепу забезпечило зростан-
ня запасів вуглецю в шарі ґрунту 0–40 см на
0,11 т/га за рік, що відповідало внесенню
N50P42,5K50 + 12 т/га гною, і вуглецевого фон-
ду на 0,10 т/га за рік. Органо-мінеральні сис-
теми удобрення сприяли формуванню гумат-
них форм гумусу (зі співвідношенням Сгк:Сфк —

Висновки

1,73–1,75), посилювали внутрішню стабіль-
ність гумінових кислот та забезпечували
комплексний характер процесів гумусоутво-
рення.
Використання мінеральної системи удоб-

рення (N50P42,5K50 на 1 га сівозмінної площі)
упродовж 2-х ротацій зерно-бурякової сівозмі-
ни зумовило кількісну та якісну деструкцію
гумусу. Запаси органічної речовини в шарі чор-
нозему опідзоленого 0–40 см зменшилися на
8,18 т/га вуглецю, посилилися процеси фуль-
ватизації гумусу, співвідношення Сгк:Сфк змен-
шилося в орному шарі з 1,50 до 1,17, підорно-
му — з 1,43 до 1,38.
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Ґрунт — основне джерело поживних речовин
для рослини. Від його гранулометричного скла-
ду, хімічних властивостей, наявності доступних
елементів живлення, реакції ґрунтового се-
редовища та інших агрохімічних показників за-
лежить продуктивність сільськогосподарських
культур. Одним із факторів, що найбільше
впливає на врожайність рослин та збережен-
ня родючості ґрунту є добрива [1, 2]. Їх засто-
сування сприяє поліпшенню мікробіологічних
процесів у ґрунті та збагаченню його органіч-
ною речовиною [2, 8, 9].
Азот, на відміну від інших елементів живлен-

ня, — найбільш мобільний, тому дуже важли-
во контролювати азотне живлення рослин та
своєчасно регулювати його дозу [5].
Одним з основних показників родючості

ґрунту є його забезпеченість фосфором. Ріпак
його потребує набагато більше, ніж зернові
культури. Максимальну його кількість він погли-
нає в період стеблування — цвітіння завдяки
розвиненій кореневій системі з фосформобілі-
зувальними властивостями [6].
Підтримання калійного режиму на рівні, до-

статньому для одержання високих урожаїв
сільськогосподарських культур, можливе лише
за використання добрив. Під час взаємодії з
ґрунтом вони утворюють сполуки різної розчин-
ності, рухливості й доступності для рослин. У
1-й рік після їх унесення відбувається істотне
збільшення кількості обмінного калію. У на-
ступні роки він перерозподіляється між усіма
формами, значно збільшуючи вміст необмінно-
фіксованого калію [4, 7].
Мета досліджень — визначити вплив доб-

рив на динаміку вмісту основних елементів
живлення в темно-сірому опідзоленому ґрунті
за вирощування ріпаку ярого.
Методика досліджень. Експериментальні

дослідження здійснювали впродовж 2007–
2009 рр. на території землекористування ТОВ
«Біотех ЛТД» Бориспільського району Київсь-
кої області. Попередником для ріпаку ярого
була пшениця озима.
Ефективність дії мінеральних добрив ви-

вчали за схемою: 1. Без добрив (контроль);
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ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
НА ДИНАМІКУ ВМІСТУ ЕЛЕМЕНТІВ
ЖИВЛЕННЯ В ТЕМНО-СІРОМУ
ОПІДЗОЛЕНОМУ ҐРУНТІ
ЗА ВИРОЩУВАННЯ РІПАКУ ЯРОГО

Наведено рез льтати досліджень динамі и вміст
основних елементів живлення в ґр нті за
вирощ вання ріпа яро о.

2. N74P79K158 (прості добрива); 3. N74P79K158
(тукосуміш 14:15:24); 4. N49P53K105 (прості доб-
рива 3/4 норми); 5. N49P53K105 (тукосуміш
14:15:24 3/4 норми).
У дослідженнях використовували середньо-

ранній гібрид Юра типу «00». Площа посівної
ділянки становила 60м2, облікової — 56 м2. По-
вторність досліду — 3-разова. Розміщення ва-
ріантів — систематичне. Технологія вирощу-
ваннчя — загальноприйнята для Лівобережно-
го Лісостепу. Ґрунт дослідної ділянки —
темно-сірий опідзолений грубопилувато-легко-
суглинковий на лесі.
Для проведення досліду використовували

добрива, які вносили в передпосівне удобрен-
ня: аміачну селітру з умістом N — 34,5% (ДСТ
2–75), суперфосфат гранульований з умістом
Р2О5 — 19,5% (ДСТ 5956–78), калімагнезію з
умістом К2О — 27% (ТУ 6–12–23–75) і туко-
суміш з умістом N — 14, P — 15, K — 24%.
Щоб визначити вміст елементів живлення,

відбирали зразки в періоди появи сходів, фор-
мування розетки, бутонізації, зеленого стручка
і технічної стиглості.
У зразках ґрунту вміст амонійного азоту ви-

значали фотоколориметричним методом за до-
помогою реактиву Несслера (ДСТУ 4729–2007),
нітратного азоту — потенціометричним мето-
дом (ДСТУ 4729–2007), рухомих сполук фосфо-
ру і калію — за методом Кірсанова в модифі-
кації (ННЦ ІГА ДСТУ 4405–2005).
Математичну обробку результатів дослі-

джень здійснювали за допомогою дисперсійно-
го аналізу з використанням комп’ютерних про-
грам Сплайн і Agrostat.
Результати досліджень показали, що вне-

сення мінеральних добрив сприяло збільшенню
в ґрунті вмісту азоту, фосфору і калію (таблиця).
Найменший уміст мінерального азоту спо-

стерігали на контролі, в орному шарі у фазі схо-
дів він становив 15,4 мг/кг ґрунту. Внесення 3/4
норми (N49P53K105) зумовило незначне збіль-
шення цього показника. Застосування 3/4 нор-
ми тукосуміші 14:15:24 сприяло підвищенню
вмісту мінерального азоту на 9,3 мг/кг ґрунту (у
фазі сходів) порівняно з контролем. Прості мі-
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неральні добрива в нормі N74P79K158 сприяли
збільшенню показника на 12,6 мг/кг ґрунту.
Найвищий уміст мінерального азоту, який ста-
новив на початку вегетації 31,1 мг/кг ґрунту в
орному шарі, спостерігався у варіанті з викорис-
танням тукосуміші (14:15:24). У наших дослідах
найвищий уміст мінерального азоту в ґрунті під
час вегетації ріпаку ярого відзначено на почат-
ку росту і розвитку рослин і у фазі сходів. У
подальшому він зменшувався, на період дос-
тигання насіння варіював від 10,9 до 18,2 мг/кг
ґрунту, на контролі був 6,6 мг/кг.
Аналізуючи дані таблиці, варто відзначити,

що найбільший уміст рухомих сполук фосфо-
ру в ґрунті спостерігали в 1-й половині вегетації
ріпаку ярого, оскільки в цей період рослини
споживають їх незначну кількість. Найвищий
уміст рухомих сполук фосфору в орному шарі
ґрунту встановлено у період сходів за внесен-
ня N74P79K158 (тукосуміш 14:15:24) — 183 мг/кг,
на контролі — 122 мг/кг ґрунту.

Вплив мінеральних добрив на динаміку
вмісту елементів живлення в темно-сірому
опідзоленому ґрунті за вирощування ріпаку ярого

Внесення добрив позитивно вплинуло на
накопичення основних елементів живлення в
темно-сірому опідзоленому ґрунті. Їх макси-

Кількість обмінного калію в ґрунті залежала
від норми застосування добрив. Найвищий його
вміст, який поступово знижувався до фази тех-
нічної стиглості насіння внаслідок інтенсивно-
го їх використання рослинами, був на початко-
вих етапах вегетації ріпаку ярого. Найнижчий
уміст обмінного калію спостерігали у варіанті
без добрив — 118 мг/кг (у фазі сходів). Засто-
сування 3/4 норми у вигляді простих мінераль-
них добрив підвищувало вміст цього елемента
до 133 мг/кг ґрунту. Унесення 3/4 норми туко-
суміші (14:15:24), яка на початку вегетації ста-
новила 142 мг/кг ґрунту, так само впливало на
кількість обмінного калію в ґрунті. Унесення
простих мінеральних добрив у нормі N74P79K158
сприяло поліпшенню калійного режиму ґрунту.
У фазі сходів уміст цього елемента становив в
орному шарі 156 мг/кг ґрунту. Найвищий його
показник був у варіанті, де в передпосівне
удобрення вносили тукосуміш (14:15:24) у
нормі N74P79K158, —167 мг/кг ґрунту.

Сходи N мін. 15,4 31,1 28,0 24,7 22,2

P рух. 122 183 165 152 136

K обм. 118 167 156 142 133

Формування розетки N мін. 15,1 27,7 24,6 21,3 18,8

P рух. 121 176 158 145 129

K обм. 115 160 149 135 128

Бутонізація N мін. 11,5 24,1 21,0 17,7 15,2

P рух. 107 161 142 132 115

K обм. 106 152 138 129 121

Зелений стручок N мін. 7,1 19,7 16,6 14,5 11,8

P рух. 93 141 122 110 98

K обм. 96 139 132 120 116

Технічна стиглість N мін. 6,6 18,2 15,4 13,6 10,9

P рух. 88 135 117 104 93

K обм. 91 133 130 117 111

Вплив мінеральних добрив на вміст елементів живлення в орном шарі ґр нт за вирощ -
вання ріпа яро о (середнє за 2007–2009 рр.), м / ґр нт

Варіант удобрення

N49P53K105
(прості
добрива

3/4 норми)

Без добрив
(контроль)

N74P79K158
(тукосуміш
14:15:24)

N74P79K158
(прості
добрива)

N49P53K105
(тукосуміш

14:15:24
3/4 норми)

Фаза росту
та розвитку рослин

Елемент
живлення

Висновки

мальний уміст забезпечувався внесенням
N74P79K158 (тукосуміш 14:15:24) і становив:
азоту — 31,3 мг/кг, фосфору — 183, калію —
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Вплив мінеральних добрив на динаміку
вмісту елементів живлення в темно-сірому
опідзоленому ґрунті за вирощування ріпаку ярого

167 мг/кг (у фазі сходів). Найвищий їх уміст у
всіх варіантах спостерігали в період сходів —
формування розетки ріпаку ярого. У подаль-
шому він зменшувався. Ця тенденція зумовлю-
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валася використанням рослинами елементів
живлення для формування вегетативної маси
і генеративних органів.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

22–24 травня 2012 р. в Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифі-
кації сільського господарства» відбулися XX Міжнародна науково-технічна конференція «Тех-
нічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнська конференція-
семінар аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії.
Гості й учасники конференції ознайомилися з виставкою машин та обладнання, розроблених і

виготовлених працівниками інституту. На виставковому майданчику загалом було представлено
22 зразки сучасної техніки, яка має попит і широко впроваджується в аграрному виробництві нашої
держави.
На форумі зібралися провідні вчені, викладачі вищих навчальних закладів, працівники науко-

вих установ, керівники підприємств–виробників сільськогосподарської техніки, дослідних госпо-
дарств, міністерств і відомств не лише нашої держави, а й закордону. Серед зарубіжних гостей
були присутні представники Росії, Білорусі та Польщі.
На пленарному засіданні виступили: заступник директора з наукової роботи ННЦ «ІМЕСГ» член-

кореспондент НААН О.В. Сидорчук; академік-секретар Відділення економіки НААН член-корес-
пондент НААН В.М. Жук; заступник директора Департаменту інженерно-технічного забезпечення
та сільськогосподарського машинобудування Міністерства аграрної політики і продовольства Ук-
раїни А.В. Бурилко; заступник голови Київської облдержадміністрації, начальник головного управ-
ління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації О.О. Шевченко; директор ГНУ
ВНДІВМЗ, академік Россільгоспакадемії і НААН України М.Г. Ковальов; проректор НУБіП Украї-
ни, доктор технічних наук, професор В.О. Дубровін; заступник директора з механізації сільського
господарства РУП «НПЦ» НАН Білорусі, кандидат технічних наук В.П. Чеботарьов; директор
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, член-кореспондент НААН В.І. Кравчук; доктор технічних наук Є. Кра-
совський (Люблінське відділення Польської академії наук); Почесний президент Української асо-
ціації аграрних інженерів В.Ф. Кульгавий; академік НААН В.М. Булгаков; директор ННЦ «Інститут
землеробства НААН» член-кореспондент НААН В.Ф. Камінський.
Доповіді та дискусії були продовжені на засіданнях п’яти секцій (рослинництво, тваринництво,

енергетика, техсервісне забезпечення, інженерія машинних систем), які очолювали провідні вчені
інституту. Всього на секціях було заслухано 108 доповідей.
У рамках VII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у га-

лузі аграрної інженерії було представлено результати досліджень 15 молодих учених та аспірантів.
У рішеннях конференції знайшли відображення способи покращення технічного забезпечення

агропромислового виробництва.
В.О. Шейченко,

кандидат технічних наук,
вчений секретар ННЦ «ІМЕСГ»
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ЯКІСТЬ КОРМІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОЗ
МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ І РЕЖИМІВ
ВИКОРИСТАННЯ СІЯНОГО
ЗЛАКОВОГО ТРАВОСТОЮ

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив на хімічний с лад трав’яних ормів доз
і співвідношень азот , фосфор й алію
мінеральних добрив, а та ож режимів
ви ористання сіяно о зла ово о травостою
на сірих лісових ґр нтах.

Поживна цінність трав істотно залежить від
ґрунтових умов, складу травостоїв, унесення
добрив, режиму їх використання та інших агро-
технічних способів.
З-поміж елементів мінеральних добрив най-

більше на біохімічний склад корму лучних тра-
востоїв впливає азот. Дослідженнями вітчиз-
няних і зарубіжних учених [1, 3–5, 7, 11] було
доведено, що азотні добрива, особливо в під-
вищених дозах, поліпшують якість корму, збіль-
шуючи в ньому вміст протеїну та його складо-
вої частини — білка. При цьому вміст безазотис-
тих екстрактивних речовин та їх складової —
розчинних у воді вуглеводнів — зменшується.
За раннього і частого відчуження лучних тра-
востоїв порівняно з пізнім якість корму поліп-
шується за рахунок збільшення вмісту в його
сухій масі кормових одиниць, обмінної енергії,
сирого протеїну та зменшення вмісту сирої кліт-
ковини.
У сучасних умовах через високу вартість

мінеральних добрив їх вносять на лучні угіддя
значно менше від потреби. До того ж на сірих
лісових ґрунтах України комплексних дослі-
джень з поглибленим вивченням показників хі-
мічного складу корму практично не проводили.
Тому особливої актуальності набуває пробле-
ма підвищення якості трав’яних кормів через
збільшення доз добрив та оптимізацію режимів
використання багаторічних травостоїв.
Невирішеність багатьох питань цієї пробле-

ми разом з іншими факторами ускладнює роз-
роблення ефективних заходів з поліпшення
якості трав’яних кормів.
Мета досліджень — визначити хімічний

склад сіяного злакового травостою залежно від

доз і співвідношень основних поживних еле-
ментів добрив за різних режимів використання.
Методи досліджень. Дослідження здійсню-

вали в ДП ДГ «Чабани» ННЦ «Інститут земле-
робства НААН» на сірих лісових ґрунтах з уміс-
том гумусу 1,99–2,08%, рНсол. — 5,2–5,5, се-
реднім забезпеченням фосфором і калієм.
Сіяний злаковий травостій створено сівбою су-
міші сортів злакових трав тимофіївки лучної
Евола, костриці лучної Аргента та стоколосу
безостого Вишгородський.
Фосфорні та калійні добрива в усіх дозах

вносили в один термін навесні, азотні — одна-
ковими частинами під кожний укіс. У досліді 2
за сінокісного використання азот вносили у 2
терміни, багатоукісного — 4. Використання тра-
востою в досліді 1 — 3-укісне з проведенням
першого укосу у фазі колосіння з переважан-
ням злакових компонентів, наступних — через
40–45 днів після попереднього. У досліді 2 за
сінокісного використання скошування здійсню-
вали у фазі цвітіння, багатоукісного — перший
укіс у фазі початку колосіння домінуючих зла-
ків, наступних — через 30–35 днів.
У дослідженнях використано загальноприй-

няті методи проведення експерименту та ви-
значення показників хімічного складу трави.
Результати досліджень. Аналіз результатів

досліджень (здійснених упродовж 2008–2011 рр.)
з вивчення впливу доз і співвідношень NPK
мінеральних добрив на хімічний склад корму
показав, що на сіяному злаковому травостої
мінеральним елементом, який найбільше впли-
нув на хімічний склад, поживність та енергетич-
ну цінність сухої маси корму, виявився азот
(табл. 1). За внесення N90 уміст сирого протеї-
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ну збільшився з 11,6–12,4 до 14,5–15,3%, або
на 2,9–3,2%, а за N180  — до 16,1–17,5, або на
4,2–5,4% при зоотехнічній нормі для годівлі
великої рогатої худоби — 14%. Одночасно
збільшився вміст білка відповідно до зазначе-
них доз азоту з 9,9–11 до 12,1–13,2%, або на
2,2–2,3%, і до 13,9–14,8, або на 3,3–4,6%. Та-
кож зменшився вміст безазотистих екстрактив-
них речовин з 45–47,7 до 42,2–43,5, або на
40,3–42,8%.
За внесення N90 перетравність сухої маси

корму збільшилася з 50–52 до 52–53, N180  —
до 53–54% при зоотехнічній нормі 50–70%. За
внесення N180 порівняно з варіантами без уне-
сення азоту кількість кормових одиниць в 1 кг
сухої маси збільшилася з 0,79–0,80 до 0,82–
0,83 кг при зоотехнічній нормі 0,8–0,9 кг, а вміст
обмінної енергії — з 8,1–8,2 до 8,3–8,4 МДж
при зоотехнічній нормі 8–9 МДж. За внесення
N90 порівняно з варіантами без унесення азоту
забезпеченість кормової одиниці корму пере-
травним протеїном збільшилася з 103–108 до
125–131%, або на 22–23%, за внесення N180 —
до 138–148, або на 35–40%, при зоотехнічній
нормі 110–120, а протеїнове співвідношення
зменшилося з 20–22 до 15,8–16,6.
Під впливом добрив змінювався й уміст мак-

ро- (табл. 2) та мікроелементів (табл. 3) корму.
За внесення N90 порівняно з варіантами без
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азоту вміст кальцію збільшився з 0,43–0,46 до
0,53–0,57%, або на 0,08–0,13%, за внесення
N180 — до 0,62–0,66%, або на 0,17–0,22%, маг-
нію — відповідно з 0,11–0,12 до 0,12–0,13 і до
0,13–0,14%, або на 0,02%, уміст калію змен-
шився відповідно з 2,59–2,85 до 2,40–2,57%,
або на 0,08–0,34%, і до 2,18–2,38%, або на
0,38–0,45%.
За щорічного внесення K120 порівняно з ва-

ріантами без його внесення вміст калію в сухій
масі корму збільшився на 0,06–0,22%.
Співвідношення кальцію і фосфору за вне-

сення N90 збільшилося з 1–1,2 до 1,4–1,5, N180
— до 1,7–1,8, а співвідношення калію і суми
кальцію та магнію відповідно зменшилося з
4,7–5 до 3,6–3,7 і до 2,8–3,1.
За внесення N90 порівняно з варіантами без

унесення азоту вміст цинку в 1 кг сухої маси
збільшився з 8,6–9,6 до 11,6–12,9 мг, або на 3–
3,3 мг, N180 — до 13,6–15,3 мг, або на 5–5,7 мг,
міді відповідно — з 3,4–3,7 до 5,1–5,8, або на
0,9–2 мг і до 5,6–6,7 мг, марганцю — з 55,1–
57,8 до 64,8–71,7 мг, або на 9,7–13,9 мг, і до
69,6–72,3 мг, або на 14,5 мг, свинцю — з 1,5–
1,6 до 1,7–1,8 і до 1,9–2 мг. Уміст нікелю в 1 кг
сухої маси від унесення N180 збільшився з 1,1–
1,2 до 1,4–1,5 мг, кадмію — з 0,1 до 0,2 мг і ко-
бальту — з 0,5 до 0,6–0,7 мг.
Аналіз результатів досліджень з вивчення

Без добрив 11,6 10,6 3,6 27,7 47,7 50 0,79 8,1 103 22,0

P60 12,4 10,4 4,2 28,5 45,8 50 0,79 8,1 109 20,0

K120 11,7 9,9 3,3 30,6 45,0 51 0,80 8,1 101 21,6

P30K60 12,2 11,0 3,8 28,9 46,0 52 0,79 8,2 108 20,8

P60K120 12,1 10,2 3,9 29,3 45,2 52 0,79 8,2 108 20,8

N90 14,5 12,6 3,9 29,7 42,9 52 0,81 8,2 126 16,9

N90P60 15,0 12,1 4,0 29,1 42,2 52 0,81 8,2 131 16,1

N90K120 15,3 12,2 3,5 29,5 42,6 53 0,81 8,2 131 15,9

N90P30K60 14,7 13,2 3,5 28,8 43,5 53 0,82 8,3 125 16,6

N90P60K120 15,3 13,1 3,1 28,7 43,5 53 0,82 8,3 131 15,8

N180 16,1 13,9 4,4 28,5 41,4 53 0,82 8,3 138 14,8

N180P60 16,6 14,0 3,9 27,0 42,8 53 0,82 8,3 141 14,3

N180K120 17,0 14,2 4,3 28,5 40,3 54 0,82 8,3 146 13,8

N180P30K60 17,5 14,7 3,7 26,4 42,2 54 0,83 8,4 147 13,2

N180 P60K120 17,5 14,8 3,8 26,5 42,3 54 0,83 8,4 148 13,3

1. Уміст ор анічних речовин ормі, йо о перетравність, поживність та енер оємність сіяно-
о зла ово о травостою залежно від доз добрив (середнє за 2008–2011 рр.), % с хій
масі
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режимів використання показав, що зі зменшен-
ням частоти відчуження травостою за сінокіс-
ного використання порівняно з багатоукісним
або пасовищним якість корму погіршилася
(табл. 4–6). У варіанті без унесення добрив
уміст сирого протеїну зменшився з 17,2 до
12,7%, а за внесення азоту — з 18,4–18,8 до
14,7–14,9%, білка відповідно — з 15,5 до 11,3%
і з 15,6–16,4 до 12–12,7%, або на 3,2–4,4%,

сирого жиру — з 3,6 до 2,8 і з 4,7–4,8 до 3,9–
4%, або на 0,8%. Зі зменшенням частоти відчу-
ження травостоїв перетравність сухої маси
зменшилася з 63–67% до 51–52%, або на 12–
15%, уміст кормових одиниць — з 85–87 до 73–
74%, або на 12–13%, обмінної енергії — з 8,8–
8,9 до 7,5–7,6 МДж/кг, або на 1,3 МДж/кг, уміст
сирої клітковини, навпаки, збільшився з 24,0–
26,9 до 28,4–30,8%, або на 3,9–4,4%.

Без добрив 9,4 0,38 2,63 0,45 0,11 4,7 1,2

P60 9,1 0,41 2,59 0,43 0,12 4,7 1,0

K120 9,4 0,38 2,85 0,44 0,13 5,0 1,2

P30K60 9,1 0,38 2,75 0,45 0,11 4,9 1,2

P60K120 9,3 0,40 2,81 0,46 0,12 4,8 1,2

N90 9,0 0,37 2,45 0,53 0,13 3,7 1,4

N90P60 9,7 0,39 2,40 0,56 0,12 3,6 1,4

N90K120 9,1 0,37 2,51 0,56 0,12 3,7 1,5

N90P30K60 9,5 0,38 2,48 0,56 0,12 3,6 1,5

N90P60K120 9,4 0,39 2,57 0,57 0,12 3,7 1,5

N180 9,8 0,36 2,18 0,62 0,14 2,9 1,7

N180P60 9,7 0,38 2,21 0,65 0,13 2,8 1,7

N180K120 9,9 0,35 2,38 0,65 0,14 3,0 1,8

N180P30K60 10,2 0,38 2,31 0,66 0,13 2,9 1,7

N180 P60K120 9,9 0,38 2,38 0,64 0,13 3,1 1,7

2. Мінеральний с лад орм зла ово о травостою залежно від доз добрив (середнє за 2008–
2011 рр.), % с хій масі

Мg Са:РУдобрення Сира зола Р К Са К:(Са+Мg)

Без добрив 9,6 3,8 57,2 63,6 1,5 1,1 0,1 0,5

P60 9,4 3,7 56,0 64,6 1,6 1,2 0,1 0,5

K120 8,6 3,4 57,8 60,6 1,5 1,2 0,1 0,5

P60K120 9,0 3,6 55,1 62,5 1,6 1,1 0,1 0,5

N90 12,6 5,8 70,5 60,8 1,8 1,4 0,2 0,6

N90P60 11,6 5,1 64,8 57,1 1,7 1,3 0,2 0,6

N90K120 12,9 5,3 71,1 61,1 1,8 1,4 0,2 0,5

N90P60K120 12,1 5,8 71,7 60,0 1,7 1,3 0,2 0,5

N180 14,5 6,0 69,6 68,0 1,9 1,5 0,2 0,7

N180P60 13,6 5,6 67,9 69,1 2,0 1,4 0,2 0,7

N180K120 14,3 5,7 71,5 69,9 1,9 1,5 0,2 0,7

N180P 60K120 15,3 6,7 72,3 66,9 1,9 1,5 0,2 0,6

ГДК 50 30 44 50 0,4 0,5 0,1–0,3 1,0

3. Уміст мі роелементів і важ их металів зла овом травостої залежно від доз добрив(се-
реднє за 2008–2011 рр.), м / с хої маси

Zn Cu Мn Fe Pb Ni Cd CoУдобрення
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Забезпечення кормової одиниці перетрав-
ним протеїном за сінокісного режиму викорис-
тання порівняно з багатоукісним у варіанті без
добрив зменшилося зі 140 до 119 г/кг, або на
21 г, у варіантах за внесення N140 — з 150–151
до 140 г, або на 10–11 г, протеїнове співвідно-

Якість кормів залежно від доз мінеральних добрив
і режимів використання сіяного злакового травостою

Zn Cu Мn Fe Pb Ni Cd CoУдобрення

6. Уміст мі роелементів і важ их металів зла овом травостої залежно від доз добрив та
режимів ви ористання (середнє за 2008–2011 рр.), м / с хої маси

Сінокісне використання

Без добрив 9,3 3,5 55,3 62,7 1,6 1,2 0,1 0,5

N140 12,6 5,5 66,8 58,3 1,7 1,3 0,2 0,6

N140Р60К120 12,8 5,7 71,4 61,8 1,7 1,3 0,2 0,6

Багатоукісне використання

Без добрив 10,4 3,8 65,2 69,7 1,8 1,4 0,1 0,5

N140 14,6 5,8 69,9 68,1 1,9 1,5 0,2 0,7

N140Р60К120 14,7 5,9 70,0 69,6 1,9 1,5 0,2 0,7

ГДК 50 30 44 50 0,4 0,5 0,1–0,3 1,0

Сінокісне використання

Без добрив 12,7 11,3 2,8 28,4 46,8 51 73 7,5 119 19,8

N140 14,9 12,0 4,0 30,8 41,5 52 74 7,6 140 16,5

N140Р60К120 14,7 12,7 3,9 29,3 43,2 52 74 7,6 140 16,7

Багатоукісне використання

Без добрив 17,2 15,5 3,6 26,9 42,3 63 85 8,8 142 13,7

N140 18,4 16,4 4,8 25,0 42,1 64 86 8,9 150 12,6

N140Р60К120 18,8 15,6 4,7 24,0 42,7 67 87 8,9 151 12,2

4. Уміст ор анічних речовин ормі, йо о перетравність, поживність та енер оємність сіяно-
о зла ово о травостою залежно від доз добрив та режимів ви ористання (середнє за 2008–
2011 рр.), % с хій масі

Протеїнове
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Удобрення

Сирий
протеїн

Білок
Сирий
жир
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Кормові
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кг/кг
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енергія,
МДж/кг

Пере-
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5. Мінеральний с лад орм зла ово о травостою залежно від доз добрив та режимів ви о-
ристання (середнє за 2008–2011 рр.), % с хій масі

Мg Са:РУдобрення Сира зола Р К Са К:(Са+Мg)

Сінокісне використання

Без добрив 8,6 0,29 2,89 0,46 0,13 4,9 1,6

N140 8,8 0,34 2,62 0,59 0,20 3,3 1,7

N140Р60К120 8,9 0, 31 2,60 0,55 0,22 3,4 1,8

Багатоукісне використання

Без добрив 9,7 0,40 3,13 0,47 0,17 4,9 1,2

N140 9,7 0,35 2,97 0,58 0,23 3,7 1,7

N140Р60К120 9,8 0,38 2,87 0,56 0,24 3,6 1,5

шення збільшилося відповідно з 13,7 до 19,8 і
з 12,2–12,6 до 16,5–16,7; уміст сирої золи змен-
шився з 9,7–9,8 до 8,6–8,9%, або на 0,9–1,1%,
фосфору — з 0,35–0,40 до 0,29–0,34, або на
0,6%, калію — з 2,87–3,13 до 2,60–2,89, або на
0,24–0,27%, магнію — з 0,17–0,24 до 0,13–0,22,
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З мінеральних елементів добрив найбільш
позитивно на хімічний склад, поживність та
енергетичну цінність сіяного злакового тра-
востою впливав азот, роздрібнене внесення
якого в оптимальних дозах збільшувало вміст
у трав’яних кормах сирого протеїну, білка,
кормових одиниць та обмінної енергії, кальцію,
магнію, цинку, міді, марганцю, свинцю, нікелю,
кобальту, а також перетравність сухої маси
та забезпеченість кормової одиниці перетрав-

Висновки

ним протеїном і зменшувало вміст калію та
протеїнове співвідношення. За переведення із
сінокісного на багатоукісний або пасовищний
режими використання поліпшується якість
трав’яних кормів, зокрема збільшується вміст
в них сирого протеїну, білка, сирого жиру, кор-
мових одиниць, обмінної енергії, сирої золи,
макро- і мікроелементів, а також перетрав-
ність сухої маси і зменшуються вміст сирої
клітковини та протеїнове співвідношення.
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або на 0,02–0,04%; уміст цинку в 1 кг сухої маси
у варіанті без унесення добрив зменшився з
10,4 до 9,3 мг, за внесення N140 — з 14,6 до
12,6 мг, заліза — відповідно з 69,7 до 62,7 мг і
з 68,1 до 58,3 мг, свинцю — з 1,8 до 1,6 мг і з
1,5 до 1,3 мг та нікелю — з 1,4 до 1,2 мг і з 1,5
до 1,3 мг.
За порівняння хімічного складу корму з дер-

жавними стандартами (ДСТУ 4674, 4684, 4685,
4782) [2, 8–10] на виготовлення сіна, сінажу,
силосу та трав’яного борошна виявилося, що
трава загалом відповідає вимогам висококлас-
них зимових кормів. Вона придатна для виго-
товлення сіна і сінажу 1-го класу. Лише перший
укіс за сінокісного використання у варіанті без

унесення добрив за вмістом сирого протеїну і
клітковини був придатним для виготовлення
сіна й сінажу 3-го класу, а для виготовлення
трав’яного борошна — зовсім не придатним. За
внесення азотних добрив цей укіс придатний
для виготовлення трав’яного борошна 3-го кла-
су. Другий укіс за цього режиму також придат-
ний для виготовлення трав’яного борошна, але
вже 2-го класу.
За роздрібного внесення азоту в дозах N140

і навіть N180 показники хімічного складу корму,
параметри яких були в межах зоотехнічних
норм годівлі великої рогатої худоби [6] не по-
гіршилися і не виходили за межі гранично до-
пустимих концентрацій [2, 8–10].
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Установлено зниження іль ості літ овини та
тенденцію до зменшення вміст лю озинолатів
жовтонасіннєвих форм ріпа яро о порівняно із
сизонасіннєвими. Виявлено близь до одиниці
позитивн ореляцію між містом лю озинолатів
і літ овини. Відібрано ращі за цими озна ами
зраз и для подальшої селе ційної роботи.

Історія використання людиною рослин для
одержання з плодів і насіння олії походить з да-
лекої давнини. Рослинні олії (як і жири тварин-
ного походження) — найкалорійніший продукт
і поряд з білками й вуглеводами є основою ра-
ціонального харчування людини. Рослинні тех-
нічні мастила знаходять широке застосування
майже в усіх без винятку галузях техніки й про-
мисловості.
Хрестоцвіті культури, зокрема ріпак, відігра-

ють значну роль у харчуванні людини й годівлі
тварин, тому антипоживні або токсичні їхні вла-
стивості, зумовлені наявністю сірковмісних спо-
лук (глюкозинолатів), ретельно досліджують [1].
Наявність глюкозинолатів у різній концентрації
в усіх частинах рослин властива всім представ-
никам родини хрестоцвітих. Найвища концент-
рація цих сполук характерна для насіння. Під
час одержання олії глюкозинолати концентру-
ються як у незмінному стані, так і у вигляді про-
дуктів розпаду у шроті, який саме й використо-
вують для годівлі тварин. У сучасних сортів
ріпаку ярого «00»- та «000»-типів уміст глюко-
зинолатів не перевищує 20 мкмоль/г насіння.
Важливим аспектом у визначенні цінності сор-
тів ріпаку як високобілкового корму є вміст кліт-
ковини у насінні. Зменшення її кількості поліп-
шує якість корму.
Як відомо, жовто- та сизонасіннєві форми

ріпаку дещо відрізняються за своїми біохіміч-
ними характеристиками [3].
Мета роботи — визначення можливості ви-

користання у селекційній роботі зразків ріпаку
ярого з жовтим забарвленням насіннєвої обо-
лонки.
Матеріал та методи досліджень. Матеріа-

лом для добору зразків ріпаку ярого з жовтим
забарвленням насіння були 9 колекційних і се-
лекційних зразків, які мали від поодиноких до
кількох десятків штук насінин світлого кольору:
ВР-1911, ВР-1913, ВР-35494, ВР-9355, UKR-65,
UKR-661; DNK 85/250, Голда, Титан. Після ряду
самозапилень і стабілізації родин за ознакою
жовтонасіннєвості проведено дослідження
вмісту глюкозинолатів та клітковини у насінні.
За контроль було взято сорт ріпаку ярого Арі-

он типу «00» із сизим забарвленням насіння.
Аналізи проведено в лабораторії біохімії Інсти-
туту олійних культур НААН. Уміст глюкозино-
латів визначали титрометричним методом з
використанням хлористого паладію за методи-
кою визначення глюкозинолатів у ріпакових
кормах, затвердженою вченою радою Інститу-
ту хрестоцвітих культур (м. Івано-Франківськ,
1992 р.). Уміст клітковини в насінні визначали
за ДСТ 13496.2–91 «Корм, комбікорми, комбі-
кормовий шрот. Метод визначення клітковини».
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Отримано результати аналізу вмісту глю-
козинолатів і клітковини у насінні зразків ріпа-
ку ярого жовтонасіннєвої форми і контролю
(таблиця).
Перевірка отриманих масивів даних за кри-

терієм Шапіро-Вілка, який рекомендується до
використання міжнародним стандартом ІСО
5479–97 [1], свідчить про їх відповідність нор-
мальному розподілу.
Після порівняння зразків з жовтим забарв-

Жовтонасіннєва форма
РЖ-1101 10,1 8,2
РЖ-1121 9,6 7,7
РЖ-2014 9,9 8,1
РЖ-2016 9,4 7,6
РЖ-2017 10,7 8,8
РЖ-2041 9,8 8,0
РЖ-2042 10,1 8,3
РЖ-2046 10,1 8,3
РЖ-2048 9,9 8,1
РЖ-2049 9,5 7,8
РЖ-20416 10,5 8,6
КРЖ-017 10,2 8,3
Середнє 9,98 8,15

Сизонасіннєва форма
Аріон 12,5 12,0
НІР0,05 1,25 1,13

Уміст лю озинолатів і літ овини в насінні
ріпа яро о

Сортозразок
Уміст

клітковини, %

Уміст
глюкозинолатів,
мкмоль/г
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застосований метод аналізу допускає похибку
визначення до 2 мкмоль/г. Таку саму похибку
визначення за сумою компонентів дає і найна-
дійніший нині метод рідинної хроматографії.
Розбіжність між умістом глюкозинолатів у жов-
то- і сизонасіннєвих форм ріпаку ярого невели-
ка, тому наразі можна говорити лише про тен-
денцію до поліпшення за цією ознакою зразків
із жовтим забарвленням насіння.
Особливістю насіння із жовтим забарвлен-

ням оболонки є також статистично підтвердже-
ний знижений уміст клітковини (див. таблицю).
Якщо у сорту Аріон він становить 12%, то у
жовтонасіннєвих зразків коливається в межах
7,6–8,8%, що свідчить про істотну різницю за
цією ознакою між сизо- та жовтонасіннєвими
формами ріпаку ярого. Виокремлено зразки з
мінімальною кількістю клітковини в насінні: РЖ-
2016 (7,6%), РЖ-1121 (7,7), РЖ-2049 (7,8%). Ці
зразки характеризуються також зниженим уміс-
том глюкозинолатів.
Загалом для жовтонасіннєвих форм ріпаку

ярого спостерігається тісна позитивна кореляція
(r=0,989 за Р<0,001) між умістом клітковини і
вмістом глюкозинолатів; 2-вимірний графік взає-
модії показників подано виразом та на рисунку.

K=0,8982⋅G–0,8167,
де K — уміст клітковини, %; G — уміст глюко-
зинолатів, мкмоль/г.
Коефіцієнт детермінації цього виразу стано-

вить r2=0,978, тобто лише 2,2% значень не
підлягають отриманій закономірності.
Проведені дослідження дають змогу зроби-

ти висновок про можливість використання жов-
тонасіннєвих зразків ріпаку ярого в селекційній
роботі. Виокремлені зразки характеризуються
зниженим умістом глюкозинолатів і клітковини
в насінні.

Біохімічні особливості жовто-
і сизонасіннєвих форм ріпаку ярого

Дослідженнями встановлено, що поліпшен-
ня якості шроту жовтонасіннєвих зразків
ріпаку ярого порівняно із сизонасіннєвим сор-
том відбувається завдяки зниженню вмісту
глюкозинолатів на 1–3 мкмоль/г і зменшенню
кількості клітковини на 2–5%. Кращими за
цими ознаками виявилися зразки з жовтим за-

Висновки

барвленням насіння: РЖ-2016, РЖ-1121, РЖ-
2049. Враховуючи близьку до одиниці позитив-
ну кореляцію між умістом глюкозинолатів і
вмістом клітковини, вони є цінним вихідним
матеріалом для подальшої селекційної робо-
ти з метою отримання шроту, придатного
для годівлі тварин.
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ленням насіннєвої оболонки із сизонасіннєви-
ми за вмістом глюкозинолатів встановлено, що
різниця між середніми значеннями становить
1–3 мкмоль/г. Серед зразків жовтонасіннєвої
форми коливання за цією ознакою перебува-
ють також у цих межах. Жовтонасіннєві зразки
ріпаку ярого характеризувалися низьким уміс-
том глюкозинолатів (9–10 мкмоль/г) упродовж
2-х років. Незважаючи на те, що росли і роз-
вивалися рослини в контрастних погодних умо-
вах, переважно за кількістю опадів залежності
досліджуваної ознаки від агрокліматичних умов
не встановлено.
Мінімальним умістом глюкозинолатів за ре-

зультатами 2-річних досліджень характеризу-
ється жовтонасіннєвий зразок ріпаку ярого
РЖ-2016. У сизонасіннєвої форми (сорт Аріон)
уміст глюкозинолатів становить 12,5 мкмоль/г.
Це невеликі розбіжності, якщо врахувати, що

9,2 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,6 10,8

Кореляційна залежність між містом лю о-
зинолатів і літ овини шроті жовтонасіннє-
вих форм ріпа яро о
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АДАПТАЦІЯ ПЕКТИНОВОГО
КОМПЛЕКСУ ПЛОДІВ ЧОРНОЇ
СМОРОДИНИ ДО УМОВ УКРАЇНИ

Проаналізовано ба аторічні дані вміст
пе тинових речовин плодах чорної смородини з
різних ре іонів У раїни. Визначено сорти, плоди
я их незалежно від мов вирощ вання містять
1% пе тинів, а та ож виділено омеостатичні
сорти за цим по азни ом.

Чорна смородина — одна з найпоширеніших
ягідних культур, що вирощують в Україні. Її пло-
ди мають високі лікувально-профілактичні влас-
тивості, а також придатні майже до всіх видів
переробки [3]. Одним з показників сировинних
властивостей плодів є вміст у них пектинових
речовин, які належать до променезахисної та
антиоксидантної груп. Це високомолекулярні
сполуки вуглеводної природи, біополімери, до
складу яких входять пектин, протопектин та ін. [2].
Кількість пектинів у чорній смородині, виро-

щеній у Краснодарському краї, за показником
протопектину становить 0,9–1,1% [6]. В умовах
Білорусі вміст загального пектину у плодах смо-
родини — 0,85%, мінімум — 0,58, максимум —
1,21% [1].
Мета досліджень — установити межі мак-

симального та мінімального вмісту пектинових
речовин у плодах чорної смородини, що виро-
щують у різних регіонах України, а також ви-
значити серед них ті, які мають стабільний їх
уміст.
Матеріали і методи досліджень. Упродовж

2000–2010 рр. вивчали 7 сортів чорної сморо-
дини. Їх відбирали в насадженнях, розміщених
у різних регіонах України, зокрема в Інституті
садівництва НААН (ІС НААН), Краснокутському
НДЦС та Подільській і Львівській ДСС. Аналі-
тичні дослідження з визначення вмісту пекти-
нових речовин проводили карбазольним мето-
дом згідно з «Методичними рекомендаціями
проведення досліджень по питаннях зберіган-
ня та переробки» [5] та «Методикою оцінки
якості плодово-ягідної продукції» [4]. Матема-
тичну обробку результатів виконували методом
варіаційної статистики Microsoft Exsel Matlab.
Результати досліджень. Уміст пектинових

речовин у плодах чорної смородини залежно
від регіону вирощування коливався від 0,41%
(сорт Черешнева з Краснокутського НДЦС) до
1,99% (Ювілейна Копаня з Львівської ДСС)
(табл. 1). Середня міжсортова їх кількість ста-
новила 0,98% — плоди з Львівської ДСС;
1,01% — з Подільської ДСС; 1% — з Красно-
кутського НДЦС та 1,05% — з Інституту садів-
ництва НААН.

Плоди сортів Аметист, Черешнева та Саню-
та, вирощені на Краснокутському НДЦС, нако-
пичували 1,01; 1,14 та 1,08% пектинів відповід-
но, на рівні 1% їх кількість була у сорту Со-
фіївська, решта сортів з цієї установи мали їх
менше зазначеного рівня. Стабільність пекти-
нового комплексу у плодів з цього регіону була
слабкою, виняток становили сорти Санюта та
Софіївська з коефіцієнтами варіації 17 та 16,3%,
у решти сортів відповідні показники були вищи-
ми за 25% (див. табл. 1).
Низьким умістом пектинових речовин харак-

теризувалися плоди сортів Сюїта київська та
Софіївська (0,83 і 0,82% відповідно), що виро-
щували в Інституті садівництва НААН. Високою
стабільністю такої кількості пектинів вирізняли-
ся плоди сорту Сюїта київська, коефіцієнт ва-
ріації — 13,8%.
Одновідсотковий рівень вмісту пектинів, що

є свідченням добрих желейних властивостей
сировини [7], в ІС НААН пересягнули плоди
сортів Аметист (1,10%), Вернісаж (1,14%), Са-
нюта (1,02%), Черешнева (1,19%) та Ювілей-
на Копаня (1,27%). Найменшими межі варію-
вання пектинових речовин були у плодів сорту
Вернісаж — 1,01–1,31%, коефіцієнт варіації —
10,4%.
На Подільській ДСС плоди сорту Софіївська

накопичували мінімальну кількість пектинових
речовин (0,86%), більше середнього (1,01%)
для цієї установи містили їх — Сюїта київська,
Ювілейна Копаня та Черешнева (1,24; 1,14 і
1,04%, відповідно).
Гомеостатичними за вмістом пектинових ре-

човин за умови вирощування на Подільській
ДСС були плоди сорту Сюїта київська (V=10,5%).
Середньомінливим визнано вміст пектинів у
плодах сортів Ювілейна Копаня (V=18,8%) та
Черешнева (V=16,4%), у решти — кількість дос-
ліджуваної речовини варіювала в значних ме-
жах, коефіцієнти варіації були понад 25,1%.
Плоди чорної смородини, яку вирощували

на Львівській ДСС, мали максимальну кількість
пектинів (1,14%) — сорт Ювілейна Копаня та
мінімальну (0,88%) — Санюта. Більше серед-
нього для цього регіону (0,98%) пектинів місти-
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Адаптація пектинового
комплексу плодів чорної смородини до умов України

Львівська ДСС ІС НААН

Сюїта київська 0,92±0,18 0,65–1,23 25,2

Вернісаж 1,03±0,04 0,99–1,12 5,0

Санюта 0,88±0,17 0,66–1,12 25,0

Софіївська 0,95±0,09 0,78–1,12 12,0

Аметист 0,90±0,09 0,74–1,00 12,2

Ювілейна Копаня 1,14±0,29 0,84–1,99 37,4

Черешнева 1,05±0,05 0,99–1,12 6,1

Середнє  0,98

Максимальне 1,14 1,99 37,4

Мінімальне 0,88 0,65 5,0

Подільська ДСС ІС НААН

Вернісаж 0,90±0,22 0,69–1,22 31,6

Сюїта київська 1,24±0,09 1,11–1,37 10,5

Санюта 0,90±0,21 0,67–1,31 31,5

Софіївська 0,86±0,25 0,52–1,35 40,7

Ювілейна Копаня 1,14±0,15 0,84–1,32 18,8

Черешнева 1,04±0,14 0,89–1,24 16,4

Аметист 0,98±0,19 0,83–1,26 25,1

Середнє  1,01

Максимальне 1,24 1,37 40,7

Мінімальне 0,86 0,52 10,5

Краснокутський НДЦС ІС НААН

Сюїта київська 0,90±0,25 0,66–1,36 36,0

Санюта 1,08±0,14 0,92–1,33 17,0

Вернісаж 0,82±0,20 0,69–1,19 29,3

Аметист 1,01±0,28 0,66–1,38 32,8

Черешнева 1,14±0,46 0,41–1,81 48,9

Ювілейна Копаня 0,92±0,43 0,50–1,57 61,6

Софіївська 1,00±0,11 0,83–1,27 16,3

Середнє 1,00

Максимальне 1,14 1,81 61,6

Мінімальне 0,82 0,41 16,3

Інститут садівництва НААН

Вернісаж 1,14±0,08 1,01–1,31 10,4

Сюїта київська 0,83±0,09 0,73–0,88 13,8

Софіївська 0,82±0,20 0,70–1,38 27,8

Санюта 1,02±0,13 0,86–1,30 16,2

Черешнева 1,19±0,20 0,78–1,69 23,7

Аметист 1,10±0,18 0,70–1,31 22,4

Ювілейна Копаня 1,27±0,15 0,97–1,57 16,0

Середнє 1,05

Максимальне 1,27 1,69 27,8

Мінімальне 0,82 0,70 10,4

1. Уміст пе тинів плодах чорної смородини залежно від ре іон вирощ вання (2000–
2010 рр.)

х
–

± m Коефіцієнт варіації, V, %Сорт min–max
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ли плоди сортів: Вернісаж (1,03%), Черешнева
(1,05%) та Ювілейна Копаня (1,14%). Із цих
сортів стабільністю кількості пектинового ком-
плексу в західному регіоні вирізнялися плоди
перших двох названих сортів, коефіцієнти ва-
ріації — 5 та 6,1% відповідно. Найбільший
розмах варіювання пектинових речовин від
0,84 до 1,99% зафіксовано в сорту Ювілейна
Копаня, відповідний показник стабільності ста-
новив 37,4% (див. табл. 1).
Середня кількість пектинових речовин у пло-

дах чорної смородини, що досліджували в 4-х
регіонах України, становила 1,01%, більше міс-

тили плоди сортів Сюїта київська (1,20%) Че-
решнева (1,11%) та Ювілейна Копаня (1,10%).
Високий уміст пектинів середньозакріпленим
був в останнього з названих сортів, коефіцієнт
варіації — 24,6%. Менше середньої кількості
пектинових речовин накопичували плоди сортів
Вернісаж, Санюта й Аметист (0,97; 0,96 та 1%),
стабільність — середня (V=16,3; V=22,1 та
V=23,3%). Сорти Черешнева та Сюїта київсь-
ка за умови їх вирощування в різних регіонах
України вирізнялися слабкою закріпленістю
пектинового комплексу у плодах (V=27 і
V=26,1%) (табл. 2).

Пектинових речовин понад 1% накопичува-
ли плоди досліджуваних сортів за умови їх ви-
рощування на Подільській ДСС, Краснокут-
ському НДЦС та ІС НААН, менше — на Львів-
ській ДСС. Середня кількість пектинів у
плодах чорної смородини для регіонів України,
де проводили дослідження, становила 1,01%.
Більше середнього визначеного для кожного

Висновки

регіону, де проводили дослідження вмісту пек-
тинових речовин, містили плоди сорту Че-
решнева. Їх кількість у сортів Ювілейна Копа-
ня, Вернісаж, Санюта й Аметист (1,10; 0,97;
0,96 і 1% відповідно) за умови вирощування в
різних регіонах України була середньозакріп-
леною, коефіцієнти варіації — 24,6; 16,3; 22,1
та 23,3%.
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Вміст, х
–

1,20±0,21 0,97±0,12 0,96±0,17 1,00±0,19 0,96±0,15 1,11±0,20 1,10±0,21

Мінімальне —
максимальне 0,63–1,37 0,69–1,31 0,66–1,33 0,66–1,38 0,52–1,38 0,41–1,72 0,50–1,57

Розмах
варіювання 27,0 16,3 22,1 23,3 22,1 26,1 24,6

2. Хара теристи а плодів чорної смородини за омеостатичністю вміст пе тинових речо-
вин (за сортами)

Ювілейна
Копаня

Показник
Сюїта
київська

Вернісаж Санюта Аметист Софіївська Черешнева
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В Україні серед комах, що завдають найбіль-
шої шкоди зерновим культурам, є попелиці, які
за останнє десятиріччя значно активізувалися.
Вони є небезпечними шкідниками пшениці ози-
мої та ярої, жита, ячменю, вівса і кукурудзи в усіх
ґрунтово-кліматичних зонах країни.
Найпоширенішими з цієї групи фітофагів є ве-

лика та звичайна злакові, ячмінна, черемхово-
злакова, в’язово-злакова, соргова, або кукурудзя-
на, яблунево-злакова попелиці. Вони заселяють-
ся великими колоніями й ушкоджують культури,
висмоктуючи соки з листків рослин. При цьому
порушуються фізіологічні процеси, що особливо
шкідливо у фазах формування зернівки і молоч-
ної стиглості. Під час дозрівання значно ушко-
джена рослина формує плюскле й недорозвине-
не зерно з гострими кутами. Його маса в таких
рослин знижується на 5–10%, погіршуються і по-
сівні характеристики зерна [1].
Виділення попелиць, особливо в суху погоду,

негативно впливають на процеси транспірації,
дихання, фотосинтезу, а випадання невеликих
опадів сприяє розмноженню сапрофітної мікро-
флори. Попелиця також є переносником вірус-
них захворювань, що спричиняє появу жовтої
карликовості, альтернаріозу тощо. Унаслідок цьо-
го листки жовтіють, засихають, продуктивність
рослин знижується.
Мета досліджень — удосконалення заходів

захисту зернових злакових культур від попелиць.
Для цього було поставлено такі завдання: визна-
чити шкодочинність попелиць в умовах конкрет-
них господарств; заселеність ними в різні фази
розвитку рослини і, зокрема, залежно від краю
поля; роль ентомофагів та деяких хімічних пре-
паратів в обмеженні їх чисельності.
Матеріали і методи досліджень. Експери-

ментальні дослідження здійснювали впродовж
2009–2011 рр. у виробничих підрозділах Націо-
нального університету біоресурсів і природоко-
ристування України («Агрономічна дослідна стан-
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ція», НДГ «Великоснітинське» ім. О.В. Музичен-
ка Київської обл.) та фермерському господарстві
«Golden» Христинівського р-ну Черкаської обл.
Попелиць обліковували восени та навесні на

сходах озимих і ярих злакових культур. Кількість
їхніх яєць визначали наприкінці жовтня [1, 4, 5].
Для цього в 16-ти місцях поля (4 — уздовж лісо-
смуги на відстані 15–20 м від краю поля, 8 — по
діагоналі, 4 — на протилежному краї) відбирали
проби рослин, зібрані з рядка посіву 0,5 м. Сума
всіх проб дорівнювала кількості рослин на 1 м2,
зокрема й заселених шкідниками. За наявності 5–
10 яєць на 1 м2 посівам загрожувала небезпека
масового розмноження шкідників у наступному
році, особливо за сприятливих погодних умов на-
весні і влітку [7].
Перший облік попелиць здійснювали у фазах

повного кущіння ярих зернових і на початку ви-
ходу в трубку пшениці озимої. Попелиць підра-
ховували різними методами. Зокрема, косінням
стандартним ентомологічним сачком, коли їх на
злаках ще дуже мало (фази кущіння, вихід у труб-
ку), а починаючи з фази колосіння підраховува-
ли кількість комах на ста рослинах (на 10-ти рос-
линах у 10-ти місцях поля) або методом проб —
у 20-ти пробах із 5-ти колосів (по краях і в середи-
ні поля). Спостереження й обліки шкідників зі-
ставляли з фазами розвитку пшениці, а також у
відповідні години дня і за аналогічних погодних
умов.
Шкодочинність злакових попелиць визначали

за коефіцієнтом, вираженим у відсотках, за ме-
тодикою М. Драховської [2], тобто співвідношен-
ням урожаю ушкодженої рослини і врожаю неуш-
кодженої рослини, вираховували за формулою:
R=(m–n)/m×100, де R — коефіцієнт шкодочин-
ності, m — середній урожай неушкодженої рос-
лини, n — середній урожай ушкодженої рослини.
Обліки ентомофагів попелиць проводили од-

ночасно з обліками шкідників [3]. Ураженість по-
пелиць їздцями визначали методом відбору 100
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колосів пшениці по діагоналі поля і підрахунку їх
загальної кількості та уражених їздцями. Ефек-
тивність дії інсектицидів визначали порівнянням
чисельності комах на ділянці до і після обробки
та підрахунком відсотка їх загибелі [8]. Хімічні
обробки посівів здійснювали з урахуванням еко-
номічних порогів шкодочинності [6].
Результати досліджень. Експериментально

встановлено, що шкодочинність попелиць у ба-
гатьох випадках залежить від щільності особин,
фази розвитку рослин, афідофагів, погодних
умов та інших факторів.
Так, за чисельності 58–110 особин попелиць

на 1 колос загальна маса врожаю знижується на
5,2%, маса 1000 зерен — на 9,5–10, пустозер-
ність досягає 5,8–6,2%. При цьому коефіцієнт
шкодочинності становить 13,5%. Навіть порівня-
но незначна чисельність попелиць (28–30 екз. на
1 колос) знижує загальну масу врожаю на 1,3–
2,5%.
Спостереженнями було встановлено, що по-

пелиці заселяють поля з країв і поступово по-
ширюються вогнищами до середини. У крайових
смугах (до 50 м) чисельність їх збільшується
швидше, ніж у центральній частині. Іноді шкідники
поширюються вогнищами на всіх посівах або на
окремих ділянках. Розподіл попелиць за фазами
розвитку пшениці озимої і залежно від краю поля
наведено в табл. 1.
Ці дані свідчать про те, що в період виходу

рослин в трубку і до молочної стиглості попелиці
перебувають на крайових смугах на відстані 50–
200 м від краю поля. Надалі їх кількісне співвідно-
шення від краю поля і до центра приблизно вирів-
нюється.
Вивченням видового складу попелиць уста-

новлено, що найпоширенішою в зоні досліджень
є велика злакова попелиця. Її яйця зимують на
листках і частково в пазухах листків пшениці ози-
мої та дикорослих злаків у полезахисних смугах
та на узбіччях доріг. Навесні, коли середньодо-
бова температура повітря становить 7–10°С і
більше, з яєць з’являються личинки. Через 1,5–
2 тижні залежно від погодних умов вони перетво-
рюються в самок-засновниць, які впродовж 9–10
днів життя дають по 28–40 личинок. Під час ви-
колошування пшениці озимої утворюються ко-

Інтегрований захист
зернових культур від злакових попелиць

лонії по 18–24, іноді по 27–28 комах на 1 росли-
ну. Установлено, що на озимих злаках розви-
вається 4–6 поколінь шкідників. У досліджуваній
зоні, крім великої злакової, траплялися звичайна
злакова, ячмінна та черемхова попелиці.
Багаторічні спостереження підтверджують, що

погодні умови значною мірою регулюють розмно-
ження попелиць. Так, їх масову появу слід очіку-
вати у квітні — травні за помірно теплої і вологої
погоди, що сприяє інтенсивному розмноженню
попелиць і стримує розвиток природних ворогів,
а суха спекотна погода та надмірна вологість упо-
вільнюють їх розвиток.
Від сортового складу пшениці озимої залежить

чисельність попелиць. Так, на пшениці озимій
сортів Куяльник, Фора, Лелека попелиці розмно-
жувалися у 2–3 рази швидше, ніж на сортах Ми-
ронівська 33, Національна, Смуглянка, Єлик.
Збільшенню щільності попелиць сприяє багатий
фон азотистих добрив та попередники — зайня-
тий пар, горох і багаторічні трави.
Значну роль у зниженні щільності попелиць на

посівах зернових культур відіграють афідофаги.
Так, у 2009–2011 рр. на посівах було багато різ-
них видів сонечок (кокцинеліди), яких на посівах
зернових трапляється близько 17 видів. Так, 14-
крапкова корівка за 2–5 тижнів життя знищує
близько 800 личинок, а 7-крапкова — 850–900 [3].
Дослідженнями встановлено, що за співвідно-
шення хижак — жертва 1:250–270 чисельність
останніх пригнічується через 16–17 діб. Спосте-
реженнями виявлено оптимальне співвідношен-
ня в агроценозі між хижаком та жертвою — 1:35–
40. Серед інших природних ворогів попелиць —
золотоочки, мухи-сирфіди, жужелиці, з парази-
тичних комах — афідіїди, які здатні в окремі пе-
ріоди істотно обмежувати розмноження шкідників.
З урахуванням значної кількості різноманітних

афідофагів нами було випробувано локальні спо-
соби обробки посівів пшениці озимої — обробка
з країв різними інсектицидами. Крайові обробки
здійснювали за наявності 19,5–24,5 особини на
1 стебло, тобто у фазах цвітіння — початку мо-
лочної стиглості. Результати досліджень наведе-
но в табл. 2.
Найефективнішими препаратами виявилися

арріво і золон 35, за їх застосування загинуло

Кущіння 0,22 0,02 0 0 0
Вихід у трубку 0,8 0,2 0,07 0 0
Колосіння 4,1 2,7 1,2 0,5 0
Цвітіння 13,5 8,5 3,6 1,8 0
Молочна стиглість 16,8 16,2 9,5 6,4 2,0
Молочно-воскова стиглість 24,5 28,5 22,3 14,8 8,2

1. Щільність попелиць на посівах пшениці озимої сорт Миронівсь а 33 (фермерсь е оспо-
дарство «Golden» Христинівсь о о р-н Чер ась ої обл.), 2009–2010 рр.

Фаза розвитку
пшениці озимої

Щільність попелиць на 1 рослину (колос) залежно від краю поля

м
центр поляпо краю поля 50 100 200
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Інтегрований захист
зернових культур від злакових попелиць

96,7–99,4% шкідників (див. табл. 2). Слід зазна-
чити, що на ділянках, оброблених інсектицидом
арріво, загинуло 20–25% афідофагів, а за оброб-
ки золоном 35 загибель ентомофагів майже не
спостерігалася. Крім того, усі інсектициди, за-
стосовувані проти попелиць, були досить ефек-
тивними і проти інших сисних шкідників (клопів,
трипсів).
Установлено, що за крайових обробок чисель-

ність афідофагів безпосередньо на оброблених
краях поля виросла в 1,5–2 рази і більше. Отже,
локальні обробки порівняно із суцільними знач-
но скорочують затрати за рахунок спрямованого

використання місцевих фітофагів. Однак хімічні
обробки слід здійснювати лише на основі ретель-
них обстежень посівів злакових культур, за досяг-
нення економічного порогу чисельності попелиць
(за наявності 10 особин попелиць на рослині в
період трубкування, 50% заселених стебел та
25–30 особин на 1 колос у фазі формування зер-
нівки і молочної стиглості) та за їх щільності, що
не може бути обмежена системою агротехнічних
заходів (лущення стерні з наступною зяблевою
оранкою, сівба озимих культур в оптимальні стро-
ки, ранні строки сівби ярих колосових культур
тощо).

2. Ефе тивність застос вання інсе тицидів проти зла ових попелиць на посівах пшениці озимої
сорт Національна (ВП «А рономічна дослідна станція» НУБіП У раїни, 2010 р.)

Загибель, %
після обробкидо обробки

Кількість особин на 1 рослину
Інсектицид

Норма препарату,
кг/га, л/га

Акцент 1,5 19,5 2,7 86,3

Альтекс 100, к.е. 0,15 20,3 2,5 87,5

Арріво, к.е. 0,2 24,2 0,15 99,4

Золон 35, к.е. 1,8 24,5 0,8 96,7

Контроль – 18,9 23,6 –

  НІР05 – 0,7 2,2 –

1. Верещагин Л.Н., Марков И.Л. Вредители и
болезни зерновых колосовых культур. — К.: Юни-
вест Медиа, 2011. — С. 43–46, 163–182.

2. Драховская М. Прогноз в защите растений/
под ред. М.П. Умнова. — М.: Сельхозиздат, 1962.
— 352 с.

3. Методические указания по использованию
критериев эффективности природных популя-
ций энтомофагов и энтомопатогенов/К.Е. Воронин,
Г.А. Пукинская и др.; под ред. К.В. Новожило-
ва. — М.: ВАСХНИЛ, 1991. — 81 с.

4. Моніторинг шкідників сільськогосподарських
культур: підручник/Покозій Й.Т., Писаренко В.М.,
Довгань С.В. та ін.; за ред. Й.Т. Покозія. — К.: Аг-
рар. освіта, 2010. — С. 19–42.

5. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарсь-

Бібліографія

ких культур/В.П. Омелюта, І.В. Григорович,
В.С. Чабан та ін.; за ред. В.П. Омелюти. — К.: Уро-
жай, 1986. — С. 49–57; 71–74.

6. Рекомендации по определению экономичес-
ких порогов вредоносности вредителей сельско-
хозяйственных культур и их использованию в
практике защиты растений. — К.: Урожай, 1987. —
С. 4–18; 20–29.

7. Рубан М.Б., Зубко П.Д. Прогноз розмно-
ження попелиць і трипсів на злакових та зер-
но-бобових культурах//Пропозиція, 2006. —
С. 80–89.

8. Трибель С.О. Методики випробування і зас-
тосування пестицидів/С.О. Трибель, Д.Д. Сіга-
рьова, М.П. Секун та ін.; за ред. С.О. Трибеля. —
К.: Світ, 2001. — С. 448.

Експериментально доведено, що шкодо-
чинність злакових попелиць залежить від щіль-
ності особин на посівах, фаз розвитку рослин,
афідофагів, погодних умов тощо. Злакові по-
пелиці заселяють поля з країв, поступово по-
ширюючись вогнищами до середини. У крайо-
вих смугах (до 50 м) їх чисельність наростає
швидше, ніж у центральній частині. Погодні
умови значною мірою регулюють розмножен-
ня попелиць. Їх масову появу слід очікувати у

Висновки

квітні — травні за помірно теплої і вологої
погоди, а суха спекотна погода та надмірна
вологість стримують розвиток попелиць.
Значну роль у зниженні щільності попелиць на
посівах зернових культур відіграють хижі та
паразитичні афідофаги, зокрема сонечко, зо-
лотоочка, мухи-сирфіди, афідіїди тощо. Із хі-
мічних препаратів найефективнішими вияви-
лися арріво і золон 35, за їх застосування за-
гинуло 96,7–99,4% шкідників.
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ВПЛИВ ЕНТЕРОВІРУСІВ
СВИНЕЙ НА ЕКОЛОГІЧНУ РІВНОВАГУ
ОРГАНІЗМУ ТВАРИН У СЕРЕДОВИЩІ
ПЕРЕБУВАННЯ

Зворотн дію ентеровір сів на е оло ічний стан
дов ілля вивчено способом їх виділення з
е с ретів тварин, за допомо ою я их вір си
поширюються, потрапляють до ор анізм
здорових тварин і ви ли ають захворювання.
Вивчено їхні властивості, розроблено методи
і засоби діа ности и та профіла ти и
ентеровір сних захворювань свиней.

Біосфера землі — весь навколишній світ —
середовище проживання всього живого. З біо-
сфери живий світ здобуває все, що йому по-
трібно для життя. У міру того, як господарська
діяльність людини дедалі різноманітніше й від-
чутніше впливає на природу, стає очевидною
потреба порівнювати різні аспекти відповідної
діяльності з потенційними можливостями біо-
сфери. Цим пояснюється дедалі більший інте-
рес до екології — науки, яка досліджує взаємо-
відношення організмів із середовищем, вияв-
ляє закономірності становлення та еволюції
екосистем — взаємного впливу живих і нежи-
вих компонентів певних ділянок біосфери.
Екологи завжди розглядали організми та їх

угруповання в тісному зв’язку з довкіллям. Змі-
ни, які виникають у процесі еволюції, а також
реакції, які проявляються під час індивідуаль-
ного розвитку, дають змогу рослинам, твари-
нам і мікросвіту реагувати на зміни в навколиш-
ньому середовищі. Особливо наочно ці проце-
си виявляються у взаємозв’язках тваринного
організму зі збудниками бактеріальних і вірус-
них хвороб тварин. Реакція організму тварини
на проникнення в нього збудника є визначаль-
ною в характері перебігу хвороби в індивідуума,
тоді як екологія збудників інфекційних хвороб
визначає різні аспекти розвитку епізоотичного
процесу.
У період науково-технічного прогресу відбу-

вається різке порушення екологічної рівноваги
в природі в результаті посилення антропоген-
ної діяльності суспільства, що неминуче позна-

чається на рівні захворюваності. Прикладом є
ентеровірусні захворювання свиней. Під час
розгляду значення ентеровірусів в екологічній
рівновазі організму тварин у середовищі пере-
бування ми виходили із даних з екології енте-
ровірусів, дію яких на організм тварин широко
вивчали. Враховано загальнобіологічні, ветери-
нарні, зокрема епізоотологічні й ветеринарно-
санітарні, аспекти цієї проблеми.
Мета роботи — визначення впливу ентеро-

вірусів свиней на екологічну рівновагу організ-
му тварин.
Результати досліджень. Одержані в ре-

зультаті багаторічних досліджень дані свідчать
про значну роль ентеровірусів у патології сви-
ней. За нашими даними, ентеровірусні хворо-
би є новою проблемою в інфекційній патології
свиней, де ще багато невирішених питань, які
заслуговують на пильну увагу і поглиблене комп-
лексне вивчення. Однією з важливих проблем
є екологія збудників ентеровірусних хвороб, яка
визначає чимало аспектів розвитку епізоотич-
ного процесу не тільки за маніфестних виявів,
а й у фазі резервації, як в організмі тварин, так
і в довкіллі.
Для ентеровірусів характерна здатність роз-

множуватись у вузькій екологічній ніші (живий
організм) і водночас є змога зберігатися трива-
лий час у довкіллі без істотних змін притаман-
них їм властивостей.
З огляду на зазначене вище ще в середині

1969 р. нами було запропоновано новий на-
прям у колишньому СРСР з дослідження енте-
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ровірусів свиней, який передбачав вивчення їх
поширення, біологічних, фізико-хімічних, а та-
кож патогенних властивостей та ролі у захво-
рюванні свиней.
Проведене нами різнобічне вивчення цих

проблем дало змогу вже в початковий період
виявити поширення на той час ентеровірусів у
свинарських господарствах України, деяких об-
ластей Російської Федерації та Молдови [2, 4,
5, 7–11, 13, 15, 16]. Як наслідок вільних від ен-
теровірусів свиней господарств нами не вияв-
лено. Одержані результати дали змогу в 1971 р.
вперше виявити на території колишнього СРСР
у Закарпатській області України захворювання
свиней на ензоотичний енцефаломієліт (хворо-
бу Тешена). Подальші дослідження в цих на-
прямах допомогли розробити методи і засоби
діагностики та вакцину проти хвороби Тешена
свиней. Згодом було встановлено й обґрунто-
вано раніше невідомі дві нові ентеровірусні
хвороби свиней: ентеровірусний гастроентерит
та ентеровірусну пневмонію, які в 1978 р. ГУВ
МСГ СРСР визнано як нові нозологічні одиниці.
У тому ж 1978 р. було затверджено розроблені
нами методи і засоби діагностики цих хвороб,
захищені авторськими свідоцтвами СРСР і па-
тентами України та Російської Федерації. Про-
веденими дослідами встановлено, що з пере-
ходом на промислове ведення свиногоспо-
дарств виникають нові, раніше не відомі
проблеми, а також нові хвороби, серед яких
ентеровірусні займають одне з провідних місць.
Незважаючи на те, що ентеровіруси завжди

існували й існують в організмі тварин, їхні па-
тогенні властивості посилюються відповідно до
погіршення екології, яка негативно впливає на
резистентність організму. Це особливо прояв-
лялося у господарствах з порушеними метода-
ми ведення тваринництва, що, як правило, при-
зводило до появи наведених вище нових, рані-
ше не відомих хвороб свиней. Особливе зна-
чення у цьому контексті мають ензоотичний
енцефаломієліт (хвороба Тешена) свиней та
гастроентерити і пневмонії, зумовлені патоген-
ною дією ентеровірусів. На перший погляд ці
захворювання здаються малонебезпечними —
перебіг хвороби повільний, особливо пневмонії,
загибель тварин не має масового характеру.
Проте наші багаторічні дослідження свідчать,
що захворювання свиней на ентеровірусний га-
строентерит, насамперед молодняку в період
після відлучення, закінчуються загибеллю 10%
хворих поросят, а відхід хворих на ентеровірус-
ну пневмонію тварин сягає 30% від загальної
їх кількості. Крім того, поросята, які перехворі-
ли на ентеровірусний гастроентерит і ентеро-
вірусну пневмонію, відстають у рості й розвит-
ку, що позначається на їхній масі та призводить
до значних економічних втрат.

Вплив ентеровірусів свиней на екологічну
рівновагу організму тварин у середовищі перебування

Про значення екологічної рівноваги у ве-
денні свинарства і появи різних хвороб тварин,
зокрема ентеровірусних, свідчить перебіг цих
хвороб у комплексах, де не дотримуються тех-
нології. Відсутність технологічних «розривів»
призводить до затяжного перебігу хвороб і знач-
ного відходу тварин. Це зумовлено інтенсивним
насиченням цими вірусами середовища, в яко-
му утримуються тварини, і загальним неспри-
ятливим екологічним станом довкілля.
Зворотну дію ентеровірусів на екологічний

стан навколишнього середовища ми вивчали в
плані наявності цих вірусів в екскретах тварин,
за допомогою яких віруси розносяться в зов-
нішньому середовищі, потрапляють в організм
здорових тварин і викликають їх захворювання.
Відносно інших аспектів цієї проблеми, які

мають загальнобіологічне значення, то вони
більше вивчені щодо ентеровірусів, які парази-
тують на людях. Так, J. Sasagawa виявив ней-
тралізувальні антитіла до нового типу ентеро-
вірусів людей серотипу 70 у сироватках крові
овець, кіз, свиней, курей, коней і великої рога-
тої худоби. При цьому середньогеометричний
титр lg антитіл становив 2,39–12,47 і зростав
від народження тварин до 2-го року життя, що
свідчить про значне поширення ентеровірусу
людей серотипу 70 серед домашніх тварин. Є
повідомлення про виділення ентеровірусів лю-
дей від собак. Вірус Kokcaki А-4 уражує як до-
машніх, так і диких тварин. Вірус Kokcaki В-3
викликає у летючих мишей і білок затяжну ін-
фекцію з високими титрами збудника в мозку,
серці та бурому жирі.
Основним резервуаром поширення ентеро-

вірусів серед тварин і людей є фекалії хворих
тварин та людей, які потрапляють зі стічними
водами в довкілля. Наявність великої кількості
білкових компонентів у стічних водах є стабілі-
зувальним фактором для виживання в стічних
водах ентеровірусів. З огляду на глобальну
проблему охорони довкілля актуальною є роз-
робка умов і засобів звільнення господарських
побутових стічних вод від патогенних вірусів.
Численними дослідами з вивчення ентеро-

вірусів, зокрема нашими, встановлено значну
стійкість ентеровірусів до дії різних фізичних,
хімічних і біологічних факторів, що зумовлює їх
тривале збереження.
У довкіллі близько 75% ентеровірусних час-

ток має агрегований стан. Агреговані частини
у 100 разів стійкіші, ніж суспензія з одиничних
віріонів. Причини ж агрегації вірусів у довкіллі
поки що не з’ясовано. Терміни виживання ен-
теровірусів збільшуються в забрудненій орга-
нічними речовинами воді.
Ентеровірусами уражені люди, всі види тва-

рин, птахів і навіть комахи. Так, J. Melnick зі
співав. (1950) довели можливість інфікування
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мух ентеровірусами. Згодом паралельно було
виділено одні й ті самі ентеровіруси як від хво-
рих на поліомієліт людей, так і від кімнатних
мух у кімнаті, де перебувала хвора на поліо-
мієліт людина. Експериментально доведено,
що в організмі синантропних мух вірус поліо-
мієліту зберігається і може виділятись у довкіл-
ля впродовж 10 діб після інфікування, інші ен-
теровіруси — упродовж 16 діб. У фекаліях мух
ентеровіруси зберігаються 37 діб.
Особливу небезпеку становить потрапляння

ентеровірусів у питну воду, оскільки сучасні
методи механічного і біологічного очищення не
забезпечують цілковитого звільнення стічних
вод від вірусів, зокрема ентеровірусів свиней.
Наявність значної кількості ентеровірусів в очи-
щених стічних водах є важливим доказом їх
епідеміологічної та епізоотологічної небезпеки.
Ветеринарна наука мало приділяла уваги

переліченим вище проблемам, знання яких по-
трібне для своєчасної та ефективної боротьби
з ентеровірусними й іншими хворобами свиней.
Проведення таких досліджень є вкрай невід-
кладним.
Основними механізмами інактивації ентеро-

вірусів у стічних водах є розрив вірусної РНК і
протеолітичний розпад білків вірусного капсиду.
Пояснюючи наявні думки про антагонізм бак-

терій і вірусів, Herrman зі співав. (1984) вважа-
ють, що бактерії використовують білки вірусів
як живлення, що сприяє інактивації вірусів.
Л.О. Зільбер (1962) довів, що адсорбція вірусів
на бактеріях сприяє більшому їх збереженню.
За даними Л.Ф. Кісільової (1967), віруси Kok-

caki в асоціації з патогенними і сапрофітними
серотипами кишкової палички виживають знач-
но довше, ніж у тому разі, коли вони перебу-
вають не в асоціації з мікробами. Є.В. Рябиш-
ко зі співав. (1978) встановили, що ентерокок
інактивував, а кишкова паличка стимулювала
життєздатність ентеровірусів в умовах літніх і
зимових температурних режимів.
Отже, питання про взаємовідношення вірусів

і бактерій у довкіллі не слід розглядати одно-

значно. Цей процес за своїм характером і кін-
цевим результатом залежить від видового і ти-
пового складу вірусів та бактерій, їхніх фі-
зіологічних і генетичних особливостей, складу
довкілля та ін. На виживання ентеровірусів
впливає супутня мікрофлора та її контамінація,
наявність білкового субстрату. Виживання ен-
теровірусів залежить від первинної дози конта-
мінації, їхніх біологічних властивостей, здат-
ності до адсорбції та агрегації.
В екологічному плані можна виокремити 5

основних видів впливу супутньої мікрофлори
на ентеровіруси в довкіллі: антагоністичний,
захисний, трансмісивний, індиферентний, змі-
шаний. З біологічних позицій найбільш небез-
печні захисний і трансмісивний види; не є не-
безпечними і навіть сприятливі у санірувально-
му плані індиферентний та антагоністичний
види супутньої мікрофлори. Всебічне з’ясуван-
ня цих питань дасть змогу регулювати їх взає-
мовідношення.
Усе наведене вище має велике значення

для охорони господарств від інфекційних хво-
роб та їх рентабельного ведення, особливо
промислового ведення свиногосподарств, яке
передбачає також щільність розміщення тва-
рин. Згідно з Д.К. Львовим (1982), однією з важ-
ливих умов виникнення спалаху захворювання
в популяції тварин є ріст щільності, сприйнят-
ливої до відповідного збудника. Існує поріг щіль-
ності популяції, який допускає ріст епізоотії.
Екологами встановлено, що за високої щіль-
ності популяцій тварин, навіть якщо кількість
корму, води і місць для нормального життя пе-
ревищує потребу тварин, знижується виживан-
ня і різко порушується їх розмноження. Стрес,
створений перенаселеністю, призводить до
аномальних фізіологічних симптомів, сукупність
яких має назву «загальний адаптаційний син-
дром», до них належить скорочення розмно-
ження, сповільнення росту, затримка статево-
го дозрівання, підвищення смертності зародків,
зниження лактації та підвищення сприйнятли-
вості до хвороб.
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Численними дослідженнями встановлено,
що боротьбу з будь-якими хворобами потріб-
но проводити комплексно з одночасним усу-
ненням причин, які призводять до стресово-

го стану тварин, на що слід звернути особ-
ливу увагу ще на стадії проектування тва-
ринницьких приміщень і планування ведення
галузі тваринництва.
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Проведено ліні о-біохімічне обстеження орів,
що ла т ють, з метою визначення вміст
в сироватці їхньої рові есенційних
ма роелементів, а та ож парат ормон
та 25ОHD3. Дослідження проведено я на
лінічно здорових тваринах, та і за пор шень
них фосфорно- альцієво о обмін . Установлено,
що найвищий рівень парат ормон б в обернено
пропорційний вміст за ально о альцію.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Важливою складовою підтримання гомео-
стазу організму тварин є обмін мінеральних ре-
човин, однак розподіл іонів у внутрішньо- і зов-
нішньоклітинній рідинах нерівномірний. Дослі-
дження останніх років свідчать, що баланс
переважно внутрішньоклітинних іонів важко
оцінити, використовуючи їхню позаклітинну кон-
центрацію.
Різке зменшення неорганічного фосфору

плазми крові зазвичай є результатом раптово-
го порушення рівноваги між споживанням фос-
фору, його втратами та перерозподілом. Абсо-
лютне значення гіпофосфатемії в цих випадках
не зрозуміле, оскільки у таких тварин визнача-
ють нестачу кальцію та магнію [3, 4, 7]. Уста-
новлена незбалансованість зазначених макро-
елементів може бути спричинена раптовим
підвищенням молочної продуктивності на по-
чатку лактації, зменшенням споживання кормів
хворими тваринами та ін. [2, 8].
Обмін фосфору та кальцію тісно пов’язаний

з обміном вітаміну D та його метаболітами. Так,
1,25(ОН)2D3 впливає на абсорбцію кальцію з
кишечнику, проникаючи в ентероцити (клітини-
мішені), він контактує зі специфічними рецеп-
торами ядра клітини та індукує синтез Са-зв’я-
зувального білка.
Механізми впливу 1,25(OH)2D3 на абсорбцію

неорганічного фосфору вивчено ще недостат-
ньо, ймовірно, дія його опосередкована лужною

фосфатазою. Під впливом останньої на по-
верхні кишкового епітелію відбувається гідроліз
моноефірів фосфорної кислоти, що призво-
дить до підвищення концентрації аніонів фос-
фору [1].
Метаболіт 25ОHD3 є більше транспортною

формою і має нижчу активність ніж 1,25(OH)2D3;
останній у своєму обміні тісно пов’язаний з па-
ратерином і в багатьох джерелах наведено
чітку кореляцію між ними. Так, R.L. Horst за-
пропонував схему взаємовпливу між цими ме-
таболітами за гідроксилювання у нирках 25ОHD3.
Зниження концентрації кальцію нижче 10 мг/
100 мл стимулює секрецію паратиреоїдного
гормону, внаслідок чого посилюється конверсія
25ОHD3 у 1,25(OH)2D3, що здійснюється підви-
щенням активності Іа-гідроксилази в нирках
(рисунок). У разі підвищення рівня кальцію до
норми цей механізм працює у зворотному на-
прямі [6].
Деякі автори стверджують, що рівень парат-

гормону (ПТГ) є важливим регулятором синте-
зу 1,25(OH)2D3. Вони також розрізняють два
механізми впливу активних метаболітів вітаміну
D на рівень ПТГ: а) непрямий — коли високий
рівень кальцію сироватки крові інгібує продук-
цію ПТГ; б) прямий — взаємодія 1,25(OH)2D3 з
рецепторами прямої супресії пре-ШТ гена в
клітинах прищитоподібної залози [5, 9].
Інший метаболіт вітаміну D3 — 24,25(OH)2D3

Механізм взаємодії між а тивними метаболітами вітамін D та ПТГ (за R.L. Horst)

PARATHYROID
HORMONE

25OHD3 1,25(OH)2D3

25ОHD3

+

PLASMA CALCIUМ
<10,0 MG/100 ML

PARATHYROID
HORMONE

PLASMA CALCIUМ

>10,0 MG/100 ML

1,25(OH)2D3

+

+
+

+

–
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порівняно з 1,25(OH)2D3 є менш активним щодо
впливу на абсорбцію кальцію з кишечнику та
підтримання рівня загального кальцію в сиро-
ватці крові способом резорбції кісткової ткани-
ни. Тому 1,25(OH)2D3 вважають аварійним гор-
моном. Основна дія 24,25(OH)2D3 спрямована
більше на мінералізацію кісткової тканини, і він
виявляє високу активність у репаративному
остеогенезі [1, 5].
Мета досліджень — визначити вміст парат-

гормону, 25ОHD3, магнію, фосфору, загально-
го та іонізованого кальцію у корів, що лактують,
голштинської породи віком 4–6 років за пору-
шень фосфорно-кальцієвого обміну.
Матеріали і методи. Дослідження здійсне-

но на 30 тваринах під час проведення диспан-
серизації за схемою, запропонованою проф.
М.О. Судаковим та його учнями за раннього
виявлення порушень обміну речовин. Серед
відібраних корів були клінічно здорові тварини
та з гіпокальціємією і гіпофосфатемією. У си-
роватці крові визначали концентрацію 25ОHD3
та паратгормону методом ІФА, вміст загально-
го, іонізованого кальцію, фосфору та магнію.
Результати досліджень. Клініко-біохімічні

Клініко-біохімічний статус корів, що лактують,
за порушень фосфорно-кальцієвого обміну

Клінічно здорові М±m 18,74±1,42 40,98±11,32
корови (n=5) Lim 15,56–22,27 12,7–98,76

З виявленою
гіпокальціємією М±m 22,13±3,70 348,67±96,81

(n=4) Lim 12,44–31,76 127,66–535,41

З виявленою
гіпофосфатемією М±m 19,97±3,65 139,61±49,12

(n=3) Lim 12,88–24,29 71,23–235,89

дослідження сироватки крові тварин свідчать,
що вміст іонізованого кальцію у здорових корів
був у 1,5–1,7 раза вищий порівняно з корова-
ми, в яких виявлено гіпокальціємію та гіпофос-
фатемію. Уміст магнію у клінічно здорових корів
становив 0,78±0,45 ммоль/л (табл. 1).
Гранична концентрація цього макроелемен-

та, очевидно, зумовлена тим, що магній по-
трібний для секреції ПГТ і синтезу 1,25(OH)2D3.
Також слід зазначити, що за гіпомагніємії нир-
ки і кістки менш чутливі до рецепції ПГТ, оскіль-
ки синтез внутрішньоклітинних посередників дії
гормону — аденілатциклази і фосфоліпази С
знижений.
За даними багатьох дослідників, за гіпокаль-

ціємії спостерігається стадійність хвороби, оче-
видно, такий вияв характерний для високопро-
дуктивних тварин. Нами за гіпокальціємії та
гіпофосфатемії виявлено латентний перебіг,
лише в окремих тварин спостерігали неспокій
та залежування.
Стосовно концентрації ПГТ у сироватці крові

корів, то нами встановлено, що його рівень був
найвищий (348,67±96,81 пг/мл) за гіпокальціє-
мії, при цьому рівень загального кальцію був

1. Вміст неор анічно о фосфор , ма нію, за ально о та іонізовано о альцію в сироватці рові
орів, що ла т ють, ммоль/л

2. Вміст 25ОНD3 та парат ормон в сироватці рові орів

25ОНD3, нмоль/л   ПТГ, пг/млГрупа тварин Біометричні показники

Клінічно здорові М±m 1,21±0,08 2,14±0,05 0,62±0,06 0,78±0,45
корови (n=5) Lim 0,99–1,30 2,30–2,39 0,65–0,05 0,74–1,13

З виявленою
гіпофосфатемією М±m 0,62±0,05 1,69±0,07 0,42±0,48 0,97±0,04

(n=4) Lim 0,48–0,69 1,50–1,86 0,29–0,30 0,85–1,10

З виявленою
гіпокальціємією М±m 0,72±0,12 1,58±0,07 0,35±0,04 1,41±0,14

(n=3) Lim 0,60–1,12 0,80–0,38 0,28–0,03 0,76–1,13

 нР  Са   Са2+ MgГрупа
Біометричні
показники
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Дослідженнями встановлено, що порушен-
ня фосфорно-кальцієвого обміну у корів, що
лактують, характеризується вираженою
гіпокальціємією та гіпофосфатемією. Вста-
новлено, що найвищий рівень паратгормону

Висновки

був обернено пропорційний вмісту загально-
го кальцію в сироватці крові корів. Отримані
дані потрібні для уточнення діагнозу у разі по-
рушень мінерального обміну у великої рогатої
худоби.
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найнижчий. Водночас у здорових корів рівень
ПТГ становив 40,98±11,32 пг/мл (табл. 2). Уміст
25ОНD3 у здорових корів становив у середньо-

Клініко-біохімічний статус корів, що лактують,
за порушень фосфорно-кальцієвого обміну

му 14,65±1,14 нмоль/л. Концентрація цього ме-
таболіту була вищою за гіпокальціємії та гіпо-
фосфатемії.
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ЗАБІЙНІ ПОКАЗНИКИ
ВІДГОДІВЕЛЬНОГО МОЛОДНЯКУ
СВИНЕЙ ЗА ЗГОДОВУВАННЯ
ПРЕПАРАТУ ЕНТЕРО-АКТИВ

З одов вання від одівельном молодня свиней
препарат ентеро-а тив в дозах 1,5 та 2 на
1 ол. за доб підвищ є забійні по азни и, вміст
м’яса в 3-реберном відр бі т ш та не впливає
на змін маси більшості вн трішніх ор анів.

Наукою встановлено, а практикою доведено,
що повноцінність раціону тварин зумовлена не
лише наявністю в ньому певної кількості кормів,
а й сумою органічних поживних речовин, рівнем
і складом протеїну за вмістом амінокислот, до-
статньою кількістю клітковини, легкоперетрав-
них вуглеводів, мінеральних речовин і вітамінів,
які мають бути в оптимальних співвідношеннях
та обсягах [2]. Однак усі вони не повністю до-
ступні для організму тварин і виділяються на-
зовні у процесі обміну [1]. Використання в го-
дівлі молодняку свиней нових біологічно актив-
них кормових добавок дає змогу підвищити
рівень трансформації поживних речовин корму
у тваринницьку продукцію, повніше реалізува-
ти генетичний потенціал продуктивності [4].
Однією з нових біологічно активних добавок

з пробіотичною дією є ентеро-актив (виробник
— науково-біотехнологічне підприємство ПП
«БТУ-Центр», м. Ладижин Вінницької обл.). До
його складу входять молочнокислі бактерії роду
Lactobacillus та Enterococcus. Це однорідна
сипка суміш без твердих грудочок світло-сіро-
го кольору [3]. Спрямовано відселекціоновані
штами бактерій, що містяться в препараті, лег-
ко приживлюються в травному тракті тварин,
сприяючи формуванню нормальної мікрофло-
ри. Однак ефективність використання його у
свинарстві ще не досліджено.
Мета роботи — вивчити відгодівельні харак-

теристики та дослідити забійні показники мо-
лодняку свиней за згодовування різних доз пре-
парату ентеро-актив.
Методика досліджень. Для проведення до-

сліду було сформовано 4 групи-аналоги молод-
няку свиней великої білої породи, по 15 гол. у

кожній [8]. Початкова жива маса в зрівняльний
період становила 53,3 кг. І група — контрольна.
Після 15-добового зрівняльного періоду свині
ІІ групи одержували в складі раціону ентеро-
актив у кількості — 1 г, ІІІ групи — 1,5 г та ІV —
2 г (табл. 1). Препарат згодовували щоранку
(раз на добу).
Тварин вирощували до досягнення забійних

кондицій — живої маси 110–120 кг, після чого
було проведено контрольний забій і від 4-х гол.
з групи взято зразки внутрішніх органів для ла-
бораторних досліджень.
Утримували тварин групами в типовому при-

міщенні для вирощування свиней на м’ясо ра-
зом з іншими тваринами господарства. Протя-
гом основного періоду досліду загальна по-
живність їхнього раціону становила 3,9 к. од. і
346 г перетравного протеїну за такого складу:
дерть пшенична — 0,8 кг, дерть ячмінна —
0,55 кг, дерть кукурудзяна — 0,75 кг, дерть
горохова — 0,4 кг, макуха соняшникова —
0,25 кг, кормовий буряк — 3 кг, дикальційфос-
фат — 6 г. Доступ до води цілодобово був віль-
ним. Зважували свиней щомісяця, корми об-
ліковували щодня. Біометричну обробку циф-
рового матеріалу проведено за М.О. Плохінсь-
ким [10].
Результати досліджень. Характер годівлі за-

безпечував одержання середньодобових при-
ростів тварин: у І (контрольній) групі — 625±12 г,
у ІІ — 663±11, у ІІІ — 726±12 і ІV — 697±13 г,
що відносно контрольної групи становило від-
повідно +6,1, +16,2 та +11,5%.
Згодовування досліджуваного препарату спри-

яло вірогідному підвищенню передзабійної жи-
вої маси в ІІ групі на 4,2% (Р<0,05), в ІІІ групі —

І (контрольна) 15 ОР* ОР
ІІ 15 ОР ОР + ентеро-актив, 1 г/гол. за добу
ІІІ 15 ОР ОР + ентеро-актив, 1,5 г/гол. за добу
ІV 15 ОР ОР + ентеро-актив, 2 г/гол. за добу

*ОР — основний раціон.

1. Схема дослід

Характеристика годівлі за періодами

основний, 93 добизрівняльний, 15 діб
Група

Кількість
тварин, гол.
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на 6,7% (P<0,01) і ІV групі — на 5% (P<0,01)
(табл. 2).
Препарат сприяв збільшенню забійної маси

на 14,3% (Р<0,05, ІІІ група) та на 12,8% (P<0,01,
ІV група), що, у свою чергу, спричинило тенден-
цію до зростання забійного виходу на 5,2% у ІІ
групі та на 5,4% (Р<0,05) у ІІІ групі.
Ентеро-актив у дозах 1,5 та 2 г на 1 гол. за

добу вплинув на збільшення маси туші на 10,8
та 8,8 кг, або на 15,1 та 12,3% (Р<0,05), а та-
кож зумовив тенденцію до зростання виходу
туші на 4,7 та 4,2% відповідно.
Слід зазначити, що досліджуваний препарат

Забійні показники відгодівельного молодняку
свиней за згодовування препарату ентеро-актив

незалежно від його дози сприяв підвищенню
маси внутрішнього жиру в межах 54,5 — 66,4%
(P<0,01), тоді як товщина шпику практично в
усіх точках туш мала тенденцію до зниження.
Вірогідної різниці за масою 3-реберного

відрубу туш за згодовування різних доз препа-
рату не виявлено (табл. 3). Лише в ІV групі зна-
чення контрольної групи перевищено на 3,8%.
Згодовування ентеро-активу в дозі 1,5 та 2 г на
1 гол. за добу сприяло підвищенню маси м’я-
са на 13,1 та на 7,4% за зниження маси сала
на 2,9 та на 5,8% відповідно за відносно одна-
кової маси кісток у 3-реберному відрубі.

Передзабійна жива
маса, кг 119,3±0,55 124,3±1,73* 127,3±1,79** 125,3±1,28**

Забійна маса, кг 88,2±3,1 91,1±2,35 100,8±2,76* 99,5±1,15**

Забійний вихід, % 74,0±2,31 73,3±0,94 79,2±1,18 79,4±0,39*

Маса туші, кг 71,5±2,85 73,8±1,73 82,3±2,23* 80,3±1,28*

Вихід туші, % 59,9±2,16 59,3±0,67 64,6±0,99 64,1±0,48

Внутрішній жир, кг 1,1±0,07 1,75±0,15** 1,83±0,13** 1,70±0,15**

Маса, кг:

  голови 6,03±0,29 5,93±0,28 6,10±0,21 6,90±0,51

  ніг 1,64±0,14 1,85±0,12 1,91±0,12 1,78±0,07

  шкури 7,98±0,25 7,83±0,4 8,70±0,33 8,83±0,20*

Товщина шпику
(см) на:

  шиї 3,15±0,38 3,2±0,39 2,13±0,28 2,50±0,24

  холці 5,75±0,37 5,38±0,28 5,13±0,14 5,13±0,49

  рівні 6–7-го ребра 4,63±0,36 4,38±0,14 4,88±0,14 3,68±0,28

  попереку 3,88±0,49 3,38±0,28 3,50±0,24 3,00±0,24

  крижах 4,5±0,41 3,5±0,24 3,75±0,17 3,50±0,33

  середня 4,38±0,34 3,97±0,11 3,68±0,10 3,55±0,19

*Р<0,05; **P<0,01; *** P<0,001 (для табл. 2–4).

2. Забійні по азни и свиней (М±m, n=4)

   I  II    III IV
Показник

Група

Маса, кг:

  відрубу 2,86±0,22 2,87±0,13 2,97±0,08 2,85±0,09

  м’яса 1,22±0,08 1,20±0,08 1,38±0,07 1,31±0,04

  сала 1,39±0,12 1,42±0,07 1,35±0,04 1,31±0,07

  кісток 0,25±0,023 0,25±0,01 0,24±0,01 0,23±0,02

Вихід, %:

  м’яса 42,64±0,58 41,74±1,38 46,56±1,38* 46,06±0,94*

  сала 48,50±0,49 49,45±1,55 45,35±0,88* 45,99±1,50

  кісток 8,86±0,13 8,81±0,23 8,09±0,51 7,95±0,57

3. Морфоло ічний с лад 3-реберно о відр б т ш свиней (М±m, n=4)

   I  II    III IV
Показник

Група
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Забійні показники відгодівельного молодняку
свиней за згодовування препарату ентеро-актив

Згодовування відгодівельному молодняку
свиней препарату ентеро-актив у дозах 1,5
та 2 г на 1 гол. за добу сприяє підвищенню
передзабійної маси тварин на 6,75 та 5%
відповідно, забійної маси — на 14,3 та 12,8%,
забійного виходу — на 5,2 та 5,4%, маси туші
— на 15,1 та 12,3%, виходу туші — на 4,7 та
4,2% та маси внутрішнього жиру — на 54,5–

Висновки

66,4%. За згодовування ентеро-активу в до-
зах 1,5 та 2 г на 1 гол. за добу в 3-реберному
відрубі туш свиней міститься більше м’яса
(на 13,1–7,4%) і менше сала (на 2,9–5,8%) по-
рівняно з контролем, а також препарат
сприяє підвищенню маси внутрішніх органів,
зокрема нирок, на 25%, серця — на 35, шлун-
ка — на 15,8%.
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За виходом м’яса тварини ІІІ та ІV груп пе-
ревищували значення контрольної групи на 3,9
і 3,4% (Р<0,05). За абсолютним значенням ма-
са відрубу та вихід м’яса тварин ІІ групи, що
споживали препарат у дозі 1 г на 1 гол. за добу,
були на рівні контрольної групи.
Про вплив корму на розвиток внутрішніх ор-

ганів свиней ідеться в публікаціях М.О. Ма-
зуренка [6] та інших авторів [5, 7]. Вони від-
значають специфічний вплив різних кормів на
внутрішні органи, в основі якого — адаптивна
перебудова структур залежно від природи і

Печінка, кг 1,70±0,21 1,79±0,15 1,84±0,06 1,71±0,07

Серце, кг 0,20±0,01 0,21±0,01 0,27±0,03 0,23±0,02

Легені, кг 0,43±0,04 0,47±0,03 0,53±0,04 0,49±0,01

Нирки, кг 0,20±0,01 0,22±0,01 0,25±0,01** 0,23±0,02

Селезінка, кг 0,16±0,01 0,16±0,05 0,17±0,01 0,16±0,01

Шлунок, кг 0,76±0,04 0,83±0,04 0,88±0,04 0,83±0,04

Наднирники, г 4,61±0,37 4,80±0,24 5,18±0,17 5,00±0,15

Підшлункова залоза, г 102,5±6,02 104,9±4,39 106,8±3,70 103,3±3,11

4. Маса вн трішніх ор анів піддослідних тварин, М±m, n = 4

   I  II    III IV
Показник

Група

тривалості дії нового кормового фактора як ек-
зогенного подразника [9]. За результатами дос-
ліджень, згодовування препарату ентеро-актив
у дозі 1,5 г на 1 гол. за добу спричинило віро-
гідне підвищення маси нирок на 25% (P<0,01),
тенденцію до підвищення маси серця (на 35%)
та шлунка (на 15,8%) (табл. 4).
Згодовування ентеро-активу в дозах 1 і 2 г

на 1 гол. за добу не має вірогідного впливу і
тенденції до підвищення маси внутрішніх ор-
ганів піддослідних тварин, усі показники — на
рівні контрольної групи.
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ЗНАЧЕННЯ ДЕЗІНФЕКЦІЇ У СИСТЕМІ
ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
ба терицидних властивостей щодо атипових
мі оба терій M. fortuitum і зб дни а
т бер льоз M. bovis нових дезінфе ційних
препаратів ДЗПТ-1 та ДЗПТ-2, розроблених
на овцями ННЦ «ІЕКВМ».

Однією з провідних галузей матеріального
виробництва, що має велике значення для за-
безпечення населення продовольством і про-
мисловості сировиною, є сільське господарство.
Тваринництво за сукупністю валової продук-
ції — найбільша галузь сільського господар-
ства, а провідне місце в його структурі займає
скотарство.
Великих економічних збитків тваринництву

завдають інфекційні захворювання вірусної та
бактеріальної етіології. Для боротьби з інфек-
ційними захворюваннями тварин поряд зі спе-
цифічною профілактикою вагоме значення ма-
ють заходи та засоби, спрямовані на розрив
епізоотичного ланцюга. Провідну роль водно-
час відіграє застосування дезінфекційних тех-
нологій для знищення збудників у довкіллі та
знезараження об’єктів ветеринарного нагляду
від патогенів.
Серед зооантропонозних захворювань особ-

ливе місце займає туберкульоз. За повідомлен-
ням провідних фтизіатрів світу, це захворюван-
ня і нині залишається особливо небезпечною
інфекцією для людей. Наприкінці ХІХ ст. на
земній кулі щороку помирало від туберкульозу
1,3–1,4 млн людей, у 1990 р. цей показник ста-
новив 2,5, а в 1992 р. — 2,7 млн. З огляду на
це Всесвітня організація охорони здоров’я у
1993 р. проголосила туберкульоз глобально
небезпечною інфекцією. В Україні епідемічна
ситуація з туберкульозу відповідає загальним
закономірностям її динаміки у світі [1, 7].
Виконання нормативних заходів з профілак-

тики та боротьби з туберкульозом великої ро-
гатої худоби в Україні забезпечує тривале бла-
гополуччя тварин у господарствах, вільних та
оздоровлених від цієї хвороби. Проте виника-
ють окремі випадки рецидиву захворювання в
оздоровлених господарствах унаслідок зара-
ження тварин збудником, що зберігався у
довкіллі та був повторно занесений у господар-
ства із закупленими анергічними до туберкулі-
ну хворими тваринами або з контамінованими
патогенними мікобактеріями кормами, водою
тощо.

Для розв’язання цієї проблеми проведено
аналіз оздоровчих заходів у ряді господарств
зі складним епізоотичним станом. В оздоров-
лених господарствах перед зняттям карантин-
них обмежень контролювали якість виконаних
на фермах остаточних оздоровчих заходів, а
після завершення їх чітко дотримувалися режи-
му профілактики туберкульозу. Повторним спа-
лахом туберкульозу вважали ті випадки, коли
захворювання тварин відбулося впродовж 1–
2-х років після оздоровлення. У цих господар-
ствах визначали джерела збудника туберкульо-
зу та з’ясовували фактори його передавання,
можливість занесення збудника на ферми під
час міжгосподарського переміщення тварин,
через незнешкоджене молоко та відвійки, які
випоювали телятам, а також простежували
ймовірність зараження худоби від хворих на
туберкульоз людей. У результаті проведених
моніторингових досліджень установлено, що
основною причиною повторного захворювання
великої рогатої худоби на туберкульоз в рані-
ше оздоровлених господарствах є незнешко-
джений збудник, що залишився в довкіллі внас-
лідок неякісно виконаних остаточних оздоров-
чих заходів [2].
Ефективність проведення хімічної дезінфек-

ції за туберкульозної інфекції насамперед за-
лежить від туберкулоцидної активності засто-
совуваних дезінфекційних препаратів, які екс-
периментально оцінюють під час їх реєстрації
із використанням тест-культур референтних
мікроорганізмів. Обов’язковою є апробація дез-
інфекційних засобів не лише в лабораторних
умовах, а й безпосередньо під час проведен-
ня дезінфекції тваринницьких приміщень і об’єк-
тів ветеринарного нагляду на виробництві [3].
Для проведення дезінфекції в гуманній ме-

дицині і ветеринарній практиці застосовують
фенольні, хлорорганічні, йодактивні, кисне-
вмісні засоби, групу спиртів, альдегіди, поверх-
нево активні речовини і четвертинні амонієві
сполуки, гуанідини, хлоргексидин, октенідин,
третинні аміни, а також ряд продуктів перероб-
ної промисловості та препарати рослинного
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походження. Проте більшість дезінфектантів
закордонного та вітчизняного виробництва, що
застосовуються в Україні, розраховані для ви-
користання в гуманній медицині, а під час виз-
начення їх бактерицидних властивостей із за-
стосуванням біологічного навантаження вста-
новлено, що більшість із цих препаратів мають
лише бактеріостатичні властивості і не пов-
ністю знищують патогенні мікроорганізми в дов-
кіллі [5, 6]. Також слід зазначити, що за крап-
линних, кишкових та інших інфекцій дезінфек-
цію проводять багато років одними і тими самими
препаратами без урахування резистентності міс-
цевих штамів мікроорганізмів до їхньої дії. Це
може призводити до формування резистентних
форм мікроорганізмів в епізоотичних осередках
та поширення захворювання серед сприятли-
вих тварин в інших господарствах [4].
Мета досліджень — вивчити бактерицидні

властивості щодо атипових мікобактерій та
збудника туберкульозу M. bovis нових дез-
інфекційних препаратів ДЗПТ-1 і ДЗПТ-2.
Матеріали і методика досліджень. Бактери-

цидні властивості щодо мікобактерій вивчали у
дезінфекційних препаратів ДЗПТ-1 і ДЗПТ-2,
розроблених науковцями ННЦ «ІЕКВМ». Дослі-
ди проводили згідно з методичними рекомен-
даціями «Визначення бактерицидних властиво-

Значення дезінфекції
у системі профілактики туберкульозу

стей дезінфікуючих засобів, проведення дез-
інфекції та контроль її якості при туберкульозі
сільськогосподарських тварин» (затв. Держ.
комітет. вет. мед. України 20.12.2007 р.).
Результати досліджень. Ефективність про-

ведення протитуберкульозних заходів насампе-
ред залежить від якісної підготовки приміщень
(механічного очищення), правильного вибору
дезінфекційного препарату, його бактерицид-
них властивостей щодо мікобактерій. Необґрун-
товане і щорічне використання одних і тих са-
мих препаратів зумовлює у мікроорганізмів
формування підвищеної стійкості, що в подаль-
шому призводить до неефективного проведен-
ня всього комплексу ветеринарно-санітарних
профілактичних та оздоровчих протитуберку-
льозних заходів.
Стійкість мікобактерій і їх циркуляція в

довкіллі ставлять перед дослідниками завдан-
ня, що полягає в розробленні і пошуку нових,
науково обґрунтованих препаратів з високими
дезінфекційними властивостями для оброблен-
ня об’єктів ветеринарного нагляду.
Для розв’язання цього завдання науковцями

ННЦ «ІЕКВМ» було розроблено дезінфекційні
препарати ДЗПТ-1 і ДЗПТ-2 та вивчено їхні
бактерицидні властивості щодо мікобактерій
(табл. 1).

ДЗПТ-1 M. fortuitum 1 + +

3 + +

5 – +

24 – +

M. bovis 1 + +

3 + +

5 – +

24 – +

ДЗПТ-2 M. fortuitum 1 + +

3 – +

5 – +

24 – +

M. bovis 1 + +

3 – +

5 – +

24 – +

Прим і т к а . «–» — немає росту мікобактерій; «+» — є ріст мікобактерій (для табл. 1 і 2).

1. Ба терицидні властивості препаратів щодо мі оба терій

КонтрольКонцентрація, % Дослід

3 

2

Експозиція, год.

Препарат Тест-культура
РезультатРежим застосування
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2. Ба терицидні властивості препаратів щодо M. bovis

Аналіз результатів, наведених в табл. 1,
свідчить, що розроблений дезінфекційний пре-
парат ДЗПТ-1 знищує культуру атипових міко-
бактерій виду M. fortuitum і M. bovis у 3%-й кон-
центрації за діючою речовиною (д.р.) за експо-
зиції 5–24 год, а ДЗПТ-2 — у 2%-й концентрації
за д.р. за експозиції 3–24 год.
Після отримання позитивних результатів

культурального дослідження бактерицидних
властивостей дезінфекційних препаратів щодо
мікобактерій у розчині проводили досліди з ви-
користанням тест-об’єктів (дерево, плитка, ба-
тист, скло, метал), які контамінували збудником
туберкульозу M. bovis з біологічним наванта-
женням (табл. 2).

Препарат
Режим застосування

Тест-
об’єкт

Результат

КонтрольКонцентрація, % Експозиція, год Дослід

ДЗПТ-1 3 3 Дерево + +

Плитка – +

Батист + +

Скло – +

Метал – +

5 Дерево – +

Плитка – +

Батист – +

Скло – +

Метал – +

24 Дерево – +

Плитка – +

Батист – +

Скло – +

Метал – +

ДЗПТ–2 2 3 Дерево + +

Плитка – +

Батист – +

Скло – +

Метал – +

5 Дерево – +

Плитка – +

Батист – +

Скло – +

Метал – +

24 Дерево – +

Плитка – +

Батист – +

Скло – +

Метал – +

З матеріалів табл. 2 видно, що дезінфек-
ційний препарат ДЗПТ-1 у концентрації 3% за
д.р. за експозиції 3 год не повністю знезара-
жує дерев’яні та батистові тест-об’єкти, конта-
міновані M. bovis, що свідчить про наявність
лише бактеріостатичних властивостей препа-
рату. За застосування цього препарату в кон-
центрації 3% за д.р. за експозиції 5–24 год були
знезаражені всі дослідні тест-об’єкти. Препа-
рат ДЗПТ-2 зумовлює повну девіталізацію
збудника туберкульозу M. bovis на тест-об’єк-
тах з біологічним навантаженням у концент-
рації 2% за д.р. за експозиції 5–24 год. Для
підтвердження результатів культурального до-
слідження було проведено біологічне дослі-
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Основними причинами виникнення повтор-
них спалахів туберкульозної інфекції в оздо-
ровлених господарствах є неякісне проведен-
ня остаточних оздоровчих заходів, зокрема
дезінфекції. Дезінфекційні препарати ДЗПТ-1

Висновки

і ДЗПТ-2 мають високі бактерицидні власти-
вості щодо мікобактерій та є перспективни-
ми в застосуванні у практичній ветеринарії
для профілактики та боротьби з туберкульо-
зом тварин.
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дження бактерицидних властивостей обох пре-
паратів.
Біологічне дослідження проводили на 3-х

групах (2 дослідні та контрольна) морських сви-
нок по 5 гол. у кожній, яким вводили під шкіру
суспензію осаду, що утворилася після оброб-
ки змивів з дослідних (дія препаратів) і конт-
рольних тест-об’єктів. Дослідних і контрольних
тварин тричі, з інтервалом 30 днів, досліджу-
вали за алергічним методом на туберкульоз з
використанням туберкуліну (ППД) для ссавців.

Протягом досліду (90 днів) реакції на внутріш-
ньошкірне введення туберкуліну спостерігали
тільки у тварин контрольної групи.
Під час патологоанатомічного дослідження

дослідних і контрольних тварин характерні для
туберкульозу ураження виявлено тільки у мор-
ських свинок контрольної групи. Культуральним
дослідженням патологічного матеріалу, відібра-
ного від дослідних і контрольних тварин, збуд-
ник туберкульозу M. bovis виділено лише від
тварин контрольної групи.
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ІНТРОДУКЦІЯ НОВОЇ ЛІКАРСЬКОЇ
РОСЛИНИ В УКРАЇНІ

Уперше на території У раїни інтрод овано
цінн лі арсь рослин я он. Досліджено її
морфоло ічні особливості та визначено вміст
фотосинтетичних пі ментів рослинах.

Пошук і мобілізація нових культур дають
можливість зберегти та примножити генетичне
різноманіття рослин, зокрема лікарських, ство-
рити нові сорти з високою продуктивністю біо-
маси та біологічно активних речовин, виявити
найперспективніші зразки для створення про-
мислових плантацій і збагатити асортимент си-
ровини для виробництва фармацевтичних пре-
паратів [8]. Природно-кліматичні умови Украї-
ни є сприятливими для вирощування нових
видів рослин, що мають важливі господарські і
лікувальні властивості. Однією з таких цінних
рослин є якон (Polymnia sonchifolia Poepp. &
Endl., або Smallanthus sonchifolia) — багаторіч-
на рослина з Південної Америки, яка належить
до родини Asteraceae. Це овочева культура
(використання в їжу кореневих бульб і молодих
пагонів); кормова (згодовування всіх частин
рослини тваринам); технічна (виробництво на-
туральних сиропів із високим умістом фрукто-
зи); лікарська (наявність у кореневих бульбах
високого вмісту фруктози у формі олігофрук-
танів, що корисно для людей, хворих на діабет.
Продукти з олігофруктанами позитивно вплива-
ють на кишкову флору людини і сприяють зни-
женню зайвої ваги) [11].
Нині якон інтродукований у США, Новій Зе-

ландії, південній Європі, Ірані, Японії, Узбекис-
тані та Молдові. Дослідження з його вирощу-
вання в країнах СНД було розпочато у ВНДІ
селекції та насінництва овочевих культур РФ та
Центральній частині Росії [4]. Урожайність яко-
ну — 28—100 т/га. Його кореневі бульби міс-
тять до 60% інуліну, завдяки чому він є цінною
сировиною для харчової та лікарської промис-

ловості [13]. Інулін — це полі-D-фруктозан, за-
пасний полісахарид коренеплодів, який має у
своїй структурі D-фруктофуранозний ланцюг з
β-1,2-глікозидними зв’язками. Інулін легко за-
своюється організмом і є замінником сахарози
в дієтичному харчуванні хворих на діабет. У
кореневих бульбах якону багато фруктози, глю-
кози і сахарози, є вітаміни та мінеральні речо-
вини. До того ж вони низькокалорійні, що важ-
ливо при ожирінні та порушенні обміну речо-
вин. Якон має здатність накопичувати селен,
який характеризується антиоксидантними вла-
стивостями, підвищує імунітет і запобігає ста-
рінню організму. Американські дослідники до-
вели, що свіжі кореневі бульби рослин якону,
вирощені в регіоні природного походження, міс-
тять 69–83% води, 0,4–2,2% — білка та 20% —
цукрів. Останні складаються переважно з іну-
ліну. Сухі кореневі бульби містять 4–7% сухої
речовини, 6–7 — білка, 0,4–1,3 — жирів, 4–6 —
клітковини та близько 65% — цукрів [12].
Попри широке використання якону у фарма-

цевтичній та харчовій промисловості робіт з
інтродукції та селекції цієї рослини в умовах
України не проводили.
Мета досліджень — вивчити біологічні

особливості та можливості інтродукції нової
рослини якону (Polymnia sonchifolia Poepp. &
Endl.) в Україні.
Методика досліджень. Рослини якону ви-

рощували методом розмноження стебловими
черешками [5]. Стебла з однією парою листків
розміщували у торф’яних горщечках з ґрунто-
вою сумішшю, після чого накривали пластма-
совими склянками та добре зволожували. По-
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тім поміщали в теплицю за температури 18–
20°С та освітленості 6 тис. лк. У відкритий ґрунт
рослини висаджували наприкінці травня. Клі-
мат регіону, де проводили польові досліджен-
ня, — помірно континентальний з нестійкою
вологістю.
Висоту рослин і довжину листків вимірюва-

ли за допомогою лінійки. Після збирання вро-
жаю на кожній рослині підраховували кількість
стебел, листків, кореневих бульб та їхню масу.
Отримані дані статистично обробляли з вико-
ристанням програмного пакета Microsoft Excel.
Уміст фотосинтетичних пігментів визначали

в етанольному екстракті на спектрофотометрі
Mapada UV-1600 (КНР) за довжини хвилі для
хлорофілу а — 665 нм, хлорофілу b — 649,
суми каротиноїдів — 440,5 нм [2]. Для достовір-
ності отриманих даних вимірювання здійснюва-
ли у 3-разовій повторності.
Результати досліджень. У 2011 р. було

проведено роботу з інтродукції якону [3]. Рос-
лини вирощували в зоні Лісостепу і 2-х облас-
тях — Київській та Полтавській. На рис. 1 на-
ведено динаміку росту і розвитку якону в Київ-
ській обл.
Важливою частиною інтродукції, яка забез-

печує подальшу селекційну роботу з будь-якою
культурою, є дослідження біологічного потен-
ціалу рослин, вирощуваних у новому регіоні.
Рослина за різних умов має дещо відмінні вла-
стивості, причому зміни можуть виявлятися
всередині і зовні рослини. Тому актуальним є
морфологічний опис якону української інтро-
дукції.
Дослідження показали, що якон за вирощу-

вання у відкритому ґрунті Київської області
сягає у висоту в середньому 82 см, рослини на
Полтавщині — 74 см. Листки якону супротивні,
великі, із зубчастими краями. Довжина і шири-
на листкової пластинки в рослин із Київської
області — 22×25 см, Полтавської — 21×25 см.

Інтродукція нової
лікарської рослини в Україні

За цими показниками рослини не відрізняють-
ся від якону, вирощеного в Росії [11]. За серед-
німи показниками кількості листків та пагонів на
1-й рослині якон, вирощений на Київщині, є
продуктивнішим (рис. 2).
Можливо, така різниця у морфометричних

показниках пояснюється погодними умовами,
які в Київській області були більш сприятливи-
ми для цих рослин (переважно опади). Крім
того, рослини росли на різних ґрунтах із різ-
ними попередниками: у Полтавській обл. —
чорнозем типовий середньо-гумусний, серед-
ньосуглинковий, попередник — люцерна, у Ки-
ївській обл. — сірий опідзолений лісовий, гру-
бопилуватий, по цілині — легкосуглинковий.
Придатнішими для цієї культури є сірі лісові
ґрунти з пухкою структурою, завдяки чому ко-
рені легко розростаються вшир [11]. Особливе

Рис. 1. Рослини я он сорт Юдин а, інтрод овані на території У раїни: а — рослини ві ом
2,5 міс.; б — 4,5 міс.

 2
а б

Рис. 2. Морфоло ічні хара теристи и рослин
я он : — я он з Київсь ої обл.; — я он
з Полтавсь ої обл. (для рис. 2, 4)

Кількість пагонів Кількість листків

шт.



49Вісник аграрної наукисерпень 2012 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

значення має достатнє зволоження рослин в
період росту кореневих бульб, що виявилося
посушливої осені 2011 р.
Оскільки навіть на батьківщині якон цвіте

рідко, то він розмножується переважно веге-
тативним способом. Тому селекційну роботу
з ним провадять методом добору клонів за
масою кореневих бульб. За їх кількістю та
масою рослини якону, вирощені в Київській
області, також виявилися більш продуктивни-
ми (рис. 3).
Кількість кореневих бульб у цих рослин була

в 6 разів більшою, ніж у рослин із Полтавської
області, і становила в середньому 27 шт. на 1
рослину. Тенденція до збільшення спостеріга-
лася і з загальною масою кореневих бульб на
1-й рослині (цей показник був у 9,5 раза біль-
шим у якону з Київщини) та масою 1-ї корене-
вої бульби, яка в рослин з Київської обл. була
вдвічі більшою, ніж маса 1-ї кореневої бульби
з Полтавської обл. (рис. 4).
Порівнюючи наші дані з результатами інтро-

дукції якону в Росії, слід відзначити, що якон,
вирощений в Україні, має кращі показники ро-
сту. Так, висота рослин в Україні становить 74–
82 см, Росії — 72,8 см; маса кореневих бульб
з 1-ї рослини в Росії — 746 г, що в 3,5 раза
менше, ніж у якону з України [1].
Вивчення асиміляційних структур рослин і

передусім пігментів — хлорофілів та кароти-
ноїдів (головних фоторецепторів рослинних
клітин) — має велике значення для аналізу
взаємодії рослин з умовами середовища та
дослідження адаптації їх до різних чинників [7,
10]. Пігментний склад фотосинтетичного апа-
рату формується залежно від генотипу, еколо-
гічних умов і стадії розвитку рослини. Уміст хло-
рофілів у листку є однією з найвиразніших ха-
рактеристик адаптації фотосинтетичного
апарату рослин до умов природного середови-

Інтродукція нової
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ща. Вивчення вмісту фотосинтетичних піг-
ментів має велике значення для оцінки еколо-
гічного стану місця зростання рослин, прове-
дення аналізу взаємодії рослини з умовами
навколишнього середовища та аналізу реакції
рослин на зміну умов культивування, а також
для дослідження передумов потенційної про-
дуктивності різних видів рослин [6].
Зважаючи на це, доцільно було вивчити їх-

ній уміст у рослинах якону. Результати дослі-
джень показали, що за всіма проаналізовани-
ми показниками рослини якону, вирощені в
Полтавській області, мали деяку перевагу (таб-
лиця).
Найістотніші відмінності виявлено у вмісті

хлорофілу а, кількість якого була в 1,3 раза
більшою у рослин із Полтавської області. Уміст
хлорофілу опосередковано визначає швидкість
розвитку рослин і характер ростових процесів.
Підвищений синтез хлорофілів свідчить про
участь цих пігментів у процесах утворення ор-
ганів рослин. Уміст каротиноїдів також є важ-

Рис. 3. Кореневі б льби і ореневище я он , вирощено о в різних ре іонах У раїни: а —
Полтавсь ій обл.; б — Київсь ій обл.

а б

Рис. 4. Біометричні по азни и підземної час-
тини рослин я он

г

Маса
кореневих бульб

Маса
1-ї кореневої бульби
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Висновки

Уперше на території України інтродукова-
но цінну лікарську рослину якон. Досліджено
його біоморфологічні особливості, які в по-
дальшому можна широко використовувати в
селекційній роботі для проведення оцінки і до-

бору нових форм, та встановлено вміст
пігментів у рослинах. Обов’язковим під час ви-
рощування нових рослин, особливо лікарських,
є визначення основних біологічно активних
речовин.
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ливим показником, адже жовті пігменти, погли-
наючи світло в ділянці високих енергій, викону-
ють захисну функцію. Вони є хімічним буфером

у реакціях фотосинтезу, який захищає хлоро-
філ та інші біологічно активні сполуки від фо-
тоокислення [9].

Хлорофіл a  1,54±0,12 2,06±0,21

Хлорофіл b 0,42±0,05 0,44±0,24

Сума хлорофілів (a+b) 1,96±0,18 2,5±0,09

Співвідношення хлорофілів a/b 3,6±0,22 4,68±0,09

Сума каротиноїдів 0,51±0,03 0,66±0,04

Співвідношення суми
хлорофілів/суми каротиноїдів 3,84±0,17 3,79±0,28

Уміст фотосинтетичних пі ментів лист ах рослин я он , м / сирої речовини

Якон з:
Показник

Полтавської обл.Київської обл.
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Сучасні умови аграрного виробництва по-
требують прискореного переходу насінництва
і розсадництва на безвірусну основу. Технології
мікроклонального розмноження рослин у куль-
турі in vitro постійно вдосконалюють, що дає
змогу отримувати оздоровлений посадковий
матеріал багатьох культур [3].
Однією з невід’ємних складових сучасного

насінництва картоплі є вдосконалення наявних
методів відтворення оригінального селекційно-
го матеріалу способом мікроклонального роз-
множення на живильному середовищі в умовах
in vitro і вирощування мікробульб [2].
Оздоровлений біотехнологічними методами

насіннєвий матеріал на перших етапах його ви-
користання відзначається кращою якістю, ос-
кільки під час його продукування синтез вірус-
ного білка в рослинах затримується, унаслідок
чого уповільнюється темп накопичення вірус-
ної інфекції. З урахуванням вартості насіннєво-
го матеріалу, одержаного в умовах in vitro,
особливої актуальності набуває вдосконален-
ня способів розмноження посадкового матері-
алу [4, 5].
Методика досліджень. Для визначення

найбільш оптимального режиму бульбоутво-
рення в культурі in vitro сорту картоплі Невська
у 2007–2009 рр. в умовах мікроклональної ла-
бораторії було проведено дослід відповідно до
загальноприйнятих методик [1, 5]. Вивчали 4
фактори: А — фотоперіоди (10 та 16 год), В —
температурні режими (18–20 та 23–25°С), С —
норми азоту в розчині (повна норма, половина
від норми та без азоту), Д — час перенесення
живців (перенесення на 10-й та 20-й дні).
Живці рослин сорту Невська вирощували на

повному рідкому живильному середовищі Mu-
rashige Skoog (МС) на фоні фотоперіодів 10 та
16 год освітлення на добу за температур 18–
20 та 23–25°С. На 10-й день живці однієї гру-
пи переносили з повного живильного розчину
з умістом азоту 868 мг/л на розчин з 1/2 норми
азоту (434 мг/л) та без азоту. У другій групі рос-

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

УДК 631.84:551.524:
633.491 (477.72)

© 2012

Ю.О. Лавриненко,
член-кореспондент НААН

Г.С. Балашова,
кандидат сільсько-
господарських наук

О.І. Котова
Інститут зрошуваного
землеробства НААН

ВПЛИВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ,
ТЕМПЕРАТУРНИХ РЕЖИМІВ
І ФОТОПЕРІОДУ НА
БУЛЬБОУТВОРЕННЯ КАРТОПЛІ
В КУЛЬТУРІ IN VITRO

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив азотно о живлення, температ рних
режимів та фотоперіод на інтенсивність
б льбо творення артоплі в льт рі in vitro.

лин живильне середовище замінювали через
20 днів. Фотоперіод і температури зберігалися
попередні.
Спостереження за ростом рослин та інтен-

сивністю бульбоутворення показали, що впро-
довж 3-х років досліджень кількість міжвузлів на
фоні різного фотоперіоду різнилася незначною
мірою (табл. 1).
Під час вивчення температурних режимів

було встановлено, що вони впливали на збіль-
шення кількості міжвузлів лише в перші 20 днів
росту та розвитку рослин. Так, за температури
23–25°С кількість міжвузлів була на 17,3% ви-
щою, ніж за температури 18–20°С. Проте вже
на 60-й день культивування рослин цей показ-
ник становив лише 11,8%. Висота рослин за
температурного режиму на рівні 23–25°С була
на 25,3–28,5% більшою, ніж за температури
18–20°С. На 40-й день культивування за тем-
пературного режиму 18–20°С кількість рослин
з мікробульбами становила 23,6%, що в 4,6
раза більше, ніж за температури 23–25°С. За-
галом за весь період культивування за темпе-
ратури 18–20°С мікробульби сформувалися на
95,7%, за температури 23–25°С — 65,8% рос-
лин. Установлено, що із заміною живильно-
го середовища на 10-й день процес бульбо-
утворення відбувався інтенсивніше, ніж при
заміні його на 20-й день. У цілому мікробуль-
би було сформовано на 78,7 та 82,7% рослин
відповідно. 
За перенесення рослин на 10-й день з пов-

ного живильного середовища на середовище з
умістом 1/2 кількості азоту та середовище без
азоту вже на 40-й день культивування висота
рослин зменшилася на 12,5 та 19,7%, також
зменшилася кількість міжвузлів відповідно на
18,4 та 22,4%. На 20-й день перенесення рос-
лин з повного живильного середовища на се-
редовище з умістом 1/2 кількості азоту та се-
редовище без азоту на 40-й день культивуван-
ня висота рослин зменшилася на 3,4 та 8,4%,
кількість міжвузлів — на 5,7 та 9,5% відповід-
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но. На 60-й день культивування висота рослин
на живильному середовищі з унесенням поло-
винної норми азоту була на 6,4% меншою від
висоти рослин на живильному середовищі з
повною нормою азоту, а на середовищі без
азоту — на 9,5%. Аналогічним був стан і з
кількістю міжвузлів. Проте без застосування
азоту та з використанням половинної його нор-
ми за весь період культивування загалом на
24,1 та 14,9% відповідно збільшувалася
кількість рослин із мікробульбами.
Аналіз даних свідчить про те, що за фото-

періоду 16 год порівняно з 10-годинним освіт-
ленням у середньому на 17,8% збільшилася
маса мікробульби, маса бульб з 1-ї рослини —
на 19,8% (табл.2). За температурного режиму

18–20°С маса середньої мікробульби була на
68,8% більшою, ніж за температури 23–25°С.
Те саме стосується і маси мікробульб на 1-й
рослині. Так, за температури 18–20°С цей по-
казник був у 2,5 раза вищим від показника за
температури 23–25°С. За перенесення культи-
вованих рослин із живильного середовища з
повною нормою азоту на середовище з поло-
винною нормою маса середньої мікробульби
збільшувалася на 6,9%, маса мікробульб на 1-й
рослині — 11,6%.
З перенесенням на середовище без азоту ці

показники збільшувалися на 8,7 та 23,1% відпо-
відно.
Маса середньої мікробульби та маса мікро-

бульб на 1-й рослині були більшими при заміні

18–20 10 10-й день Повна норма без заміни середовища 172,7 163,9 0,9

1/2 норми 139,0 133,7 1,0

Без азоту 160,3 153,8 1,0

20-й день Повна норма без заміни середовища 172,7 163,9 0,9

1/2 норми 204,8 211,8 1,0

Без азоту 201,3 213,7 1,1

16 10-й день Повна норма без заміни середовища 226,7 227,0 1,0

1/2 норми 183,4 152,9 0,8

Без азоту 179,9 174,5 1,0

20-й день Повна норма без заміни середовища 226,7 227,0 1,0

1/2 норми 247,6 283,2 1,2

Без азоту 259,0 286,4 1,1

23–25 10 10-й день Повна норма без заміни середовища 81,5 48,9 0,5

1/2 норми 89,6 60,0 0,7

Без азоту 101,8 88,8 0,8

20-й день Повна норма без заміни середовища 81,5 48,9 0,5

1/2 норми 108,4 86,2 0,8

Без азоту 128,8 115,0 0,9

16 10-й день Повна норма без заміни середовища 111,1 52,8 0,5

1/2 норми 139,5 71,4 0,5

Без азоту 107,5 69,4 0,6

20-й день Повна норма без заміни середовища 111,1 52,8 0,5

1/2 норми 153,2 99,9 0,7

Без азоту 148,6 111,3 0,7

     НІР 05, мг/росл. 6,0

2. Вплив мов азотно о живлення, дії температ р та фотоперіод на прод тивність рослин
артоплі сорт Невсь а в льт рі in vitro (2007–2009 рр.)

Т
е
м
пе
р
а
ту
р
а

,
°С Уміст азоту

Кількість
мікробульб
на 1-й
рослині,
шт.

Маса
1 мікро-
бульби,
г

Маса мікро-
бульб на 1-й
рослині, мг

Фото-
період,
год

Строки
заміни

середовища



54 Вісник аграрної науки серпень 2012 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Збільшення продуктивності посадкового
матеріалу картоплі в культурі in vitro можна
досягти вирощуванням живців на фоні 16-го-
динного освітлення за температури 18–20°С

Висновки

і заміною повного живильного середовища МС
на 20-й день на середовище, до складу якого
азот не входить або входить у половинній
нормі.

живильного середовища на 20-й день куль-
тивування, ніж при заміні на 10-й день на 31,9
та 49,7% відповідно. Тобто за 20 днів куль-
тивування повністю задовольнили потребу в
азоті, і за подальшої вегетації наявність цього
елемента не впливала на процес бульбоутво-
рення.
У середньому за 3 роки досліджень макси-

мальну продуктивність рослин було отримано за
поєднання таких факторів: освітлення — 16 год,
температури культивування — 18–20°С, замі-
ни повного живильного середовища на 20-й
день культивування на середовище з 1/2 нор-
ми азоту чи без азоту. Маса мікробульб у цих
варіантах становила 247,6 та 259 мг, маса мік-
робульб на 1-й рослині —283,2 та 286,4 мг.

Вплив азотного живлення,
температурних режимів і фотоперіоду на
бульбоутворення картоплі в культурі in vitro

1. Биотехнологические методы получения и
оценки оздоровленного картофеля/Л.Н. Трофи-
мец, В.Б. Бойко, Т.В. Зейрук и др. — М.: ВО «Аг-
ропромиздат», 1988. — 37 с.

2. Бугаєва І.П., Сніговий В.С. Культура картоп-
лі на півдні України. — Херсон: Айлант, 2002. —
176 с.

3. Григорюк І.П., Мельничук М.Д., Клюваден-
ко А.А., Бундук Ю.М. Методологічні підходи щодо
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мікроклонального розмноження айви звичайної//
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4. Киселев В.Н., Соломина И.П. Современные
аспекты семеноводства овощных культур и карто-
феля/М.: Агропроминформ, 1990. — 16 с.

5. Методичні рекомендації щодо проведення
досліджень з картоплею/В.С. Куценко, А.А. Осип-
чук, А.А. Подгаєцький та ін. — Немішаєве,
2002. — 183 с.
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Із застосуванням біотехнологічних методів у
сільському господарстві та аграрній промисло-
вості з’явилися нові можливості для виробниц-
тва більш якісних продуктів харчування, кормів
та енергетичних культур для задоволення по-
треб населення, які постійно зростають. Про-
те думки експертів щодо переваг та ризиків ген-
ної інженерії різняться, передусім через непе-
редбачені довготривалі наслідки та ризики для
людей і навколишнього середовища.
У країнах ЄС та Росії розроблено норматив-

ну базу, яка регламентує контроль за поширен-
ням генетично модифікованих організмів (ГМО).
Вона передбачає оцінювання безпеки, реєстра-
цію ліній трансгенних рослин та пост-реєстра-
ційний моніторинг харчових продуктів на вміст
ГМО [5–7].
На основі законодавчої бази України, зокре-

ма ст. 50 Конституції України, ст. 15 Закону Ук-
раїни «Про захист прав споживачів» та ст. 38
Закону України «Про безпечність та якість хар-
чових продуктів в Україні» запроваджено обо-
в’язкове маркування харчових продуктів щодо
наявності чи відсутності у них ГМО.
З метою проведення моніторингу продо-

вольчої сировини та харчової продукції на вміст
ГМО надзвичайно важливим є розроблення ви-
сокоефективних методик для їх визначення.
Попри досягнуті в цьому напрямі успіхи акту-
альними залишаються питання оптимізації про-
бопідготовки зразків, валідації з конкретними
об’єктами і приладами, а також апробації різних
модифікацій у системах скринінгового та
кількісного аналізу.

УДК 577.2:575:57.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ СОЇ
ТА КУКУРУДЗИ МЕТОДОМ ПЛР
У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ

Розроблено тест-систем для іль існо о
визначення енетично модифі ованих сої та

р дзи продовольчій сировині і харчових
прод тах методом полімеразної ланцю ової
реа ції в режимі реально о час . Система
можливлює іль існ оцін одно омпонентних
с мішей енетично модифі ованих рослин за
ре ляторними послідовностями промотор
вір с мозаї и цвітної ап сти (35S СаМV) та
термінатора нопалінсинтази (NOS) з
Аgrobacterium tumefaciens. Тест-систем
адаптовано під більшість приладів (Віо-Rad,
Аррlіеd Віоsystems, Соrbett Research, Синтол,
ДНК-техноло ія), я ими обладнано діа ностичні
лабораторії У раїни.

Мета роботи — розроблення вітчизняної
тест-системи для кількісного визначення вмісту
ГМО рослинного походження в продовольчій
сировині та харчових продуктах.
Матеріали і методи дослідження. Дослі-

дження здійснювали у науково-виробничій ла-
бораторії молекулярно-генетичних досліджень
науково-дослідного центру випробувань про-
дукції ДП «Укрметртестстандарт», акредито-
ваній Національним агентством акредитації Ук-
раїни на компетентність відповідно до вимог
ДСТУ ISO/ІЕС 17025-21.
Матеріалом для виділення геномної ДНК

були стандартні референтні зразки сої та куку-
рудзи [1], які являли собою суміш борошна рос-
лини дикого типу (0% ГМО) та генетично моди-
фікованої рослини (100% ГМО) в певному від-
сотковому співвідношенні.
ДНК виокремлювали методом СТАБ-преци-

пітації з власними модифікаціями. Концентра-
цію та чистоту виокремленої нуклеїнової кис-
лоти визначали на спектрофотометрі «ВіоРho-
tometer» (Ерреndorf, Німеччина) за довжини
хвилі λ=260 нм.
ПЛР-ампліфікацію в режимі реального часу

здійснювали за допомогою приладів іQСусler та
СFХ96 (ВіоRad). Реакційна суміш об’ємом 20 мкл
містила 100 нг ДНК, 10 мМ Тріс-НСl (рН 8,3),
50 мМ КСl, 2,5 мМ МgСl2, 0,2 мМ дНТФ сумі-
ші, 5 пкМ кожного з праймерів, 2,5 пкМ зондa
та 1 од. Таg-полімерази (Fermentas, Литва).
Використовували олігонуклеотидні зонди,

мічені флуоресцентними барвниками FАМ, JOЕ
і RОХ та гасниками флуоресценції ВНQ1 і ВНQ2.
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Температурний режим складався з початко-
вої денатурації впродовж 3 хв за 95°С та на-
ступних 45 циклів: денатурації — 15 с за 95°С,
відпалу праймерів та синтезу — 40 с за 60°С.
Флуоресцентний сигнал вимірювали після за-
кінчення стадії відпалу праймерів та синтезу в
кожному циклі ампліфікації. Пороговим (Ст) для
кожного зразка визначали цикл, за якого кіне-
тична крива флуоресценції перетинала поро-
гову лінію. Базову лінію, що є фоновим рівнем
флуоресценції, автоматично визначало про-
грамне забезпечення приладу. Пробу розгля-
дали як позитивну на наявність ГМО, якщо сиг-
нал флуоресценції детектувався за каналами
FАМ чи RОХ або FАМ/ROХ одночасно. Відпо-
відно зразок розглядали як негативний на вміст
ГМО, якщо за зазначеними каналами флуорес-
ценції не було. Наявність сигналу ендогенного
контролю детектувалася за каналом JOЕ, що
свідчило про коректне проведення всіх стадій
аналізу та відсутність інгібування ферментатив-
ної реакції у зразку. Якщо сигналу за каналом
JOЕ не було, повторно досліджували цей зра-
зок, починаючи зі стадії виділення ДНК.
Для проведення абсолютного кількісного

аналізу з метою визначення межі чутливості
розробленої нами ПЛР-системи було отрима-
но абсолютні стандарти, які являли собою плаз-
мідну ДНК (рGЕМ-Т) з клонованими ПЛР-фраг-
ментами генів лектину (Lес) сої, алкогольдегід-
рогенази (Аdh1) кукурудзи, послідовності
промоторy (р35S СаМV) вірусу мозаїки цвітної
капусти та термінатора нопалінсинтази (tNOS)
з Аgrobacterium tumefaciens. Кількість копій роз-
раховували за формулою: (Х/[N×660])×V =Z, де
X — концентрація плазмідної ДНК у г/мкл; N —
розмір плазмідної ДНК у парах нуклеотидів;
Y — число Авогадро (6,022×1023); Z — кількість
копій молекули плазмідної ДНК у мкл [2, 4].
Результати досліджень. У розробленні

ПЛР-системи для визначення ГМО в режимі
реального часу використано технологію Таg-
Маn [4]. У виготовленні тест-систем застосову-
вали реагенти фірм «Sigmа», «Fluka», «Fer-
mentas» та «Синтол».
Для молекулярної діагностики ГМО рослин-

ного походження було підібрано і синтезовано
специфічні олігонуклеотидні праймери та зон-
ди до найпоширеніших нині елементів генно-
інженерних конструкцій — промотору 35S СаМV
та термінатора NOS.
Для перевірки якості виділення геномної

ДНК та контролю за перебігом ПЛР було вве-
дено ендогенний видоспецифічний контроль.
Таким контролем були гени Lес соєвих бобів та
Аdh1 кукурудзи.
Тест-систему для кількісного визначення ГМО

розроблено у 2-х виконаннях: «ГМО соя (кіль-
кість)» та «ГМО кукурудза (кількість)». Особли-

Кількісне визначення генетично модифікованих
сої та кукурудзи методом ПЛР у реальному часі

вістю цієї системи є те, що в одній пробірці
відбуваються 3 незалежні реакції. Одна реак-
ція уможливлює виявлення фрагмента ДНК
р35S СаМV, наявного в переважній більшості
відомих і вирощуваних у промислових масшта-
бах ГМ рослинах. Друга реакція дає змогу ви-
явити фрагмент ДНК tNOS, який також є в ба-
гатьох ГМ рослинах. Наявність позитивної ди-
наміки для однієї або обох реакцій свідчить про
наявність у зразку ДНК ГМ рослини. Третя ре-
акція — реакція внутрішнього позитивного конт-
ролю (ВПК), що дає змогу вилучити хибно не-
гативні результати. Для сої ВПК є фрагмент
гена Lес, кукурудзи — Аdhl. Перебіг кожної з 3-х
реакцій детектують за допомогою специфічно-
го зонда, міченого заданим флуоресцентним
барвником. Для виявлення р35S СаМV вико-
ристовували зонд, мічений барвником FАМ,
для tNOS — барвником RОХ, для ВПК — барв-
ником JOЕ.
У процесі розроблення тест-системи значну

увагу приділяли оцінюванню її ефективності,
тобто аналітичним характеристикам — специ-
фічності, чутливості, межі детектування, повто-
рюваності та відтворюваності результатів ана-
лізу, що здійснювали відповідно до вимог
Об’єднаного Центру досліджень ГМО (JRС)
Європейського Союзу, установлених до таких
розробок. Ефективність роботи тест-системи
оцінювали з використанням сертифікованих
референтних зразків, розроблених бельгійсь-
ким Інститутом контрольних матеріалів і ме-
тодів (Institute for Reference Materials and Me-
thods).
Оптимізацію умов ампліфікації здійснювали

за 3-ма основними параметрами: температу-
рою відпалу праймерів, концентрацією прай-
мерів і зондів та концентрацією МgCl2. Підбір
оптимальних умов відпалу показав, що обрані
нами праймери можуть ефективно працювати
в діапазоні температур 58–62°С без істотних
змін у значеннях Ст (величина порогового цик-
лу) і ΔRn (нормований сигнал репортерного
барвника). Із 4-х обраних концентрацій МgCl2
(1,5; 2; 2,5 та 3 мМ) найкращі результати було
отримано за концентрації 2,5 мМ. Цьому зна-
ченню концентрації відповідало найменше зна-
чення Ст — 28,39–30,18 і найбільше значення
ΔRn — 900–1700 для всіх 3-х барвників.
Далі здійснювали оптимізацію співвідношен-

ня концентрацій праймерів і зондів, що дало
змогу визначити мінімальну концентрацію прай-
мера, за якої спостерігається мінімальна ве-
личина Ст і максимальне значення ΔRn за пос-
тійної концентрації матриці-мішені. Серія ре-
акцій з різними комбінаціями концентрацій
праймерів і зондів у межах 2,5–10 пкМ умож-
ливила досягнення оптимальної ефективності
аналізу. Оптимальне значення концентрації
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становило 5 пкМ для праймерів та 2,5 пкМ —
зондів.
Наступний етап роботи — визначення межі

чутливості розробленої системи. Для приготу-
вання абсолютних стандартів було проведено
серію розведень плазмідної ДНК. Отримані
розведення містили 109, 108, 106, 103, 102 і 101

копій плазмідної ДНК. За результатами дослі-
джень було встановлено, що межа чутливості
цього методу для р35S СаМУ, tNOS та ендо-
генних контролів становить близько 20 копій
ДНК-мішені. Отримані результати відповідали
вимогам ДСТУ ISO 21570:2008 [3].
Незалежно від того, які критерії дизайну

праймерів було використано, специфічність їх-
ньої роботи слід перевіряти експериментально
для того, щоб підтвердити здатність праймерів
вирізняти цільову послідовність серед близьких

до неї нецільових послідовностей. Для оціню-
вання специфічності розробленої системи за-
стосовано стандартні референтні зразки (СRМ,
ІRММ) ГМ сої i ГМ кукурудзи та зразки комер-
ційної харчової продукції.
Кількісне визначення ГМО рослинного по-

ходження засноване на розрахунку співвідно-
шення кількості ДНК певної лінії ГМ рослини і
загальної кількості ДНК аналізованої рослини,
вираженого у відсотках. Для кількісного визна-
чення ГМО одночасно здійснюють 2 незалежні
реакції в одній пробірці. Одна реакція дає змогу
виявити ДНК аналізованої рослини (соя або
кукурудза), інша — послідовність, специфічну
для генно-інженерного конструкта (р35S СаМV
або tNOS). Визначення відсоткового вмісту ГМО
відбувається з використанням 5-ти стандартних
зразків, які являють собою суміші борошна рос-

При лад розрах н іль існо о вміст ГМО в дослідж ваних зраз ах з ви ористанням
до ментa Місrosoft Ехсеl «Шаблон ГМО іль ість»
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лини дикого типу та ГМ рослини в певному
відсотковому співвідношенні (0,1; 0,5; 1; 2 та
5%). Різницю значень граничних циклів 2-х ре-
акцій для стандартних зразків використовують
з метою побудови калібрувальної прямої, за
допомогою якої розраховують відсотковий уміст
ДНК ГМО в аналізованих зразках (рисунок).
Калібрувальний графік характеризують такі

статистичні дані, як кут нахилу прямої (відпо-
відає ефективності реакції ампліфікації) та зна-
чення коефіцієнта кореляції R2. За цими пара-
метрами оцінюють якість результатів кількіс-
ного аналізу. За 100%-ї ефективності реакції
ампліфікації кут нахилу дорівнює –3,33. Припу-
стимі значення коефіцієнта кореляції перебува-
ють в інтервалі 1>R2>0,95.
Результати аналізу зразків приймають, якщо

коефіцієнт кореляції калібрувальної кривої по-
будовано за сертифікованими стандартними
зразками, за методом найменших квадратів

R2>0,97. Межі інтервалу, в якому похибка ви-
значення перебуває з довірчою ймовірністю
Р=0,95, становлять 0,1–5%. Нижню й верхню
межі похибки визначають за доступними сер-
тифікованими контрольними зразками, а стан-
дартні відхилення повторюваності результатів
(d) становлять від 0,067 (для стандарту 0,1%)
до 0,540 (для стандарту 5%), що відповідає
похибці сертифікованих контрольних зразків.
З метою забезпечення стабільності резуль-

татів розроблені тест-системи комплектують
наборами готових реагентів для кожного ета-
пу аналізу і контрольними зразками, які дають
змогу уникнути помилок під час аналізу резуль-
татів. Використана в тест-системах методика
екстракції ДНК забезпечує високий вихід рос-
линної ДНК з продуктів, які пройшли термічну
обробку, і видалення всіх інгібіторів ПЛР, що
сприяє належній відтворюваності результатів
аналізу.

На основі методу ПЛР у режимі реального
часу розроблено вітчизняну діагностичну
тест-систему, яка дає змогу здійснити кіль-
кісний аналіз продовольчої сировини і харчових
продуктів на наявність ГМО рослинного по-
ходження. Ця тест-система за своїми харак-
теристиками відповідає всім вимогам між-
народних стандартів щодо проведення ПЛР-

Висновки

аналізу для визначення вмісту ГМО.
Тест-систему адаптовано під більшість

приладів (Віо-Rad, Аррlіеd Віоsystems, Соrbett
Research, Синтол, ДНК-технологія), якими
обладнано діагностичні лабораторії України.
Розроблена тест-система є значно дешев-
шою порівняно з тест-системами, наявними
нині на українському ринку.
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СПОСОБИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
В СУШІННІ НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

Досліджено техні о-техноло ічні особливості
с шіння насіння р дзи в амерних

р дзос шар ах, становлено способи, я і
зниж ють витрат палива, підвищ ють
прод тивність с шаро і забезпеч ють висо
я ість насіння. З метою модернізації, а та ож під
час б дівництва нових с шаро ре оменд ється
їх оснащення системою рецир ляції та
реверс вання а ента с шіння.

Сушіння насіння кукурудзи потребує значних
витрат енергоресурсів (палива, електроенергії),
що пояснюється, головним чином, низьким
рівнем упроваджених технологій та матеріаль-
но-технічним станом кукурудзосушарок. На-
приклад, тепловий коефіцієнт їхньої корисної
дії становить 30–35% від теоретично можливо-
го і 55–60% щодо кращих зразків шахтних зер-
носушарок.
Проблема енергозбереження в процесі су-

шіння кукурудзи стає дедалі актуальнішою че-
рез постійне зростання вартості всіх видів
енергоресурсів — дизельного палива, скрапле-
ного і газоподібного, електроенергії. Проблема
ускладнюється ще й тим, що виробництво на-
сіння кукурудзи поступово переміщується у
північну частину України — в зону Лісостепу і
Полісся, де склалися кращі гідротемпературні
умови вирощування, але зерно збирають над-
то вологим, тому воно потребує обов’язкового
сушіння.
Відомі різні техніко-технологічні способи су-

шіння, які можуть знижувати рівень енерговит-
рат: 2-стадійне сушіння качанів із досушуван-
ням у зерні, імпульсний режим сушіння із чер-
гуванням нагріву та охолодження, сушіння за
максимально допустимої температури [1–5, 10].
До способів, які опосередковано сприяють зни-
женню енерговитрат, належать ще й гермети-
зація сушарок, більше завантаження їхніх ка-
мер. Однак не всі способи, спрямовані на енер-
гозаощадження, забезпечують водночас основ-
ну техніко-технологічну умову сушіння —
збереження високої якості насіння.
Мета роботи — дослідження, розробка й

випробовування способів сушіння кукурудзи,

які б знижували витрати теплової енергії і за-
безпечували високу якість насіння.
Методологія і методи досліджень. Мето-

дологія роботи передбачала експерименталь-
но-виробничі досліди із різних способів сушін-
ня насіння кукурудзи та оцінку його якості у ла-
бораторно-польових дослідах. Досліди прово-
дили згідно з нормативними документами,
якими встановлювався порядок проведення
сушіння та визначення якості насіння [6–8].
Сушіння здійснювали в сушарках камерно-

го типу серії СКП-6 і СКПМ-18, вид палива —
рідке та газоподібне. Вологість зерна кукуруд-
зи у дослідах становила 28–35% залежно від
року вирощування і строків збирання.
Результати досліджень. До способів, які

знижували витрати палива в дослідах, належа-
ли: попереднє прогрівання качанів, паралель-
не продування камер, диференційований теп-
ловий режим, максимально допустима темпе-
ратура, реверсування і рециркуляція агента
сушіння, зокрема відпрацьованого.
Попереднє прогрівання ґрунтується на вико-

ристанні підвищеної температури агента сушін-
ня в початковий період, оскільки зерно, що міс-
титься в качані, в цей час ще нагрівається по-
вільно. Дослідами встановлено, що прогрівання
за температури 50оС упродовж 6 год скорочує
час сушіння на 7 год, збільшує швидкість во-
логовіддачі зерном на 10,9%, підвищує продук-
тивність сушарки на 22,5% порівняно з контро-
лем — типовою технологією у звичайному ре-
жимі (табл. 1).
Також виявлено, що під час прогрівання тем-

пература качанів у насипу не перевищувала
39оС, а нагрів зерна — 35оС. Тому якість на-
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сіння зберігалась — показники його лаборатор-
ної і польової схожості, а також врожайності,
відповідали звичайному режиму сушіння за ти-
повою технологією. Як свідчать результати
дослідів, найефективнішим є прогрівання в су-
шарках з невеликою кількістю камер або коли
паливно-вентиляційне відділення обслуговує
2–4, найбільше — 6 камер.
Дещо іншим варіантом прогрівання в дослі-

дах було підсушування качанів, які накопичу-
ються в бункерах тимчасового зберігання на
кукурудзообробних заводах. Прогрівання ка-
чанів у бункері здійснювалося за допомогою
відпрацьованого теплоносія, який надходив із
сушарки і мав температуру 30–40оС, відносну
вологість 28–70%. Маса качанів у бункері —
150 т. Установлено, що після 30 год нагріву і
підсушування вологість зерна знижувалася на
3–6%, стрижнів — на 2–4% залежно від шару
насипу качанів у бункері.
Попереднє прогрівання качанів у системі

«бункер — сушарка» позитивно впливало на
техніко-економічні показники роботи сушарки:
тривалість висушування кукурудзи скорочува-
лася на 11 год, продуктивність сушильних ка-
мер підвищувалася на 11,2%, зберігалася ви-
сока якість насіння. Однак виявлено й технічні
складнощі у застосуванні такого способу, а
саме — потрібно було проводити капітальне
переобладнання бункера, здійснювати його
герметизацію і з’єднання з сушаркою. Крім того,
через нерівномірне підсихання качанів усклад-
нювались їх вивантаження із бункера і досушу-
вання до рівномірної вологості в сушарці.
Енерговитрати процесу сушіння насіння ку-

курудзи залежать іще від схеми продування
сушильних камер. Для камерних кукурудзосу-
шарок рекомендується послідовна схема, за
якої агент сушіння спочатку подається в 1-шу
групу камер, де сушіння закінчується, і з неї
надходить до 2-ї групи камер, де сушіння роз-
починається. Вважається, що за застосування
такої схеми агент сушіння максимально зволо-
жується і відпрацьовується, тому його тепловий
потенціал використовується найповніше. Однак
на практиці відбувається інакше — знижуєть-
ся сушильна здатність агента сушіння, змен-
шується швидкість вологовіддачі зерна у 2-й
групі камер, зростає в цілому аеродинамічний
опір у повітряній мережі, збільшується загаль-
на тривалість сушіння.
Тому для поліпшення умов продування дос-

ліджували паралельну схему подачі агента су-
шіння, за якої він надходив в усі камери одно-
часно. Виявлено поліпшення техніко-економіч-
них показників — посилювалася фільтрація
агента сушіння в насипу качанів, підвищувала-
ся швидкість їх сушіння, завдяки чому продук-
тивність камери збільшувалася на 14,8% по-
рівняно з послідовною схемою (табл. 2). Внас-
лідок одночасного ввімкнення камер також
поліпшувались умови сушіння — підвищували-
ся схожість і сила росту насіння.
На енерговитрати значно впливає темпера-

турний режим сушіння, який установлюють з
огляду на вологість зерна, а саме: за вищої
вологості — температуру знижують, за нижчої
— підвищують.
Температурний режим для камерних куку-

рудзосушарок встановлювали виходячи насам-

1. Вплив про рів ачанів під час с шіння р дзи на техні о-техноло ічні по азни и с -
шар и і я ість насіння (с шар а СКП-6)

Контроль*
Показники

Спосіб сушіння качанів

З прогрівом

Технічно-експлуатаційні:

  вологість зерна, % 32,5 33,0

  температура агента сушіння, оС 44,0 46,0

  експозиція сушіння, год 80,0 73,0

  швидкість сушіння, % за год 0,256 0,284

  продуктивність однієї камери, т % за год 15,1 18,5

Якість насіння:

  схожість лабораторна, % 98 98

  сила росту, % 95 98

  схожість польова, % 90,5 88,5

  врожайність зерна, т/га 3,56 3,91

* Сушіння у звичайному режимі з поступовим підвищенням температури.
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перед з теоретичних обрахунків статичної і ди-
намічної характеристик термостійкості качанів
[11]. Проте на практиці термостійкість залежить
ще від фізико-механічних, гігроскопічних, бота-
нічно-біологічних властивостей насіння, а також
технічно-експлуатаційних показників сушарки.
З огляду на це досліджували способи дифе-

ренційованого сушіння, які передбачали посту-
пово наростаючий і ступінчастий температурні
режими. За наростаючого режиму швидкість
підвищення температури відповідала швидкості
підсихання зерна. Це забезпечувало енерго-
збереження і високу якість насіння, однак по-
трібно постійно контролювати температуру і
вологість зерна за допомогою дистанційної тер-
мовологометрії.
За ступінчастого режиму температура аген-

та сушіння коливалася залежно від вологості
зерна качанів у крайніх шарах насипу — верх-
ньому чи нижньому, залежно від того, куди по-
трапляє агент.
Дослідження свідчать, що за допомогою ди-

ференційованих режимів можна підвищити се-
редню температуру сушіння на 2–3°С, не по-
гіршуючи водночас якості насіння. Завдяки цьо-
му продуктивність сушарки підвищується на
18–20% і більше порівняно з типовими пос-
тійними режимами, рекомендованими для ка-
мерних кукурудзосушарок.
Для оптимізації температурних режимів ви-

няткове значення має максимально допустима

температура агента сушіння. Підвищення тем-
ператури значно залежить від частоти ревер-
сування агента, тобто зміни напрямку руху в
камерах. Досліди свідчать, що температуру
агента сушіння в камерних кукурудзосушарках
можна підвищити до 50–55°С, але за умови
реверсування через кожні 30 хв [9].
Завдяки підвищенню теплових режимів се-

редня швидкість сушіння насіння кукурудзи
збільшувалася на 20–27%, а продуктивність
сушильної камери — на 15–21%, забезпечува-
лись високі посівні і врожайні властивості на-
сіння порівняно з типовим режимом. Однак слід
зазначити, що режим підвищення можна засто-
совувати лише для насіння гібридів кукурудзи,
які є теплостійкішими, а також насіння зі зби-
ральною вологістю зерна до 30–32%.
Істотним резервом зниження енерговитрат є

також рециркуляція відпрацьованого агента,
тобто його повернення у зону сушіння. Режим
рециркуляції вивчали за різних графіків робо-
ти сушарки: циклічного — із зупинкою на заван-
таження-вивантаження усіх камер і безцикліч-
ного — у режимі постійної роботи.
Установлено, що за циклічної роботи на по-

чатку сушіння відпрацьований агент активно
зволожується, його відносна вологість станови-
ла 75–100%, температура 15–30°С за темпера-
тури на подачі 40–45°С. Після 20–30 год сушін-
ня відносна вологість знижувалася до 40–60%,
температура підвищувалася до 30–35°С, тому

Контроль* – – 96 82,7 91 21,8

Термічний Паралельна 21,7 96 81,3 92 22,5

Послідовна 18,9 94 76,1 89 17,4

* Природне сушіння качанів.

2. Прод тивність с шар и і я ість насіння залежно від схеми прод вання с шильних амер
(с шар а СКП-6)

Якість насіння

Схожість, % Сила росту

маса 100
ростків, глабораторна польова сходи, %

Спосіб
сушіння

Схема
продування
камер

Продуктивність
камери,
т % за год

Контроль, без рециркуляції 0,28 87,9 1,50 96 82,3 7,20

Рециркуляція 0,27 65,1 1,43 96 86,0 7,21

НІР0,05 2,0 0,13

3. Техні о-е ономічні по азни и роботи с шар и і я ість насіння р дзи за різних спо-
собів с шіння (с шар а СКПМ-18)

Спосіб сушіння
швидкість
сушіння,
 % за год

Врожайність
зерна, т/га

витрати на 1 т %

електро-
енергія,
кВт/год

паливо,
МДж

Техніко-економічні показники Схожість насіння, %

лабораторна польова
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Способи енергозбереження
в сушінні насіння кукурудзи

Дослідженнями підтверджено, що з метою
енергозаощадження та інтенсифікації проце-
су сушіння насіння кукурудзи рекомендується
застосовувати ряд техніко-технологічних
способів — попередній нагрів качанів і пара-
лельне продування сушильних камер, дифе-
ренційовані температурні режими, зокрема на
рівні максимально допустимих, і рециркуляцію
агента сушіння. Ефект енергозаощадження

Висновки

та інтенсифікації процесу сушіння обов’язко-
во має поєднуватися зі збереженням високої
якості висушеного насіння. Для модернізації
та під час будівництва нових кукурудзосуша-
рок рекомендується оснащувати їх системою
рециркуляції і реверсування агента сушіння,
яка дає змогу знижувати витрати палива на
20-26% порівняно з типовими сушарками ка-
мерного типу.
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Бібліографія

відпрацьований агент можна було вже викори-
стовувати для рециркуляції.
За безциклічної роботи кожне вмикання ка-

мери змінювало показники відпрацьованого
агента сушіння — його температура знижува-
лася на 5–8°С, відносна вологість підвищува-
лась на 12–18% залежно від стану качанів у
камерах. Цей період був тимчасовим і займав
5–8 год, після чого відпрацьований агент сушін-
ня мав такі значення: відносна вологість — 50–

58%, температура — 31–33оС і був придатним
для рециркуляції.
Сушіння в режимі рециркуляції істотно змен-

шувало споживання енергоматеріалів (табл. 3).
Наприклад, витрати палива знижувалися на
26%, електроенергії — на 5% порівняно з кон-
трольним режимом сушіння. Повторне викори-
стання відпрацьованого агента сушіння не по-
гіршувало якості насіння — його схожість і вро-
жайність залишалися на високому рівні.
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ДИНАМІКА ВОДНОГО БАЛАНСУ
ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ
АГРОРЕСУРСІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ
РИСУ В КРИМУ

Наведено рез льтати на ових досліджень
з вивчення водно о баланс в мовах АР Крим.
Доведено перева ви ористання
інстр ментально о метод із застос ванням
випарни ів. Розроб а дає змо оптиміз вати
режим зрошення рис та істотно зменшити
витрати поливної води на одиницю врожаю.

На хід і розвиток таких процесів, як фотосин-
тез, дихання та іонний обмін рослин рису істот-
но впливають температура і вологість повітря,
концентрація різних солей, газів та інших розчин-
них сполук у поверхневому шарі води і в ґрунті,
інтенсивність сонячної радіації, умови освітлен-
ня, глибина затоплення чеків, приплив дрібних
фракцій ґрунту зі зрошувальною водою [4].
Вплив проточності виявляється насамперед

у регулюванні термічного режиму води в чеках,
ефективність якого визначається ступенем кон-
трасту температур води у зрошувальному ка-
налі та чеках. Залежно від конкретних умов цей
вплив може бути позитивним і негативним. На
початкових стадіях вегетації проточність при-
зводить до зниження температури води нижче
допустимої межі [2]. З призупиненням необґрун-
тованої проточності й скидів можна отримати
значну економію зрошувальної води, що обчис-
люється десятками тисяч кубометрів на 1 га.
Режим шару затоплення залежить не лише від
термічних умов, а й біологічних потреб рису, які
також слід ураховувати [1, 3].
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Метод використання випарників для вивчен-
ня сумарного випаровування з рису вперше
було використано В.Б. Зайцевим. У Державно-
му гідрологічному інституті (ДГІ) застосовува-
ли випарник з вимірювальною бюреткою. Ви-
парна площа випарників ГГИ-2000 р та ГГИ-
3000 р становила відповідно 2000 і 3000 см2,

висота — 70–100 см. Випарник завантажували
ґрунтом у тому порядку, в якому ґрунт залягає
в природних умовах. Рис висаджували у випар-
ники насінням або саджанцями за такої самої
густоти, що й на полі [5].
Дослідження здійснювали фахівці Південно-

го НД ІГіМ. Випаровування з водної поверхні,
транспірацію і вертикальну фільтрацію визна-
чали за допомогою металевих посудин — ви-
парників площею 0,05–0,1 м2, заввишки 0,6 м.
Посудини встановлювали безпосередньо в ри-
совому чеці у 2-разовій повторності. У кожній
повторності були посудини з дном та без дна
з рослинами і посудини з дном та без дна без
рослин (для виміру фільтрації) [3].
Величина сумарних витрат води на випаро-

вування з водної поверхні і транспірації рису є
відносно сталою, з коливанням 7500–9500 м3/га
і залежить від метеорологічних умов (переваж-
но від температурного фактора), густоти стоян-
ня рослин і показників урожайності [4].
Мета досліджень — визначити динаміку

водного балансу рису для оптимізації режимів
зрошення та витрати води на формування оди-
ниці врожаю зерна досліджуваної культури в
умовах АР Крим.
Матеріал і методика досліджень. Дослі-

дження з вимірювання елементів водного ба-
лансу в Криму здійснювали впродовж 2001–
2010 рр. у Кримському науково-дослідному
центрі Інституту гідротехніки і меліорації НААН
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України на дослідній ділянці в с. Ішунь (СТОВ
«Штурм Перекопа») Красноперекопського р-ну
АР Крим у рисовому чеці рисової сівозміни № 5.
Площа рисової сівозміни — 466 га, відстань до
с. Ішунь — 1,5–2 км.
Величини сумарного випаровування і верти-

кальної фільтрації вимірювали щодоби після
17-ї упродовж періоду затоплення рису за до-
помогою сумарного рисового випарника й
фільтраційної установки.
Випарник (рис. 1) складається з корпусу 1,

заповненого ґрунтом, репера 2. У випарник по-
міщено трубу 3, в яку вмонтовано водорегулю-
вальний пристрій 4, з’єднаний з бачком само-
писця 7 гумовим шлангом 6. Із зовнішнього
боку випарника в ґрунті є оглядова свердлови-
на 5.
На кришці самописця вмонтовано писальний

пристрій, який складається з носійного поплав-
ка 8, стрижня 9, показника 10, рейки 11, стрілки
з пером 12 та тижневого годинникового меха-
нізму. Бачок самописця із самописним при-
строєм установлено на дерев’яному столі 14.
Корпус випарника являє собою металевий

циліндр з дном (матеріал — залізо листове 2
мм) діаметром 806 мм, що відповідає площі
випаровування 0,5 м2, заввишки 1 м.
Водорегулювальний пристрій, призначений

для автоматичного підтримання рівня води над
поверхнею ґрунту відповідно до технології ви-
рощування рису, складається із сопла, міцно
закріпленого за допомогою гвинта до труби 3
(цим самим гвинтом здійснюється регулюван-
ня рівня води у випарнику). На сопло надіваєть-
ся поплавковий клапан, який складається із

Динаміка водного балансу та оптимізація
витрат агроресурсів за вирощування рису в Криму

зовнішнього (∅ 80 мм, h 60 мм) і внутрішнього
(∅ 14 мм, h 65 мм) циліндрів, верхньої та ниж-
ньої площин. Деталі виготовлені з листової
латуні завтовшки 0,25 мм і з’єднані між собою
за допомогою паяння для забезпечення водо-
непроникності. Поплавок з наскрізним отвором
усередині ∅ 14 мм надівається на сопло і віль-
но пересувається у вертикальному напрямі. До
нижньої площини за допомогою 4-х болтів (М:3),
упаяних у площину, закріплюється гумова мем-
брана, підсилена кільцем міцності.
Рисовий випарник установлюють на водно-

балансовій ділянці в рисовому чеці на віддалі
10–12 м від валика і не менш як 300 м від най-
ближчого краю поля. Ділянку вибирають з ти-
повим ґрунтовим покривом, уникаючи солонце-
вих плям. Корпус випарника закопують у ґрунт
на 3/4 його висоти, тобто 25 см борта має бути
вище рівня ґрунту.
Результати досліджень. За роки досліджень

інтенсивність вертикальної фільтрації станови-
ла: 2001 р. — 0,87; 2002 — 0,79; 2003 — 0,87;
2004 — 2,04; 2005 — 0,77; 2006 — 0,83; 2007 —
1,54; 2008 — 0,77; 2009 — 0,77, 2010 р. —
0,77 мм/добу, витрати зрошувальної води на
вертикальну фільтрацію з урахуванням термі-
ну затоплення відповідно 102 мм; 86,4; 114,2;
269,7; 99,2; 105,4; 189,0; 100,9; 99,3 і 98,6 мм. Отже,
середня інтенсивність вертикальної фільтрації
за 10 років досліджень була 0,9 мм/добу, витрати
на фільтрацію — 114,2 мм, або 1140 м3/га.
За всі роки досліджень незалежно від терм-

іну сівби до ІІІ декади червня (фаза кущіння)
криві сумарного випаровування перебували
практично на одній лінії. Це можна пояснити
тим, що в цей час у рослин рису лише почи-
нався період активного росту й розвитку, тому
сумарне випаровування формувалося водною
поверхнею затоплених чеків.
Витрати води на транспірацію рису за пері-

од вегетації неістотно відрізнялися від витрат
на випаровування з водної поверхні і станови-
ли 47–53% від сумарного водоспоживання.
У перший період розвитку рису (сходи–ку-

щіння) витрати води на випаровування з вод-
ної поверхні значно перевищували транспіра-
цію, з настанням фази виходу в трубку вони
зменшувалися, а в період колосіння й наливу
зерна були вдвічі більшими, ніж за транспірації.
З фази воскової стиглості випаровування з вод-
ної поверхні стало майже дорівнювати витра-
там води за транспірації. Період максимально-
го водоспоживання рослинами збігався з пері-
одом найбільшого накопичення сухої речовини.
У початкові фази вегетації за незначного

затоплення (проростання — сходи) бурхливо
розвивалися бур’яни. Найкращі умови для про-
ростання рису й пригнічення бур’янів склали-
ся за глибини затоплення, що приблизно дорів-
нювала 15 см. Рис може рости під шаром води
і в анаеробних умовах. Проте за нестачі пожив-
них речовин у насінні молоді паростки не мо-

Рис. 1. С марний рисовий випарни : 1 — ор-
п с; 2 — репер; 3 — тр ба для водозамір-
но о пристрою; 4 — водозамірний пристрій;
5 –о лядова свердловина; 6 — з’єдн валь-
ний шлан ; 7 — бачо ; 8 — поплаво ; 9 —
стрижень; 10 — по азни ; 11 — рей а; 12 —
стріл а з пером; 13 — одинни овий ме-
ханізм; 14 — стіл
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жуть вийти з-під води, й рослина гине. Затоп-
лення одразу після сівби з наступним знищен-
ням просоподібних бур’янів спричинило зрі-
джування сходів рису, що також залежало від
глибини загортання насіння. Для помірно забу-
р’янених полів затоплення здійснювали після
отримання повних сходів.
Результати досліджень витрат зрошувальної

води на формування біологічного врожаю зер-
на рису за 10 років та в середньому за 2001–
2010 рр. свідчать про те, що величини сумар-
ного випаровування коливалися з 644 до
993,7 мм. У середньому за 10 років досліджень
вони становили 826,1 мм, або 8260 м3/га, фільт-
раційні витрати — 126,5 мм, або 1265 м3/га. З

2001 828,0 102,0 154,0 776,0 115,0 0,67 0,58
2002 686,0 86,4 180,8 591,6 101,3 0,58 0,50
2003 644,0 114,2 106,4 651,8 114,3 0,57 0,47
2004 948,0 269,7 447,8 769,3 91,0 0,85 0,55
2005 904,6 99,2 156,4 847,4 104,1 0,81 0,71
2006 993,7 105,4 78,2 1020,9 119,7 0,85 0,76
2007 877,1 189,0 50,8 1015,3 101,0 1,00 0,81
2008 828,1 100,9 169,6 759,4 114,0 0,67 0,49
2009 884,4 99,3 135,4 848,3 106,1 0,80 0,71
2010 667,3 98,6 247,0 518,9 69,2 0,75 0,6
Середнє
за 2001–
2010 рр. 826,1 126,5 172,6 779,9 103,6 0,76 0,62

урахуванням опадів витрати зрошувальної во-
ди на формування врожаю рису, що є зрошу-
вальною нормою нетто, становили 779,9 мм,
або 7800 м3/га, витрати води на одиницю вро-
жаю — 0,76 м3/кг. Отже, в умовах зони рисо-
сіяння Криму зрошувальна норма брутто рису
не має перевищувати 12–14 тис. м3/га, тобто
має бути в 2–2,5 раза меншою, ніж нині. Для
цього слід інструментально вимірювати всі еле-
менти водного балансу (сумарне випарову-
вання, опади, фільтрацію, налагодити облік
води, що надходить на поле і що йде на скид)
і призупинити постійну проточність, яка для
умов Північного Криму завдає більше шкоди,
ніж користі.

Для визначення показників випаровування
доцільно використовувати спеціальні випар-
ники, які точно відображають динаміку водно-
го режиму ґрунту. За одержаними показниками
можна встановити оптимальну зрошувальну
норму для конкретних ґрунтово-гідрологічних
умов. Величина сумарного випаровування з
рису, виміряна інструментально за допомо-
гою сумарного рисового випарника, за 10 років

Висновки

досліджень у середньому становила 8250 м3/га.
З’ясовано, що зрошувальна норма брутто для
рису має бути в межах 12–14 тис. м3/га, що
в 2–2,5 раза менше, ніж нині. Для оптимізації
режимів зрошення та істотного зниження
витрат поливної води на одиницю врожаю
слід застосовувати інструментальні вимірю-
вання всіх елементів водного балансу та за-
побігати постійній проточності води в чеках.

Витрати води на форм вання врожаю зерна рис (середнє за 2001–2010 рр.)

Рік
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ВПЛИВ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ
НА ВМІСТ ЛЕТКИХ АРОМАТИЧНИХ
СПОЛУК У ВЕРШКАХ

Досліджено лет і ароматичні спол и верш ів
методом апілярної азової хромато рафії.
Встановлено, що режими та тривалість теплової
оброб и впливають на вміст діацетил , 1-о тен-
3-ол , бензальде ід , 2-ф ральде ід , о таналю,
δδδδδ-де а- та δδδδδ-доде ала тонів, що форм ють
специфічний присма пастеризованих верш ів.

Застосування пастеризації вершків нині пере-
дусім орієнтовано на знешкодження спонтанної
мікрофлори вихідної сировини. Втім, під час теп-
лової обробки можуть відбуватися різні біохімічні
перетворення білків, жирів і вуглеводів, що впли-
вають на органолептику продукту.
Ароматичні сполуки містяться в продуктах у

слідових або незначних кількостях (10–1000 мкг/кг)
[5]. Їх вивчення ускладнюється тим, що аналі-
зується суміш компонентів, до якої входять леткі
сполуки, здатні легко переходити з однієї форми
в іншу, яка не відповідає їхньому нативному ста-
ну. Тому більшість класичних методів ідентифі-
кації цих сполук для виконання такої роботи не-
придатні.
Мета роботи — визначення у вершках аро-

матичних сполук і вивчення динаміки їх вмісту під
впливом різних режимів теплової обробки.
Матеріали та методи. Об’єктом досліджень

були сирі вершки жирністю 32–36%. Теплову об-
робку проводили у лабораторних умовах за тем-
ператур пастеризації вершків, що застосовують
під час виготовлення масла: 85°С, 97 та 103°С.
За контроль брали сирі вершки.
Дослідні варіанти аналізували щодо вмісту

летких жирних кислот методом відгону пари з на-
ступним лужним титруванням [2], діацетилу —
фотоколориметрично [2]. Для ідентифікації та
кількісного визначення летких ароматичних спо-
лук у вершках застосовували метод капілярної
газорідинної хроматографії.
Результати досліджень. Пастеризація верш-

ків є обов’язковим технологічним етапом у вироб-

ництві масла. Під час теплової обробки вершків
знешкоджуються патогенні мікроорганізми та ін-
ша мікрофлора, інактивуються ліполітичні та про-
теолітичні ферменти, видаляються небажані при-
смаки та запахи [1]. Режим теплової обробки зу-
мовлений якістю вихідних вершків і видом масла.
Для вироблення масла вершки І сорту рекомен-
дують пастеризувати за температур 85–90°С у
весняно-літній та 92–95°С — в осінньо-зимовий
періоди, а вершки ІІ сорту — за температур 92–
95°С та 103–105°С, відповідно [3]. Витримуван-
ня проб проводили упродовж 1 хв, 5 і 10 хв.
Одним з головних компонентів аромату мо-

лочних продуктів, зокрема вершків, є діацетил,
що надає їм приємного вершкового запаху. Він

Рис. 1. Вміст 1-о тен-3-ол верш ах за
різних режимів пастеризації
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має низький поріг чутливості, який у молоці ста-
новить 0,014–0,032 мкг/кг [1]. Установлено, що
теплова обробка вершків впливала на вміст діа-
цетилу і його рівень коливався залежно від три-
валості витримування проб.
За температури пастеризації вершків 85°С

уміст діацетилу збільшувався упродовж перших
5 хв порівняно з контролем на 15,2–22,5%, за 97–

Вплив теплової обробки на вміст
летких ароматичних сполук у вершках

103°С упродовж 1-ї хв — на 32,6–38,6%. Потім в усіх
варіантах на 10-й хв цей показник незначно зни-
жувався на 5,2–6,7%. Динаміку вмісту цієї сполуки
можна пояснити тим, що діацетил утворюється
в результаті взаємодії гліцину та метилгліоксалю
(під час реакції Майяра), який, у свою чергу, є
продуктом розщеплення лактози.
За аналізом хроматографічних досліджень

було ідентифіковано вторинний спирт 1-октен-3-ол,
який має інтенсивний грибний запах (рис. 1).
З’ясовано, що у вихідній сировині вміст цього

спирту становив 0,5–0,9 мкг/кг продукту. Під час
нагрівання незалежно від температурного режи-
му вміст 1-октен-3-олу зростав майже вдвічі на
10-й хв обробки. Вважають, що ця сполука може
накопичуватися в результаті окиснення метиллі-
нолеату, тобто цей процес пов’язаний з розщеп-
ленням лінолевої кислоти.
Установлено, що за всіх дослідних темпера-

турних режимів пастеризації у вершках збільшив-
ся рівень бензальдегіду. У сирих вершках його
концентрація становила близько 100 мкг/100 г про-
дукту. На 10-й хв теплової обробки його вміст під-
вищувався у 5,5 раза порівняно з вихідною си-
ровиною. Отже, бензальдегід, який надає продук-
ту аромату гіркого мигдалю [4], можна вважати
характеристичним компонентом аромату вершків.

Рис. 3. Вміст δδδδδ -ла тонів верш ах за різних режимів пастеризації: а — δδδδδ -де ала тон; б —
δδδδδ -доде ала тон; в — δδδδδ - е сала тон; —δδδδδ - нде ала тон

а б

г

В
м
іс
т 
δ-
д
ек
ал
ак
то
ну

, 
м
кг

/1
00

 г

Час нагрівання, хв

оС

В
м
іс
т 
δ-
д
од
ек
ал
ак
то
ну

, 
м
кг

/1
00

 г

Час нагрівання, хв

оС

В
м
іс
т 
δ-
ге
кс
ал
ак
то
ну

, 
м
кг

/1
00

 г

В
м
іс
т 
δ-
ун
д
ек
ал
ак
то
ну

, 
м
кг

/1
00

 г

в

Час нагрівання, хв
Час нагрівання, хв

оС оС

Рис. 2. Вміст о таналю верш ах залежно
від режимів пастеризації
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Вплив теплової обробки на вміст
летких ароматичних сполук у вершках

Показано, що характерними сполуками, які
формують аромат пастеризованих вершків,
можна вважати такі леткі ароматичні сполу-
ки, як діацетил, 1-октен-3-ол, бензальдегід, 2-
фуральдегід, октаналь, оскільки їх уміст іс-
тотно залежав від режиму теплової обробки.
Виявлено, що термообробка спричиняла
збільшення δ-лактонів С6–С12, водночас ха-
рактеристичними були δ-дека- та δ-додека-
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лактони, вміст яких збільшувався пропорцій-
но тривалості обробки за різних температур.
Установлено кореляційний зв’язок між уміс-
том суми вільних жирних кислот і δ -лактона-
ми, які утворювалися під час термообробки за
температур 85°С, 97 та 103°С. Це свідчить
про те, що співвідношення δ -лактонів до віль-
них жирних кислот може бути показником ви-
раженості аромату вершків.
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Також було ідентифіковано у сирих і пастери-
зованих вершках 2-фуральдегід. Це альдегід аро-
матичного ряду, якому властивий аромат свіжо-
го житнього хліба. Визначено, що ця сполука
може накопичуватись у вершках під час нагріван-
ня. За даними хроматографічного дослідження,
показано, що за 85°С на 5 хв обробки та за тем-
ператури 97°С на 10-й хв збільшення рівня 2-фу-
ральдегіду відбувалося майже утричі. Тепло-
ва обробка за 103°С призводила до збільшення
вмісту цієї сполуки у 4,3 раза.
Упродовж пастеризації вершків було виявле-

но збільшення вмісту октаналю, або каприлово-
го альдегіду, якому притаманний різкий запах
(рис. 2).
Максимальний рівень цього альдегіду було

відзначено на 10-й хв пастеризації за темпера-
тури 103°С — його вміст порівняно з початковим
збільшувався у 6,6 раза. За температури 97°С на
10 хв спостерігалося збільшення у 1,86 раза, а
обробка за температури 85°С спричиняла збіль-
шення октаналю у 3,6 раза на 5 хв пастеризації.
Аромат вершків великою мірою залежить від

вмісту вільних жирних кислот [3]. Уміст летких
жирних кислот змінювався залежно від трива-
лості обробки досліджуваних проб. Цей факт
можна пояснити їхньою властивістю випаровува-
тися та вступати в хімічні реакції з іншими спо-
луками.
Безпосередньо з перетворенням жирних кис-

лот пов’язано утворення лактонів з відповідних
δ- та γ-оксикислот [6]. Лактони мають приємний
запах горіхів, вершків, карамелі, персиків, мали-

ни та ін. Проте за надмірної кількості вони можуть
надавати продуктам небажаних присмаків. Уста-
новлено, що вміст лактонів у молочних продук-
тах залежить від термообробки продукту. Вияв-
лено динаміку вмісту лактонів у досліджуваних
вершках (рис. 3).
У всіх досліджуваних пробах виявлено δ-дека-

лактони та δ-додекалактони. У сирих вершках
δ-гексалактону не було, його виявлено лише у
термооброблених пробах. Показано, що збіль-
шення вмісту δ-лактонів пов’язано з температу-
рою та тривалістю нагрівання: на 10 хв пастери-
зації вміст δ-декалактону збільшувався за
температури обробки 85°С, 97 та 103°С у 1,2
раза, 1,6 та 2,1 раза відповідно. Рівень δ-доде-
калактону підвищувався упродовж 10 хв пасте-
ризації за 85°С, 97 та 103°С у 2,1 раза, 3,2 та 2,5
раза відповідно.
За даними деяких авторів, співвідношення су-

ми δ-лактонів до суми вільних жирних кислот
може бути показником вираженості аромату [1].
Під час виконання досліджень щодо впливу пас-
теризації на вміст ароматичних сполук у вершках
установлено тісний кореляційний зв’язок між уміс-
том суми вільних жирних кислот і δ-лактонами —
коефіцієнти кореляції становили 0,98–0,99: r=0,98
(n=5; P<0,05) — за температури 85°С; r=0,99
(n=5; P<0,05) — за температур 97 та 103°С. Це
свідчить, що вміст вільних жирних кислот істот-
но впливав на формування аромату вершків за
різних температур пастеризації і призводив до
збільшення кількості δ-лактонів упродовж термо-
обробки.
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На сучасному етапі соціально-економічного
розвитку світове сільське господарство покли-
кане виконувати важливу місію, яка полягає у
забезпеченні населення продовольством, а пе-
реробної промисловості та біоенергетики —
сировиною, у збільшенні доходів сільського на-
селення за рахунок створення нових робочих
місць та підвищення рівня зайнятості, поліп-
шенні екологічної стійкості агроландшафтів
через дотримання принципів природного зем-
леробства, що робить його менш уразливим до
змін клімату, раціональному використанні при-
родних ресурсів, їх збереженні, відтворенні й
примноженні, підтриманні динамічної екологіч-
ної рівноваги в навколишньому природному
середовищі.
Актуальність цієї проблеми зумовлена стрім-

ким погіршенням екологічного стану природних
ресурсів, залучених в аграрне виробництво,
зниженням родючості ґрунтів та якості сільсько-
господарської продукції, посиленням інтеграль-
ного екодеструктивного впливу на довкілля.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Нині досить справедливо увага вчених і прак-
тиків спрямована на застосування екологобез-
печних технологій виробництва сільськогоспо-
дарської продукції. Вагомий внесок у розробку
науково-методичних засад екологізації вироб-
ництва належить таким науковцям, як І.К. Бис-
тряков, В.А. Борисова, В.В. Горланчук, О.І. Гу-
торов, Н.В. Зіновчук, Л.Є.Купінець, Л.Г. Мель-
ник, С.В. Мочерний, О.Л. Попова, П.П. Рус-
нак, А.Я. Сохнич, О.Г. Тараріко, А.Г. Тихонов,
В.М. Трегобчук, М.А. Хвесик та ін. Однак через
різні об’єктивні та суб’єктивні чинники назріла
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низка нерозв’язаних проблем, які потребують
подальших наукових розвідок.
Мета дослідження — розкрити сучасні еко-

логічні проблеми аграрного виробництва та об-
ґрунтувати напрями його екологізації на най-
ближчу перспективу.
Результати дослідження. Нераціональне

використання земель, надмірна розораність
сільськогосподарських угідь, недотримання ви-
мог з контурно-меліоративної організації те-
риторії, недотримання сівозмін, відсутність на-
лежної державної підтримки заходів, спрямо-
ваних на поліпшення агрохімічного та еколо-
гічного стану ґрунтів, зумовили зниження їхньої
родючості, погіршення агрофізичних та аг-
рохімічних властивостей. Інтенсивні технології
на базі хімізації, ігнорування науково обґрун-
тованих принципів землекористування при-
звели до порушення екологічної рівноваги в
агроекосистемах, погіршення якості й еколо-
гічності сільськогосподарської продукції, за-
бруднення її пестицидами, важкими металами
та іншими небезпечними речовинами. Над-
мірна кількість внесених у ґрунт мінеральних
добрив та отрутохімікатів досить часто є при-
чиною забруднення ґрунтових вод і відкритих
водойм агрохімікатами, токсичними хімічними
сполуками. У процесах міграції ґрунтовим
профілем вони поширюються підґрунтовими та
поверхневими водами на великі відстані; аку-
мулюються у ґрунті в розмірах, що значно пе-
ревищують гранично допустимі концентрації;
спричиняють загибель значної кількості живих
ґрунтових організмів; накопичуються у продук-
ції рослинництва, через корми потрапляють

Економіка
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до організму тварин; по трофічних ланцюгах
надходять до людини, зумовлюючи різні захво-
рювання.
З огляду на це підвищення економічного по-

тенціалу агроекосистем доцільно здійснювати
з урахуванням таких системоутворювальних
чинників, як підвищення родючості ґрунтів, зни-
ження антропотехногенного й хімічного наван-
таження на агроекоценози, зростання їхніх
адаптивних властивостей, використання сортів
рослин і технологій їх вирощування, що забез-
печують найвищу окупність використання ре-
сурсів. У цілому використання високоефектив-
ного генофонду сортів і гібридів сільськогос-
подарських культур спроможне забезпечити
досить високі й стабільні врожаї за рахунок ви-
сокого коефіцієнта корисної дії фотосинтезу,
значно вищої окупності добрив, меліорантів,
поливної води в умовах зрошення, а також під-
вищення їхньої екологічної стійкості до регульо-
ваних природних факторів, які впливають на
ефективність виробництва (кислотність ґрунто-
вого розчину або його засолення, фітосані-
тарний стан), та нерегульованих факторів при-
родного характеру (засуха, морози). Основні
вимоги до сортів — висока продуктивність,
адаптивність до кліматичних умов, стійкість до
стресових умов навколишнього природного се-
редовища [3].
Вагоме значення в умовах екологізації сіль-

ськогосподарського землекористування нале-
жить запобіганню втраті ґрунтової родючості,
що потребує системного застосування комплек-
су організаційних, агротехнічних, меліоратив-
них заходів. Базовим стратегічним принципом
зазначеного комплексу є запровадження но-
вітніх ґрунтозахисних екологобезпечних техно-
логій вирощування сільськогосподарських куль-
тур, в основу яких покладено науково обґрун-
товані сівозміни, адаптовані до природних
економічних умов та регіональних особливос-
тей. Для захисту ґрунтів від ерозії та збережен-
ня їхньої родючості слід на державному, регіо-
нальному та місцевому рівнях упровадити на-
уково обґрунтоване співвідношення земельних
угідь (рілля, природні кормові угіддя, лісові та
полезахисні насадження). Співвідношення при-
родних фітоценозів та культурних угідь зале-
жить, головним чином, від природно-економіч-
ної зони, ґрунтового покриву та рельєфу.
Запровадженню у практику господарювання

екологобезпечних технологій сприятиме макси-
мальна біологізація систем удобрення: розши-
рення посівів багаторічних трав, сидератів, бо-
бових культур, створення належних умов для
зростання симбіотичної фіксації біологічного
азоту, використання сапропелів, ставкового му-
лу, біогумусу, мікробних біопрепаратів, рослин-
них решток, біомаси побічної продукції, оптимі-

Сучасні проблеми та перспективи розвитку
екологізації аграрного виробництва в Україні

зація у сівозмінах просапних культур. Скоро-
чення втрат гумусу можна забезпечити через
уповільнення ерозійних процесів, зменшення
інтенсивності мінералізації органічної речови-
ни та внесення необхідної кількості органіки,
що стимулюватиме процеси гуміфікації, забез-
печить істотне покращення культури ведення
землеробства.
Нині надзвичайно важливими є питання що-

до вивчення й оцінки вітчизняної мінерально-
сировинної бази та розроблення регіональних
програм з видобування, первинної переробки
місцевих сировинних ресурсів, зокрема: фос-
форитів, апатитів, мергелів, сапонінів, цеолітів,
вапнякових матеріалів, сапропелів тощо. Вико-
ристання місцевих агрономічних руд може ста-
ти вагомим джерелом альтернативного попов-
нення ґрунту поживними речовинами, макро- та
мікроелементами, які необхідні для росту і роз-
витку рослин. Важливою перевагою місцевих
сировинних покладів є їхнє природне похо-
дження, відсутність токсичних речовин, порів-
няно невисока вартість внесення та окупність
урожаєм.
У світовій практиці набуває поширення ор-

ганічне виробництво, за якого системи земле-
робства базуються на використанні природно-
го потенціалу рослин і ґрунту, спрямовані на
гармонізацію їх з навколишнім середовищем за
рахунок заборони або обмеження використан-
ня хімічно синтезованих добрив, пестицидів,
регуляторів росту, виключення застосування
генетично модифікованих організмів і продуктів
їх переробки, збереження і відтворення родю-
чості ґрунтів методами, які оптимізують їх біо-
логічну активність, підвищення стійкості рослин
через вибір відповідних видів та сортів.
На загальнодержавному рівні виокремлюють

такі принципи органічного виробництва [1]: по-
ліпшення та відтворення природного ландшаф-
ту й агроекосистем; запобігання надмірній екс-
плуатації та забрудненню природних ресурсів;
мінімізація потреби у невідновних видах енергії
та ресурсів; виробництво високоякісного продо-
вольства, сировини та інших продуктів у дос-
татній кількості для задоволення наявного по-
питу; забезпечення відновлення нормального,
безпечного та здорового робочого навколиш-
нього простору; використання місцевих знань і
традиційних систем ведення сільського госпо-
дарства; узгодження процесу органічного ви-
робництва та переробки з соціальними й еко-
логічними факторами; стимулювання вітчиз-
няного виробництва органічної продукції та
просування її до споживачів.
Подальший розвиток органічного виробниц-

тва потребує:

· розв’язання проблем правового характе-
ру, особливо в частині завершення розробки
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відповідної нормативно-правової бази з питань
органічного виробництва, максимально інтегро-
ваної зі стандартами і вимогами ЄС та IFOAM;

· вирішення організаційних питань, зокрема
створення національної системи органічної
сертифікації, максимально узгодженої зі світо-
вими стандартами;

· активної пропаганди здорового способу
життя та популяризації продукції органічного
виробництва через висвітлення її переваг у за-
собах масової інформації, проведення виста-
вок, ярмарків, форумів, конференцій, науково-
практичних семінарів, круглих столів, «днів
поля», прес-турів для журналістів до «органіч-
них» господарств тощо;

· утворення асоціацій і спілок сільськогос-
подарських товаровиробників, що здійснюють
вирощування та переробку органічної продук-
ції; клубів органічного виробництва, які б об’єд-
нували споживачів і виробників, кваліфікованих
консультантів та дорадників;

· налагодження зв’язків із переробними під-
приємствами, реалізаційною мережею, міжна-
родними організаціями органічного руху, захід-
ними виробниками органічної продукції;

· проведення поглиблених наукових дослі-
джень, спрямованих на розробку технологій
органічного виробництва та адаптацію світових
технологічних рішень до вітчизняних умов;

· здійснення маркетингових досліджень з
метою розвитку внутрішнього ринку органічної
продукції та формування попиту на «органічні»
товари, визначення потенційних експортних
ринків для української органічної продукції.
Важливим напрямом екологізації має бути

розвиток альтернативних джерел енергії, зок-
рема — біоенергетики, розвиток якої сприяти-
ме послабленню енергозалежності держави від
імпорту енергоносіїв та поліпшенню якості дов-
кілля. У зв’язку з цим особливої уваги заслу-
говує створення сировинної бази для вироб-
ництва біодизеля, біогазу та біоетаналу. Такий
підхід сприятиме підвищенню енергетичної без-
пеки держави, зменшенню залежності сільсь-
когосподарських підприємств від зовнішнього
постачання енергоносіїв, таких як нафта і газ.
Біогазове виробництво належить до безвідход-
них технологій, йому властиві природоохорон-
на та ресурсоощадна функції, що дає змогу
розв’язувати проблему енергозбереження. Пе-
ревага біологічного палива порівняно з іншими
видами полягає у тому, що воно повністю роз-
кладається мікроорганізмами, не завдаючи
шкоди довкіллю. Однак тут є свої особливості,
зокрема, країни Західної Європи відмовляють-
ся від експорту біопалива у разі, коли вироб-
ництво такого біопалива (біоетанолу, біодизе-
ля) завдало шкоди навколишньому природно-
му середовищу, призвело до погіршення родю-

чості ґрунту, негативно впливає на рівень про-
довольчої безпеки (зумовлює зменшення ви-
робництва продуктів харчування або погіршен-
ня їхньої якості) чи викликає соціальну на-
пруженість у суспільстві. За рішенням ЄС таке
біопаливо (або сировина для його виробницт-
ва) не може вважатись екологічним і не може
експортуватися до країн ЄС [2]. Загалом для
виробництва біопалива доцільно використо-
вувати культури, продукція яких не придатна
для використання у продовольчих та кормових
цілях.
Забезпечити широкомасштабну екологізацію

виробничих процесів практично неможливо без
належної державної підтримки. З огляду на це
державна політика у сфері екологізації аграр-
ного виробництва має бути спрямована на:

· розроблення і виконання заходів щодо за-
побігання негативному й екологонебезпечному
впливу господарської діяльності на екологічний
стан сільських територій, ґрунтів, довкілля та
ліквідації наслідків цього впливу;

· освоєння новітніх ресурсоощадних техно-
логій виробництва екологобезпечної сільсько-
господарської продукції та охорону навколиш-
нього природного середовища;

· раціональне використання земель, їх охо-
рону, вжиття заходів для оптимізації структури
угідь, відновлення використання зрошувальних
і осушувальних систем, нарощування обсягів
захисного лісорозведення;

· запобігання забрудненню ґрунтів і про-
дукції рослинництва й тваринництва важкими
металами, промисловими викидами, пестици-
дами й іншими агрохімікатами, радіонуклідами,
токсичними хімічними речовинами;

· забезпечення належного зберігання та ви-
користання органічних і мінеральних добрив,
пестицидів, паливно-мастильних матеріалів,
токсичних хімічних речовин;

· сприяння розвитку органічного виробниц-
тва сільськогосподарської продукції через за-
провадження системи державного стимулюван-
ня, фінансової підтримки, створення національ-
ного органу сертифікації;

· організацію утримання тварин з урахуван-
ням їхніх фізіологічних потреб та поведінки, го-
дівлі якісними та безпечними кормами; застосу-
вання методів ведення тваринництва, що змен-
шують стрес, запобігають поширенню хвороб і
паразитів, забезпечують нормативний рівень
поголів’я худоби та птиці на одиницю площі;

· гарантування належного рівня якості віт-
чизняних харчових продуктів, продовольчої си-
ровини та супутніх матеріалів відповідно до
міжнародних стандартів;

· забезпечення ветеринарно-санітарної та
фітосанітарної безпеки, запобігання шкідливо-
му біологічному, акустичному, електромагнітно-
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 Сучасне сільське господарство має задо-
вольняти попит у продовольстві, кормах, па-
ливі, сировині з одночасним підтриманням на-
лежного якісного стану довкілля, запрова-
дженням енергоощадного, екологобезпечного
виробництва, зменшенням негативного еко-
деструктивного впливу на навколишнє при-
родне середовище, скороченням енергови-
трат, кількості відходів та викидів парнико-
вих газів. Світові фінансово-економічна та

Висновки

продовольча кризи спонукають держави сві-
ту, зокрема й Україну, до вирішення питань
підвищення ефективності використання від-
новлюваних та раціонального споживання не-
відновлюваних ресурсів, розвитку нових еко-
логічно орієнтованих галузей і видів діяль-
ності, впровадження екологобезпечних техно-
логій в аграрне виробництво, що сприятиме
гармонійному узгодженню економічних, соці-
альних та екологічних інтересів суспільства.

Сучасні проблеми та перспективи розвитку
екологізації аграрного виробництва в Україні
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му, іонізувальному та іншому негативному
впливам фізичних факторів на довкілля;

· раціональне використання природних ре-
сурсів на основі створення та впровадження
новітніх екологобезпечних технологій сільсько-
господарського виробництва;

· економічно та екологічно обґрунтоване ви-
користання невідновлюваних та ефективне
відтворення відновлюваних природних ре-
сурсів, реалізацію програм енергозбережен-

ня й використання альтернативних джерел
енергії;

· запровадження та дотримання базових аг-
роекологічних вимог і стандартів у веденні сіль-
ського господарства;

· розроблення і поетапне впровадження
нормативно-правового та методичного забез-
печення, спрямованого на врахування вартості
природних ресурсів, зокрема землі в ціні кінце-
вої продукції.
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РОЗВИТОК
МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАЙНЯТОСТІ
СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Роз рито розвито мало о підприємництва
та пов’язаної з йо о діяльністю зайнятості
сільсь о о населення з о ляд на ре іональн
спеціалізацію та рес рсний потенціал.

Актуальність теми. Становлення малого
бізнесу в Україні відбувається в динамічних,
часто змінюваних умовах. З перших років здійс-
нення економічної реформи в Україні, попри
об’єктивні труднощі перехідного періоду, відбу-
вається швидке зростання недержавного сек-
тору економіки, яке супроводжується зростан-
ням кількості суб’єктів дрібного підприємницт-
ва, це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня
зайнятості сільського населення як в аграрно-
му виробництві, так і в інших сферах діяльності.
Мета дослідження — висвітлити розвиток

малого підприємництва та пов’язаної з його
діяльністю зайнятості сільського населення.
Результати дослідження. Одним з основ-

них показників, що характеризують процес ста-
новлення малого бізнесу, є динаміка зміни кіль-
кості діючих суб’єктів малого підприємництва
(табл. 1).
Дані табл. 1 показують, що чисельність ма-

лих підприємств за останні роки має нестійку
тенденцію. Неврегульованість державної під-
тримки, неадекватне оподаткування новоутво-
рених малих підприємств спричиняє їх змен-
шення в різні періоди.
Про негативні тенденції процесу формуван-

ня та розвитку малого бізнесу свідчить також
такий показник, як кількість зайнятих у малому
бізнесі (табл. 2).
Найістотніший спад темпів приросту кіль-

кості працюючих порівняно із темпами прирос-
ту кількості суб’єктів господарювання відбувся
серед малих підприємств у 2011 р. Це є свід-
ченням того, що вже у 2009–2011 рр. малі під-
приємства не були зацікавлені в розширенні

своєї діяльності. Майже на третину скоротила-
ся чисельність працівників фермерських госпо-
дарств.
Відбуваються певні зміни у структурі мало-

го бізнесу і за формами власності (табл. 3).
Офіційні статистичні дані, незважаючи на

їхню неповноту, недосконалість та недостатню
порівнянність, все ж таки дають змогу просте-
жити певні тенденції щодо змін галузевої струк-
тури малого підприємництва. Практично в усіх
галузях господарства України не спостерігаєть-
ся різкого коливання питомої ваги сектору ма-
лих підприємств.
Насторожує той факт, що не спостерігаєть-

ся тенденції до зростання питомої ваги чисель-
ності працівників малих підприємств, які спеці-
алізуються на виробничій діяльності. Так, у
2007 р. в торгівлі, громадському харчуванні,
матеріально-технічному постачанні, заготівлі і по-
середницькій діяльності було зайнято 252,6 тис.
осіб, тобто 24,3%, у 2011 — 38,2%. Отже, в за-
значених галузях у 2010 р. працювала понад
третина працівників малих підприємств.
Водночас слід відзначити виникнення тен-

денцій до зменшення питомої ваги зайнятих
саме у виробничому секторі. Так, за період з
2007 по 2011 р. питома вага працівників малих
підприємств у промисловості скоротилася з
25,1% до 21,9%, будівництві — з 25,5 до 11,4,
сільському господарстві — з 1,2% до 0,8%. Біль-
ше ніж удвічі скоротився цей показник в науці
та науковому обслуговуванні — з 6,1 до 2,9%.
У зв’язку з нестабільністю стану української

економіки та законодавства значна частина
малих підприємств диверсифікує свою діяль-

Малі підприємства, тис. шт. 359,8 359,1 348,1 345,08 345,37 346,45

Темпи зміни, % × 99,8 96,7 95,9 96,0 96,03

Фермерські господарства 42445 43410 42446 41906 41524 41425,00

Темпи зміни, % × 102,2 100,0 98,7 97,8 97,10

1. Кіль ість діючих с б’є тів мало о бізнес в У раїні 2006–2011 рр.

 2006  2007  2008  2009 2010 2011Суб’єкти
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ність і, власне, вони стають багатопрофільни-
ми підприємствами. Це істотно поліпшує їхнє
становище на ринку за рахунок внутрішнього
перерозподілу ресурсів і діяльності в різних
сегментах ринку. Неоднозначна ситуація скла-
лася в Україні з розвитком фермерського під-
приємництва, яке має значний вплив на зай-
нятість сільського населення.
На 1 січня 2011 р. в розрахунку на одне фер-

мерське господарство припадало в середньо-
му по Україні 103,3 га сільськогосподарських
угідь. У розрізі регіонів цей показник має також
значні відмінності. Найвищим він є в Харківській
і Луганській областях (відповідно 192 і 188,4 га),
найнижчим — у Закарпатській області (8,5 га).
Вищим від середнього по Україні він є в Дніпро-
петровській (135 га), Запорізькій (148,3), Кіро-
воградській (158), Чернігівській (163,6) та Сум-
ській (145,1 га) областях. Нижчим від серед-
нього по Україні він є в АР Крим (93,4 га) та у
Волинській (54,2), Івано-Франківській (41,9),
Львівській (54,6), Миколаївській (79,3), Одеській
(57,9), Тернопільській (89), Чернівецькій (36 га)
областях. Така розбіжність цього показника
пояснюється, з одного боку, особливостями ве-
дення сільського господарства в різних еко-

Розвиток малого підприємництва
як передумова зайнятості сільського населення

номічних районах, а з другого — різним став-
ленням до розвитку фермерства з боку регіо-
нальних та місцевих органів державної влади,
що, у свою чергу, підтверджує відсутність чіткої
державної політики щодо розвитку фермерсь-
ких господарств.
Потяг людей до вільного господарювання,

традиція шанувати землю-годувальницю, ак-
тивність населення зобов’язували і зобов’язу-
ють владні державні структури здійснювати зе-
мельне реформування виважено, враховуючи
регіональні особливості і, звичайно, спираю-
чись на чинне законодавство.
Становлення малого підприємництва має

специфіку не лише в галузевому, а й в регіо-
нальному (територіальному) розрізі. Характе-
ризуючи розвиток малого підприємництва в ре-
гіональному аспекті, слід зазначити, що Украї-
на являє собою сукупність дуже неоднорідних
територій, кожна з яких має неповторний про-
філь, притаманні тільки їй властивості. Розви-
нутими в індустріальному плані областями є
Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Лу-
ганська. Області, де переважає сільське госпо-
дарство, — Вінницька, Житомирська, Кірово-
градська, Полтавська, Черкаська. Є також об-

Малі підприємства, всього 2324,7 2319,0 2227,4 2073,6 2022,40 87,00

  у т.ч. в сільському й лісовому

  господарстві та мисливстві** 133,0 119,3 119,0 144,0 137,00 103,01

  Фермерські господарства 115,3 111,7 102,8 98,4 96,50 83,69

* Розраховано за даними: Малі підприємства в Україні у 2010 році. — К.: Держкомстат України, 2011. —
С. 35. ** Сільське господарство України у 2010 році. — К.: Держкомстат України, 2011. — C. 22.

2. Середньорічна іль ість працівни ів, зайнятих МП, тис. осіб*

2007 2008 2009 2010 2011
2011 у %
до 2007

Суб’єкти малого бізнесу

2006 2339,0 3,6 65,6 24,5 6,0

2007 2324,7 2,0 71,6 14,2 12,2

2008 2319,0 2,5 72,4 20,6 4,5

2009 2227,4 1,9 70,9 22,0 5,2

2010 2073,6 1,8 67,4 24,6 6,2

2011 2022,4 1,9 67,2 25,1 5,8

* Дані: Статистичний щорічник України за 2003 р. — К.: Держкомстат України, 2004. — С. 343.

3. Кіль ість працівни ів, зайнятих на малих підприємствах різних форм власності, 2007–
2011 pp.*

За формами власності (%)
Роки

Середньооблікова
чисельність

працівників (осіб) державна іншіколективна приватна



75Вісник аграрної наукисерпень 2012 р.

ЕКОНОМІКА
Розвиток малого підприємництва
як передумова зайнятості сільського населення

Проведені дослідження свідчать, що розви-
ток малого підприємництва залежить від ба-
гатьох факторів, серед яких найважливішу
роль відіграють регіональні (територіальні)
умови. До них належать: економічний потен-
ціал, наявність ресурсів, господарська струк-
тура, підготовка кадрів, ставлення місцевих
органів влади та населення до підприємниц-
тва, стан ринкової інфраструктури, інформа-
ційне забезпечення, традиції та психологія

Висновки

населення даного регіону тощо.
Ці та інші фактори мають бути врахова-

ні під час розробки та впровадження систе-
ми регіонального управління, здійснення ефек-
тивної територіальної політики щодо роз-
витку малого підприємництва, що сприяти-
ме формуванню підприємницьких структур,
подоланню економічної кризи і значною мі-
рою — ефективній зайнятості сільського на-
селення.

1. Горьовий В.П., Збарська А.В. Мале підпри-
ємництво: поступи розвитку, проблеми: моно-
графія. — К.: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2011. —
600 с.

2. Штимак І.В. Соціально-економічні умови роз-
витку селянських домогосподарств: монографія. —

Бібліографія

К.: ННЦ ІАЕ, 2011. — 278 с.
3. Організація підприємницької діяльності та

бізнесу: навч. посіб./В.К. Збарський, В.П. Горьо-
вий, С.Г. Пастушенко, О.В. Сапєлкіна; за ред.
В.К. Збарського. — К.: Акад. праці і соц. відносин
федер. проф. спілок України, 2008. — 656 с.

ласті, де сільське господарство та індустрія
врівноважені, — Одеська, Київська, Харківська.
У регіональному аспекті цей показник має

великі розбіжності.
Так, набагато вищий показник, ніж у серед-

ньому по країні, у Миколаївській та Харківській
областях (100 і 86 відповідно), в місті Києві (258),
АР Крим (83). Водночас у таких областях, як
Чернігівська, Вінницька, Рівненська, він нижчий

від середнього у 1,4 раза (близько 60). Значно
нижчі показники у Тернопільській області (49).
Аналізуючи дані табл. 3, необхідно зазначи-

ти, що лише в секторі малих підприємств у
2011р. було зайнято понад два мільйони осіб.
Тому, враховуючи світовий досвід і соціальні
інтереси суспільства, ми повинні нарощувати
темпи розвитку малого та середнього бізнесу,
особливо у сільській місцевості.
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ТОРГОВО-
ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ СТРУКТУР
У ЛАНЦЮГУ ТОВАРОРУХУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ

Роз лян то е ономічн природ ф н ціон вання
тор ово-посередниць их стр т р. Особлив
ва приділено дослідженню першопричин
вини нення тор ово-посередниць их стр т р
на рин сільсь о осподарсь ої прод ції та
продовольства.

кою між виробниками різноманітної продукції та
її споживачами. У процесі своєї діяльності вони
створюють додану вартість.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблеми функціонування торгово-посеред-
ницьких структур знайшли своє відображення
у працях І.Г. Кириленка, Г.М. Калетніка, М.Ю. Ко-
денської, І.І. Лотоцького, В.Я. Месель-Веселя-
ка, Д.А. Міщенка, Г.Ю. Міщука, П.Т. Саблука,
М.М. Федорова, О.М. Шпичака, О.О. Шмиги,
О.Г. Шпикуляка та ін.
Методи дослідження. Для розкриття змісту

й уточнення наукових понять застосовували
методи теоретичного узагальнення та порівнян-
ня, а саме: з метою вивчення та узагальнення
вітчизняного і зарубіжного досвіду з діяльності
торгово-посередницьких структур використову-
вали монографічний метод, для вивчення та
порівняння емпіричних даних, аналізу динамі-
ки реалізації сільськогосподарської продукції
торгово-посередницьким структурам послугову-
валися економіко-статистичним аналізом.

Стр т ра реалізації прод ції сільсь о осподарсь ими підприємствами та осподарствами
населення по мар етин ових аналах (%) за 2010 р.
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Пайовикам в
рахунок орендної
плати за землю

На ринку За іншими
напрямами

Населенню
в рахунок оплати

праці

%

Постановка проблеми. З переходом до
ринкової економіки централізована система за-
готівель перестала функціонувати. Виробники
і споживачі стали самостійно вирішувати, що і
скільки виробляти, що купувати, кому і як про-
давати. Розпад централізованої системи роз-
поділу без заміни іншою призвів до ускладнен-
ня діяльності виробничих структур, які опини-
лися в ситуації, коли необхідно самостійно
здійснювати не властиві їм функції. В умовах
перехідного періоду стихійно формувалися нові
зв’язки між виробниками та споживачами, від-
новлювалися й започатковувалися нові канали
руху продукції. Нові структури і зв’язки, що ви-
никли в окремих продуктових сегментах, є важ-
ливим свідченням переходу продовольчого під-
комплексу до ринкової економіки.
За останні десятиріччя на споживчому рин-

ку України з’явилася велика кількість торгових
посередників, зросла кількість угод у сфері біз-
несу, що здійснюються через посередництво.
Посередники виступають з’єднувальною лан-
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Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Оцінка збутової діяльності сільськогоспо-
дарських підприємств і господарств населення
свідчить, що переважний обсяг виробленої про-
дукції реалізується торгово-посередницьким
структурам (рисунок).
Виявлено основні причини реалізації товар-

ної продукції посередникам:
Реалізація через систему заготівельно-посе-

редницьких структур дає змогу товаровиробни-
кам економити на затратах живої праці, які ви-
никають за реалізації продукції, а також на вар-
тості довідки про стан здоров’я тварини, рин-
кового збору, вартості послуг, які надаються за
реалізації продукції тваринництва на продо-
вольчому ринку, та вартості товаротранспорт-
них витрат. При цьому товаровиробник надає
посередникові цінову знижку під час укладання
угоди купівлі-продажу. Ця знижка і є джерелом
відшкодування витрат посередника за реалі-
зації. Кваліфікований посередник забезпечує
більшу економію витрат на реалізації продукції,
ніж товаровиробник, який продає її самостійно.
Отже, в ідеальному варіанті складається така
економічна ситуація. Цінова знижка товарови-
робника посереднику (Цу) дорівнює сумі витрат
на реалізацію продукції безпосередньо товаро-
виробником (Вр.т.). При цьому витрати на реа-
лізацію посередником (Вр.п.), з урахуванням
його кваліфікації та спеціалізації, завжди нижчі
за аналогічні витрати безпосереднього товаро-
виробника. Це можна записати так: Цу=Вр.т.–
Вр.п.. Різниця між Вр.т.–Вр.п. дає економію сукуп-
них витрат на реалізацію, що вигідно суспіль-
ству й посередникові, який з цієї різниці має
свій зиск. У цьому й полягає суть розподілу
спеціалізації праці. Така схема діяльності по-
середника можлива лише за умови інформо-
ваності безпосереднього товаровиробника про
рівень цін на товар. За неінформованості то-
варовиробника посередник користується цим і
занижує ціну закупівлі, чим викликає справед-
ливе нарікання. З огляду на це потрібно не
ліквідовувати посередника як «клас», а забез-
печувати необхідною цінової інформацією то-
варовиробника, що усуне з ринку нецивілізова-
ного посередника. Крім того, посередник нала-
годжує контакт із постійними покупцями. На
відміну від приватного товаровиробника, посе-
редник орієнтується в кон’юнктурних змінах, що
відбуваються на цьому сегменті ринку. На по-
середника не діє фактор часу.
Діяльність посередницьких структур пов’яза-

на з рядом обставин як економічного, так і юри-
дичного характеру.

· Із розвитком спеціалізації в багатьох ви-
падках залучення посередника обходиться
суб’єкту підприємницької діяльності дешевше,
ніж виконання тих самих функцій власними си-

Функціонування торгово-посередницьких структур у
ланцюгу товароруху сільськогосподарської продукції

лами, тобто доцільність залучення посеред-
ницьких організацій зумовлена тією ж еконо-
мією витрат на виробництво та обіг, яку вони
забезпечують товаровиробникові. Це виявля-
ється у зменшенні чисельності персоналу, на
який покладено виробленої сільськогосподар-
ської продукції, та підвищенні продуктивності
праці в цій сфері [3].

· Об’єктивна необхідність залучення посе-
редників для здійснення товарообмінних опе-
рацій пов’язана з наявністю в них стабільних
контактів із товаровиробниками та покупцями
продукції, що сприяє гарантованому й надійно-
му виконанню зобов’язань сторонами договору.

· Трапляються ситуації, коли залучення по-
середника зумовлено суто юридичними вимо-
гами і є обов’язковим відповідно до чинного за-
конодавства.

· Залучення посередника дає змогу пере-
класти на нього частину комерційних ризиків,
що знижує можливі втрати товаровиробника.

· На операції із залученням посередника по-
ширюється специфічний податковий режим по-
рівняно з безпосередніми відносинами парт-
нерів, тому в деяких випадках це є виправда-
ним із погляду оподаткування.

· Руйнування системи заготівлі лишків сіль-
ськогосподарської продукції через споживчу ко-
операцію. В жодному населеному пункті Він-
ницької, Хмельницької та Тернопільської об-
ластей не діють заготівельні пункти сільської
споживчої кооперації. Споживча кооперація пе-
ребуває нині в найжорсткішій кризі. Вона не
витримала конкуренції з приватними заготі-
вельниками через відсутність у працівників еко-
номічного інтересу.

· Небажання виробника продавати вироще-
ну продукцію через незнання кон’юнктури рин-
ку та відсутність навичок в реалізації.
Сучасні торгово-посередницькі структури

кардинально відрізняються від посередників,
які діяли в 1993–1996 рр. Вони є переважно
суб’єктами підприємницької діяльності, мають
обладнані забійні пункти, використовують най-
ману робочу силу, контролюють якість заготов-
леної продукції спільно з фахівцями фітосані-
тарної служби. Крім того, більшість із них об’єд-
нані в торгово-заготівельні кооперативи з чітко
розподіленими функціями [4].
Деякі дослідники наголошують на тому, що

посередник привласнює значну частину при-
бутку, яку недоотримує приватний товарови-
робник. Однак посередник бере на себе підпри-
ємницький ризик. Крім того, не враховується
вартість часу, який він витрачає на реалізацію
продукції [1].
З огляду на зазначене вище вважаємо за

доцільне запропонувати класифікацію торгово-
посередницьких структур:
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· за способом виникнення: приватні струк-
тури; спільні підприємства; філії іноземних ком-
паній;

· за юридичним статусом: фізичні особи —
суб’єкти підприємницької діяльності; юридичні
особи; фізичні особи без реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності;

· за спеціалізацією: спеціалізовані посеред-
ники; диверсифіковані посередники без явно
вираженої товарної орієнтації:

· за виконуваними функціями: посередники,
що здійснюють торгівлю на умовах комісії; по-
середники, що здійснюють торгівлю за власний
рахунок; посередники, не тільки здійснюють
торгівлю, а й виконують функції зберігання,
переробки, транспортування продукції тощо;
посередники, для яких торгівля — основна
сфера діяльності, проте також здійснюють пе-
реробку реалізованої продукції;

· за територіальним розміщенням: локальні
посередники, діяльність яких обмежена місце-
вим ринком; регіональні посередники, що пра-
цюють на регіональних ринках; посередники
національного масштабу;

· за ступенем залученості у зовнішньотор-
говельну діяльність: посередники, які здійсню-
ють імпортно-експортну торгівлю продоволь-
ством; посередники, які працюють тільки на
внутрішньому ринку [2].
За результатами опитування, середній вік

власників торгово-посередницьких структур
становить 30–35 років. Серед опитаних 35%
мають одну торгову точку, 23% — 2–3, 34 —
3–5, 8% — понад 5 торгових точок. Усі володі-
ють складськими приміщеннями, де й здійс-
нюється оптова торгівля. При цьому 53% при-
дбали пристрої для фасування сипких продук-
тів переробки рослинництва, 76% — власний
транспорт для перевезення продовольчих то-
варів. Усі опитані здійснюють транспортування
товарів від приватних товаровиробників влас-
ним або найманим транспортом. У формуванні
ціни вони орієнтуються на попит та пропозицію
на певний вид продукції. Для 41% опитаних
основними інформаційними джерелами вста-
новлення ціни є «ціни інших продавців», для
24% — інформація від сільськогосподарських
товаровиробників про стан посівів, для решти
(35%) — оптові ціни переробників.
За здійснення оптової торгівлі 89% продукції

реалізується торгово-посередницьким структу-
рам, 11% — кінцевим споживачам.
Опитуванням встановлено, що основними

проблемами торгово-посередницьких структур
є: конкуренція — 13%; умови праці та зберіган-
ня продукції — 5%; вплив погодних умов і се-
зонність — 19%; ринкові збори та проблеми з
місцем торгівлі — 24%; низька платоспромож-
ність споживачів — 39%.

Респонденти виокремили також такі категорії
найактуальніших проблем у веденні свого біз-
несу:
Перша. Основна проблема бізнесу — недо-

сконалість законодавчої бази, високі податки й
проблеми ринку загалом: «невідповідності в
законодавстві», «часта зміна законів», «ігнору-
вання сфери сільського господарства», «високі
відсоткові ставки банків».
Друга. Гостра кадрова проблема: «мало

кваліфікованих працівників».
Третя. Проблеми із постачальниками пло-

доовочевої продукції, асортимент пропонова-
них овочів і фруктів; низька якість сортування
й калібрування товару; брак інформації від ви-
робників; складність контролю за якістю про-
дукції.
Четверта. Проблеми з доставкою, що по-

в’язано з високими транспортними тарифами
та невпорядкованими дорогами.
П’ята. Проблеми з устаткуванням і недо-

статнім обсягом обігового капіталу: погані умо-
ви зберігання продукції, нестача рефрижера-
торів і теплиць, відсутність обігових коштів.
Аналіз діяльності свідчить, що, крім за зви-

чайних посередницьких функцій, посередники
на вітчизняному ринку відіграють і специфічну
роль у формуванні ринкової системи. Вони ви-
конують функції адаптації до таких недоскона-
лостей ринку, як проблема платежів, регіональ-
ні бар’єри, тіньовий оборот. Велика гнучкість
посередників дає змогу їм ефективно обслуго-
вувати товарообмінні й давальницькі операції.
Можна навіть сказати, що нині адаптивні функ-
ції, які здійснюються посередниками, є більш
важливими, ніж виконання ними звичайних по-
середницьких функцій.
В умовах СОТ торгово-посередницькі струк-

тури стануть з’єднувальною ланкою між при-
ватним товаровиробником та споживачем,
особливо після набуття чинності Законом Ук-
раїни «Про якість і безпеку харчових продук-
тів». На наше переконання, навіть після п’яти-
річного мораторію на впровадження деяких по-
ложень названого законодавчого акта у
розвитку ринкової інфраструктури на селі істот-
них змін не відбудеться, хіба що зникне селян-
ство як частина суспільства внаслідок демо-
графічної кризи.
Як показує аналіз, посередник посів своє

місце в ланцюзі товароруху м’ясної продукції
від індивідуального товаровиробника до спожи-
вача. Проте багато суб’єктів підприємницької
діяльності цієї категорії працюють у тіньовому
секторі економіки. У нашій країні були спроби
їх легалізувати (Волинська область), однак ме-
тоди легалізації виявилися недосконалими.
Слід запровадити такі правила, щоб підприєм-
цю було вигідно працювати легально.
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переробники відмовилися від послуг місцевих
заготівельників.
Між виробником і переробником з’явився по-

середник, який перебрав на себе функції роз-
рахунків зі здавачами. Переробник звільнився
від відповідальності за нерозрахунки чи не-
своєчасні розрахунки зі здавачами й переклав
їх на посередника.
З наведеного вище прикладу логічно припу-

стити, що для переробника вигідним є посе-
редник, який має подвійний статус. З одного
боку, він зареєстрований як суб’єкт підприєм-
ництва — фізична особа, що здійснює торгів-
лю молокопродукцією, з другого — працює з
переробником на основі укладеного договору
підряду про надання переробнику послуг із за-
готівлі сировини.

З метою цивілізованої легалізації діяльнос-
ті торгово-посередницьких структур необ-
хідно розробити систему законодавчих актів,
зокрема Закон України «Про торгово-посеред-
ницьку діяльність», який би регламентував
цю діяльність. Нині під час реалізації продукції,
особливо тваринницької, є можливість прово-
дити сумнівні фінансові операції через систе-
му торгово-посередницьких структур.
Ще в недалекому минулому в кожному

сільському населеному пункті серед жителів
села був свій заготівельник лишків сільсько-
господарської продукції, якому люди довіряли.
Тим більше, що облік заготівель контролюва-
ли сільські ради, а розрахунки за здану продук-
цію здійснювалися безпосередньо між виробни-
ком і переробником. На певному етапі деякі
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РОЗВИТОК РИНКУ ПРОДУКЦІЇ
ПТАХІВНИЦТВА

Роз лян то теорети о-методоло ічні засади
форм вання і розвит світово о рин
продовольства та їх вплив на ф н ціон вання
рин прод ції птахівництва в У раїні в мовах
лобалізації.

Сучасному продовольчому ринку притаман-
на нестабільність і непередбачуваність, що є
результатом впливу світових інтеграційних та
глобалізаційних процесів. Особливо виразно ці
процеси спостерігаються у розвитку вітчизня-
ного птахівництва.
Аналіз досліджень і публікацій. Форму-

вання і розвиток конкурентної стратегії птахів-
ничих підприємств на продовольчому ринку
досліджували А.С. Гальчинський, В.М. Геєць,
О.В. Березін, В.І. Топіха, О.В. Шебаніна та ін.
Мета дослідження — вивчення теоретико-

методологічних засад формування і розвитку
світового ринку продовольства та визначення
особливостей їх впливу на функціонування
ринку продукції птахівництва в Україні в сучас-
них конкурентних умовах.
Результати дослідження. Дослідження те-

оретичних і методичних аспектів розвитку рин-
кових відносин дає підстави зробити висновок,
що ринок є об’єктивним і необхідним явищем
економічного життя. Основним його призначен-
ням є задоволення встановлених потреб спо-
живачів. Розвиток продовольчого ринку в Ук-
раїні є одним з пріоритетних, оскільки забез-
печує продовольчу безпеку країни, підвищує
добробут громадян, зміцнює економічний по-
тенціал і сприяє поліпшенню експортних мож-
ливостей на світовому ринку харчових продук-
тів. При цьому формування ринку продукції
птахівництва відбувається значною мірою під
впливом особливостей розвитку світового про-
довольчого ринку. Важливою тенденцією їхньої
динаміки є значне розширення пропозиції най-
доступніших за ціною продуктів харчування.
У сучасних умовах найпоширенішим і не-

від’ємним явищем розвитку світової економіки
стає глобалізація, що визначає напрям подаль-
шого розвитку ринкових відносин. Інтернаціона-
лізація господарських зв’язків, які особливо ак-
тивізувались у ХХ ст., стала передумовою роз-
витку світових глобалізаційних процесів. При
цьому спостерігаються тенденції до протидії
розвитку міжнародної торгівлі продовольством,
економічні відмінності, переваги різних спожив-
чих смаків, що є стримувальними чинниками
розвитку глобалізації.

Під впливом глобалізації відбувається фор-
мування загальносвітових продовольчих рин-
ків. Безпосереднім виявом цього процесу є за-
гострення міжнародної конкуренції. Водночас
розширення ринків зумовлює поглиблення спе-
ціалізації та міжнародний поділ праці. Це, у
свою чергу, є дієвим стимулом для зростання
виробництва продуктів харчування як на націо-
нальному, так і на світовому рівні. У результаті
споживачі отримують товари кращої якості за
зниження ціни на них. У найближчі десятиліття
досягнення нового якісного рівня розвитку люд-
ства визначатиметься розвитком нових техно-
логій, передусім інформаційних, та швидкою
глобалізацією конкуренції [2]. Це своєю чергою
породжує нові проблеми і ризики, оскільки ряд
провідних країн контролюють значну частину
виробництва і споживання окремих видів про-
дуктів харчування, що накладає відбиток на
процес інтернаціоналізації продовольчих рин-
ків. Проблемоутворювальним фактором при
цьому є випереджувальні темпи збільшення
населення Землі порівняно зі зростанням ви-
робництва продовольчих товарів. Якщо на по-
чаток ХХ ст. налічувався 1,62 млрд осіб, то у
2000 р. населення Землі налічувало понад
6,1 млрд жителів. Збереження таких тенденцій
у найближчі 50 років приведе до зростання до
8,9–10 млрд осіб [1]. Наприкінці ХХ ст. спосте-
рігалися значні якісні перетворення у технології
виробництва продовольства: «зелена револю-
ція», розвиток біотехнології, що забезпечували
нарощування темпів виробництва харчових
продуктів порівняно зі зростанням чисельності
населення. У результаті було досягнуто істот-
ного збільшення споживання продуктів харчу-
вання у розрахунку на душу населення за зни-
ження ціни на них.
В останні два десятиліття у сфері світової

продовольчої безпеки характерними є нові тен-
денції уповільнення темпів зростання вироб-
ництва харчових продуктів з підвищенням вит-
рат на одиницю продукції та збільшенням ціни
на неї. На думку експертів Організації економіч-
ного співтовариства і розвитку (ОЕСР), сільське
господарство має потужний потенціал для за-
безпечення попиту на продовольчі товари, про-
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те вплив фінансової кризи та природних ка-
таклізмів ставить під сумнів такі прогнози. На
світовому ринку продовольства домінують роз-
винені країни, які забезпечують близько двох
третин виробництва та експорту харчових про-
дуктів, а частка експорту м’ясних продуктів ся-
гає 80%. Значна розбіжність спостерігається й
у витратах населення на придбання продо-
вольства: у розвинених країнах вони станов-
лять 12–15%, у країнах, що розвиваються, —
до 50%, у найбідніших країнах — до 70% [3].
Основними тенденціями функціонування і

розвитку продовольчих ринків останніми рока-
ми є переважаючі темпи зростання виробниц-
тва м’яса та овочів: 5,9 і 6,6% відповідно по-
рівняно з виробництвом зерна — 3,6%. Харак-
терною особливістю світового продовольчого
ринку стає системна переорієнтація на збіль-
шення виробництва м’яса птиці і свинини. Якщо
світове виробництво останньої зросло більше
ніж у 4 рази, то виробництво м’яса птиці —
більше ніж у 8,7 раза, при цьому середньорічні
темпи приросту становили відповідно 7% і
17,7%. Аналіз динаміки середньорічних темпів
приросту виробництва продовольства у розви-
нених країнах і країнах, що розвиваються, по-
казав значне перевищення останніх: виробниц-
тво продовольчого зерна становило 5,5%, м’я-
са — 2,5, овочів — 11,7 проти 2,3, 2,1 і 1,7%
відповідно у розвинених країнах. Найшвидши-
ми темпами розвивається виробництво м’яса
птиці і свинини — 14 разів [4].
Останніми роками характерним є збільшен-

ня обсягів виробництва продовольства у світі
загалом та в окремих регіонах зокрема, однак
установлено істотну його диференціацію в роз-
рахунку на душу населення, що відображає зру-
шення у продовольчій безпеці окремих країн.
Аналіз динаміки виробництва продуктів хар-
чування на душу населення свідчить про збіль-
шення цих показників щодо виробництва зер-
на, м’яса, овочів і цукру. Зменшено виробниц-
тво молока через перенасичення ринків
розвинених країн цим продуктом. Істотно ско-
ротилося виробництво молока у країнах Східної
Європи та колишнього СРСР через недоліки
реформування аграрного сектору. У країнах,
що розвиваються, ці показники мають тенден-
цію до зростання: виробництво зерна на душу
населення тут збільшилося на 67 кг, м’яса —
на 21, овочів — на 85 кг. Прогнози ОЕСР пе-
редбачають істотні структурні зрушення у спо-
живанні та якості харчових продуктів у най-
ближчі 20 років. Для країн цієї групи характер-
ним стане проведення перебудови аграрного
сектору, що призведе до збільшення імпорту
продовольства. До 2020 р. частка країн, що
розвиваються, у виробництві м’яса зросте з 54
до 61%, що призведе до збільшення його спо-

живання в середньому на душу населення май-
же вдвічі. У виробництві зерна ці показники ста-
новитимуть відповідно 55,59 і 33%. Забезпе-
чення попиту супроводжуватиметься імпортом
значних обсягів цих продуктів.
Дослідженням розвитку світового продо-

вольчого ринку встановлено сталу тенденцію
до розширення світової торгівлі завдяки поси-
ленню ролі транснаціональних корпорацій
(ТНК). У середині 80 років ХХ ст. різні ринки
товарів ставали дедалі взаємопов’язанішими й
інтегрувались у мережу ТНК. Цей процес став
важливим чинником розвитку світового ринку
продовольства, особливо транснаціоналізація
господарської діяльності виявилась у розвитку
ринку продукції птахівництва. За сучасних умов
створюються глобальні промислово-фінансові
групи, які володіють найновішими технологіями
з якісно новими показниками ефективності
функціонування.
Міжнародна торгівля на сучасному етапі роз-

витку ринку продукції птахівництва неможлива
без реалізації процесів кооперації й товарооб-
міну, що відбуваються між філіями та дочірні-
ми структурними підрозділами ТНК у різних
регіонах світу. Інтернаціоналізація виробницт-
ва є виявом глобалізаційних процесів розвит-
ку ринку птахівничої продукції. ТНК контролю-
ють левову частку світового ринку пшениці, ку-
курудзи та ін. продуктів. Незначна кількість ТНК
визначає більшу частину ринку яєць і м’яса
птиці. Наприклад, у ТНК «Тайсон Фудс» пере-
буває під контролем 26% світового ринку м’яса
бройлерів. Розширення ринків збуту у глобаль-
ному масштабі ТНК забезпечують упроваджен-
ням інноваційних технологій. При цьому вста-
новлення внутрішніх цін, які визначаються кор-
пораціями, суперечить законам вільного ринку.
Характерним для розвитку сучасного вироб-

ництва продукції птахівництва є посилення тен-
денції до саморегуляції, тобто зміни у попиті і
пропозиції в різних регіонах світу, які істотно
впливають на формування світових ринкових
цін на яйця і м’ясо птиці. Проте основою само-
регуляції мають стати компенсаторні заходи,
що на принципах зворотного зв’язку діють під
час створення опору щодо наявних змін. Під-
твердженням цього є те, що наслідком впливу
пташиного грипу у більшості країн світу стало
підвищення світової ціни на м’ясо. Це зумови-
ло прихід іноземного капіталу в галузь, оскіль-
ки зростання прибутковості в цьому сегменті
стало незаперечним аргументом. У свою чер-
гу, це сприяло відновленню виробництва про-
дукції птахівництва і протидії зростанню ціни на
одиницю продукції. Характерною тенденцією
світових ринків, зокрема і ринку продукції пта-
хівництва, є зростання їхньої нестійкості. При-
чиною цього стало посилення мобільності
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світових продовольчих ринків, впливу факторів,
що визначають попит і пропозицію на цьому
ринку.
Останніми роками динамізм та ефективність

розвитку ринку продукції птахівництва в Україні
мають певні особливості. Якісною відмінністю
їх є сукупність товарів, що становлять основу
продуктового ринку, оскільки продукція швид-
ко псується і це потребує оптимізації організації
виробництва і переробки цих видів продоволь-
ства. Наближення місць переробки безпосе-
редньо до місць вирощування птиці забезпечує
скорочення транспортних витрат, зниження
втрат за зберігання і транспортування яєць та
м’яса птиці, а також розширення асортименту
та покращення якості продукції.
Для підприємств галузі птахівництва харак-

терним є високий рівень спеціалізації вироб-
ництва, що зумовлює економічну доцільність
поєднання виробництва продукції з організацією
її переробки. Досвід створення та функціонуван-
ня великих інтегрованих компаній показує еко-
номічну ефективність такої організації вироб-
ництва яєць і м’яса птиці. При цьому зростає
актуальність концентрації виробництва та пере-
робки продукції птахівництва в одного власника.
Ринок продукції птахівництва є досить чут-

ливим до динамічних процесів, що відбувають-
ся на ринках інших видів продуктів харчування
і досить оперативно реагує на макроекономіч-
ну ситуацію на продовольчому ринку загалом.
Дослідження показують, що останніми роками
для розвитку підприємств є характерним зни-
ження попиту на продукцію птахівництва у міру
його наближення до межі насичення. Зважаю-

чи на те, що частка витрат домогосподарств на
продукти харчування в загальній сумі спожив-
чих витрат має тенденцію до зростання, важ-
ливим чинником стримування розвитку ринку
продукції птахівництва є низькі темпи збільшен-
ня доходів населення. Завдяки цьому відбува-
ються значні структурні зміни у виробництві та
споживанні продуктів харчування, особливо
тваринного походження. Значення галузі пта-
хівництва у розвитку продовольчого ринку ви-
значається ще й тим, що продукція, яка є важ-
ливим джерелом білка, більш доступна за ці-
ною для переважної частини населення країни.
За період 2005–2011 рр. динамічний розви-

ток виробництва продукції птахівництва свід-
чить про досягнення рекомендованих МОЗ
норм споживання яєць і м’яса птиці у розрахун-
ку на одну особу, тому подальший розвиток
галузі можливий завдяки створенню та розвит-
ку експортного потенціалу.
Характерною тенденцію розвитку сучасного

ринку продукції птахівництва є поступове по-
слаблення і зняття між країнами торговельних
бар’єрів, що сприятливо для більшості спожи-
вачів. Однак це інколи суперечить інтересам
товаровиробників окремих країн світу. Лібера-
лізація продовольчого ринку призвела до ім-
порту в Україну значної кількості м’яса птиці,
іноді низької якості, проте значно дешевшого
порівняно з вітчизняною продукцією. Така ціно-
ва експансія зумовила зниження конкуренто-
спроможності вітчизняних підприємств, спричи-
нила зниження темпів виробництва продукції,
що негативно вплинуло на рівень продоволь-
чої безпеки країни.

Дослідженням тенденцій розвитку світо-
вих продовольчих ринків встановлено, що на
сучасному етапі характерною особливістю
їх розвитку є поглиблення інтернаціоналіза-
ції та глобалізації, посилення конкуренції за
участю транснаціональних корпорацій. У пе-
ріод кризових явищ у світовій економіці розви-
ток ринку продукції птахівництва є вирішаль-
ним чинником в забезпеченні населення пла-
нети повноцінними продуктами харчування.
Для світового виробництва м’яса характер-

Висновки

ні зрушення у співвідношенні на користь галузі
птахівництва, яка може швидко нарощува-
ти обсяги виробництва, одночасно утримую-
чи на рівні або знижуючи ціну на одиницю про-
дукції.
Встановлені закономірності доцільно вра-

ховувати у визначенні перспектив розвитку
ринку продукції птахівництва в Україні та ко-
регуванні вітчизняної агропродовольчої полі-
тики щодо забезпечення продовольчої безпе-
ки держави.
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Наведено рез льтати дослідження р х мар ерів
лініях жеребців — плідни ів раїнсь ої

верхової породи оней продовж 5-ти по олінь.
Виявлено, що в лінії Т 54 Хобота алель dk
спад ов ють 92,6% продовж вачів, що
хара териз є йо о я надійний мар ер.

Селекціонера найбільше цікавить оцінка гене-
тичних особливостей окремих тварин, можливість
виявлення видатних генотипів у ранньому віці,
прогнозування результатів і проведення спрямо-
ваного добору. В цьому разі маркери є джерелом
додаткової інформації. Найчастіше їхнє значен-
ня полягає у спостереженні за розподілом і пе-
редаванням з покоління в покоління спадкового
матеріалу кращих особин [1, 3].
Перехід до сучасніших методів генетичного

маркування спадкового матеріалу за допомогою
мікросателітних послідовностей ДНК необхідний.
Однак отримати ДНК від родоначальників ліній та
їхніх цінних продовжувачів ми вже не маємо змо-
ги, тому в пригоді стають дані імуногенетичного
тестування тварин.
І нині разом з новими технологіями ми послу-

говуємось імуногенетичною наукою не лише че-
рез відносну простоту й невисоку вартість цих
досліджень, а й через можливість простежити за
рухом маркерів протягом кількох поколінь.
Мета роботи — простежити рух маркерних

алелів у лініях жеребців — плідників української

верхової породи коней та обґрунтувати доціль-
ність використання імуногенетичних маркерів у
селекційній практиці конярства.
Результати досліджень. Визначено чіткий

рух маркерного алеля dk від родоначальника лінії
жеребця Т 54 Хобота до його синів-продовжу-
вачів [2] (рис. 1). Єдині із продовжувачів лінії онук
Хобота — 108 Ірис і потомок від гілки 72 Руха —
Бармен, що є сином Рахмаза, не успадкували
маркерного алеля.
Отже, алель dk успадковується в лінії Т 54

Хобота зі значною перевагою над материнськи-
ми алелями і є надійним і стабільним маркером,
що характеризує лінію.
Дещо іншою є ситуація в лінії 2 Безпечного

(рис. 2). Усі його сини зі встановленими геноти-
пами (Інбар, Імбир, 70 Розбір) успадкували алель
dk, чого не можна сказати про онуків Безпечно-
го. Так, у жеребців Клівера сина Інбара, Кварца і
Ареала — синів 70 Розбіра спостерігається по-
ява алелів, не характерних для родоначальника,
а успадкованих за «жіночою» лінією.
Чітка передача маркера dk спостерігаєть-

Рис. 1. Р х мар ерних алелів лінії Т 54 Хобота: — невизначений; — dе; — dk; —
bcm; — cgm; — ad



84 Вісник аграрної науки серпень 2012 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ся через синів Безпечного — Імбиря, де алель
успадковується кожним потомком від батька
упродовж 4-х поколінь, за винятком плідника Ім-
періала, Інбара і його сина 40 Аршина — упро-
довж 3-х поколінь, а також через Розбіра та його
синів Шурфа (3-тє покоління) і Тауера (2-ге по-
коління).
Загалом тільки 60% продовжувачів лінії зі

встановленим генотипом за D-системою отрима-
ли від Безпечного маркерний алель dk. Отже, для

Маркування спадкового матеріалу
у лініях української верхової породи коней

лінії 2 Безпечного алель dk є менш надійним мар-
кером, ніж для лінії Т 54 Хобота.
Передачу маркерних алелів у лінії ч/в 2996

Фактотума вдалося встановити за гілкою тільки
одного сина — Елефанта (рис. 3). Протягом 4-х
поколінь маркер незмінно передавався лише че-
рез онука Фактотума — 93 Бакена, протягом 3-х
поколінь — через ч/в Енея і Хорея. Від остан-
нього маркерний алель dk перейшов синам —
Барію та Бахусу.

Рис. 2. Р х мар ерних алелів лінії 2 Безпечно о: — невизначений; — dе; — dk;
— dghm; — bcm; — cegm

Рис. 3. Р х мар ерних алелів лінії ч/в 2996 Фа тот ма: — невизначений; — de; —
dk; — dghm; — bcm; — cgm

Дослідженнями доведено, що алель dk є на-
дійним маркером для лінії, родоначальником якої
є тракененський жеребець Т 54 Хобот, що пе-

Висновки

редається потомкам у 92,6% випадків. Потом-
кам лінії ч/в 2996 Фактотума цей маркер пере-
дається на 75%, а 2 Безпечного — на 60%.
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Петриченко В.Ф., Тихонович И.А., Коць С.Я., Па-
тыка Н.В., Мельничук Т.Н., Патыка В.Ф. Сельско-
хозяйственная микробиология и сбалансирован-
ное развитие агроэкосистем//Вісн. аграр. науки. —
2012. — № 8. — С. 5–11.
Важнейшая роль в формировании сбалансирован-
ных агроэкосистем принадлежит микроорганизмам
как мощному геохимическому фактору, обуславли-
вающему интенсификацию миграции химических
элементов в биосфере. Основой сельскохозяйствен-
ной микробиологии является изучение микробных
сообществ, обитающих в почве, растениях и живот-
ных. Поэтому знания о свойствах микроорганизмов
позволяют создавать системы экологически сбаланси-
рованного агропроизводства, предусматривающего
повышенную продуктивность растений и животных
благодаря изменению состава и свойств их микроб-
ных партнеров, полное или частичное замещение
экологически опасных агрохимикатов препаратами
микроорганизмов, сниженную энергоемкость произ-
водства и повышенное качество продукции.

Заришняк А.С., Иванина В.В., Колибабчук Т.В.
Трансформация углерода в черноземе//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 8. — С. 12–16.
Использование традиционной и альтернативной си-
стем органо-минерального удобрения обеспечило
рост углерода органического вещества чернозема
оподзоленного на 0,10–0,11 т/га в год и способство-
вало качественной трансформации углерода в со-
единения более стабильных гуматных форм гуму-
са. Минеральная система удобрения обусловила
потери гумуса в углеродном эквиваленте 0,41 т/га
в год и усилила процессы его фульватизации.

Быкин А.В., Зинченко Н.М. Влияние минеральных
удобрений на динамику содержания элементов пи-
тания в темно-серой оподзоленной почве при выра-
щивании рапса ярового//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 8. — С. 17–19.
Приведены результаты исследований динамики со-
держания основных элементов питания в почве при
выращивании рапса ярового.

Кургак В.Г., Гаврик С.С. Качество кормов в зави-
симости от доз минеральных удобрений и режимов
использования сеяного злакового травостоя//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 8. — С. 20–24.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния на химический состав травяных кормов доз
и соотношений азота, фосфора и калия минераль-
ных удобрений, а также режимов использования
сеяного злакового травостоя на серых лесных поч-
вах.

Комарова И.Б., Виновец В.Г. Биохимические осо-
бенности желто- и сизосемянных форм рапса яро-
вого//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 8. —
С. 25–26.
Установлены снижение количества клетчатки и тен-
денция к уменьшению содержания глюкозинолатов
у желтосемянных форм рапса ярового по сравнению
с сизосемянными. Обнаружена близкая к единице
положительная корреляция между содержанием
глюкозинолатов и клетчатки. Отобраны лучшие по
этим показателям образцы для дальнейшей селек-
ционной работы.

Шевчук Л.Н. Адаптация пектинового комплекса пло-
дов черной смородины к условиям Украины//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 8. — С. 27–29.
Проанализированы многолетние данные содержа-
ния пектиновых веществ в плодах черной смороди-
ны из разных регионов Украины. Определены сор-
та, плоды которых независимо от условий выращи-
вания содержат 1% пектинов, а также выделены
гомеостатические сорта по этому показателю.

Рубан М.Б., Биляк С.Н., Лекарь Я.О. Интегриро-
ванная защита зерновых культур от злаковых тлей
//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 8. —
С. 30–32.
Интегрированная защита зерновых культур от зла-
ковых тлей базируется на вероятном краткосрочном
(на текущий год) прогнозе размножения насекомых,
всестороннем обосновании с учетом пороговой чис-
ленности, фаз развития культуры, эффективности
энтомофагов, необходимости в применении хими-
ческого метода, правильности выбора инсектицида
и способа обработки.

Романенко В.Ф. Влияние энтеровирусов свиней на
экологическое равновесие организма животных в
среде обитания//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 8. — С. 33–36.
Обратное действие энтеровирусов на экологическое
состояние внешней среды изучено путем их выде-
ления из экскретов животных, с помощью которых
вирусы распространяются, попадают в организм
здоровых животных и вызывают заболевания. Изу-
чены их свойства, разработаны методы и средства
диагностики и профилактики энтеровирусных забо-
леваний свиней.

Долецкий С.П. Клинико-биохимический статус лак-
тирующих коров при нарушении фосфорно-кальци-
евого обмена//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 8. — С. 37–39.
Проведено клинико-биохимическое обследование
лактирующих коров с целью определения содер-
жания в сыворотке их крови эссенциальных мак-
роелементов, а также паратгормона и 25ОHD3. Ис-
следования проведены как на клинично здоровых
животных, так и при нарушениях у них фосфорно-
кальциевого обмена. Установлено, что самый высо-
кий уровень паратгормона был обратно пропорцио-
нальный содержанию общего кальция.

Кучерявый В.П., Трачук Е.Г., Кулик И.В. Убойные
показатели откормочного молодняка свиней при
скармливании препарата энтеро-актив//Вісник аграр-
ної науки. — 2012. — № 8. — С. 40–42.
Скармливание откормочному молодняку свиней пре-
парата энтеро-актив в дозах 1,5 и 2 г на 1 гол. в сут-
ки повышает убойные показатели, содержание мяса
в 3-реберном отрубе туш и не влияет на изменение
массы большинства внутренних органов.

Завгородний А.И., Палий А.П. Значение дезинфек-
ции в системе профилактики туберкулеза//Вісник
аграрної науки. — 2012. — № 8. — С. 43–46.
Приведены результаты исследований по изучению
бактерицидных свойств по отношению к атипичным
микобактериям M. fortuitum и возбудителю туберку-
леза M. bovis новых дезинфицирующих препаратов
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ДЗПТ-1 и ДЗПТ-2, разработанных научными сотруд-
никами ННЦ «ИЭКВМ».

Мищенко Л.Т., Дунич А.А., Интродукция нового ле-
карственного растения в Украине//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 8. — С. 47–50.
Впервые на территории Украины интродуцировано
ценное лекарственное растение якон. Изучены его
морфологические свойства и определено содержа-
ние фотосинтетических пигментов в растениях.

Лавриненко Ю.А., Балашова Г.С., Котова О.И.
Влияние азотного питания, температурных режимов
и фотопериода на клубнеобразование картофеля в
культуре in vitro//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 8. — С. 51–54.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния азотного питания, температурных режимов
и фотопериода на интенсивность клубнеобразова-
ния картофеля в культуре in vitro.

Облап Р.В. Количественное определение генетичес-
ки модифицированных сои и кукурузы методом
ПЦР в реальном времени//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 8. — С. 55–58.
Разработана тест-система для количественного оп-
ределения генетически модифицированных сои и
кукурузы в продовольственном сырье и пищевых
продуктах методом полимеразной цепной реакции
в режиме реального времени. Система позволяет
провести количественную оценку однокомпонентных
смесей генетически модифицированных растений по
регуляторным последовательностям промотора ви-
руса мозаики цветной капусты (35S СаМV) и тер-
минатора нопалинсинтазы (NOS) с Аgrobacterium
tumefaciens. Тест-система адаптирована под боль-
шинство приборов (Віо-Rad, Аррlіеd Віоsystems,
Соrbett Research, Синтол, ДНК-технология), кото-
рыми оборудованы диагностические лаборатории
Украины.

Кирпа Н.Я. Способы энергосбережения при сушке
семян кукурузы//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 8. — С. 59–62.
Исследованы технико-технологические особенности
сушки семян кукурузы в камерных кукурузосушил-
ках, установлены способы, снижающие затраты топ-
лива, повышающие продуктивность сушилок и обес-
печивающие высокое качество семян. С целью мо-
дернизации, а также при строительстве новых
сушилок рекомендуется оборудовать их системой
рециркуляции и реверсирования агента сушки.

Вожегова Р.А., Тищенко А.П., Коковихин С.В.  Ди-
намика водного баланса и оптимизация затрат аг-
роресурсов при выращивании риса в Крыму//Вісник
аграрної науки — 2012. — № 8. — С. 63–65.
Приведены результаты научных исследований по
изучению водного баланса риса в условиях АР
Крым. Доказано преимущество инструментального
метода с использованием испарителей. Разработ-
ка позволяет оптимизировать режим орошения риса
и существенно уменьшить затраты поливной воды
на единицу урожая.

Жукова Я.Ф., Король Ц.А., Малова В.В., Петри-
щенко С. С., Козлова Л.Г. Влияние тепловой обра-
ботки на содержание летучих ароматических соеди-
нений в сливках//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 8. — С. 66–68.
Исследованы летучие ароматические соединения
сливок методом капиллярной газовой хроматогра-
фии. Показано, что режимы и продолжительность
тепловой обработки влияют на содержание диаце-
тила, 1-октен-3-ола, бензальдегида, 2-фуральдеги-
да, октаналя, δ-дека- та δ-додекалактонов, форми-
рующих специфический привкус пастеризованных
сливок.

Ходаковская О.В., Бигдан О.В. Современные про-
блемы и перспективы развития экологизации аграр-
ного производства в Украине//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 8. — С.69–72.
Проанализированы предпосылки внедрения эколо-
гизации аграрного производства в Украине и пред-
ложены направления дальнейшего ее развития.
Освещены место и роль государства во внедрении
экологобезопасных технологий хозяйствования в
сельском хозяйстве.

Горевой В.П. Развитие малого предприниматель-
ства как предпосылка занятости сельского населе-
ния//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 8. —
С. 73–75.
Раскрыто развитие малого предпринимательства и
связанной с его деяльностью занятости сельского
населения, исходя из региональной специализации
и ресурсного потенциала.

Цихановская В.М. Функционирование торгово-по-
среднических структур в цепи товародвижения сель-
скохозяйственной продукции//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 8. — С. 76–79.
Рассмотрена экономическая природа функциониро-
вания торгово-посреднических структур. Особое
внимание уделено исследованию первопричин воз-
никновения торгово-посреднических структур на
рынке сельскохозяйственной продукции и продо-
вольствия.

Кирилюк О.Ф. Развитие рынка продукции птицевод-
ства//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 8. —
С. 80–82.
Рассмотрены теоретико-методологические основы
формирования и развития мирового рынка продо-
вольствия и их влияние на функционирование рын-
ка продукции птицеводства в Украине в условиях
глобализации.

Ковалева Т.Н. Маркирование наследственного ма-
териала в линиях украинской верховой породы ло-
шадей//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 8. —
С. 83–84.
Изложены результаты исследования движения мар-
керов в линиях жеребцов-производителей украинс-
кой верховой породы лошадей на протяжении 5-ти
поколений. Установлено, что в линии Т 54 Хобота
аллель dk наследуют 92,6% продолжателей, что
характеризует его как надежный маркер.



87Вісник аграрної наукисерпень 2012 р.

RESUME

Petrichenko V., Tihonovich I., Kots S., Patyka N.,
Melnichuk T., Patyka V. Agricultural microbiology
and balanced development of agroecosystems//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 8. — P. 5–11.
The major role in forming the balanced agroeco-
systems belongs to microorganisms as to the po-
werful geochemical factor causing intensification of
migration of chemical elements in biosphere. The
basis of agricultural microbiology is study of microbial
communities living in soil, plants and animals.
Therefore knowledge of properties of microorganisms
allow to frame the system of ecologically balanced
agriculture providing the heightened productivity of
plants and animals owing to change of content and
properties of their microbial associates, complete or
partial swapping of ecologically hazardous agroche-
mical by specimens of the microorganisms, reduced
power consumption of production and the heightened
product quality.

Zarishniak A., Ivanina V., Kolibabchuk T. Con-
version of Carboneum in black earth//News of ag-
rarian sciences. — 2012. — № 8. — P. 12–16.
Use of traditional and alternative systems of orga-
nomineral fertilizing has ensured increase of Car-
boneum of organic matter of degraded chernozem for
0,10–0,11 tons/hectare a year and promoted quality
conversion of Carboneum in combinations of more
stable humate forms of humus. The mineral fertilizing
system has caused losses of humus in a carbon
equivalent for 0,41 tons/hectare a year and has rein-
forced processes of its fulvatization.

Bykin A., Zinchenko N. Influence of mineral fertili-
zers on dynamics of the content of nutrients in dark
grey podzolized soil at growing spring rape//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 8. — P. 17–19.
Results are given of researches in dynamics of the
content of primary nutrition elements in soil at growing
spring rape.

Kurgak V., Gavrik S. Quality of feedstuffs depending
on doses of artificial fertilizers and regimens of use
of seeded gramineous grass stand//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 8. — P. 20–24.
Results are given of researches in influence on che-
mical composition of grassy feedstuffs of doses and
ratios of nitrogen, phosphorus and potassium of mi-
neral fertilizers, and also regimens of use of seeded
gramineous grass stand on grey forest soils.

Komarova I., Vinovets V. Biochemical features of
yellow- and grey-coloured seed forms of spring rape//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 25–26.
Decrease of amount of cellulose and downward ten-
dency of the content of glucosinolate at yellow-co-
loured seed forms of spring rape in comparison with
grey-coloured ones is fixed. The direct correlation
close to 1t between the content of glucosinolate and
cellulose is found. The best specimens for the further
selection are determined using these indexes .

Shevchuk L. Adaptation of pectic complex of fruits
of European black currant to conditions of Ukraine//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 27–29.

The long-term date are analyzed of the content of
pectic substances in fruits of European black currant
from different regions of Ukraine. Cultivars which
fruits (irrespective of conditions of growing) contain
1% of pectines are determined, as well as home-
ostatic varieties on this index.

Ruban M., Biliak S., Lekar Ya. Integrated protection
of cereal crops from gramineous aphids//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 8. — P. 30–32.
The integrated protection of cereal crops from gra-
mineous aphids is based on probable short-term (for
a current year) forecast of reproduction of hexapods,
comprehensive justification in view of threshold nu-
merosity, phases of growth of crop, efficiency of
entomophages, necessity for application of chemical
method, correctness of selection of insecticide and
method of treatment.

Romanenko V. Influence of enteroviruses of pigs on
ecological balance of an organism of animals in in-
habitancy//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 8. — P. 33–36.
The counter effect of enteroviruses on ecological
state of hazardous environment is studied by their
selection from excretes of animals by means of which
viruses are spread, get in an organism of able-bodied
animals and cause diseases. Their properties are
investigated, methods and means of diagnostics and
prophylaxis of enterovirus diseases of pigs are de-
veloped.

Doletsky S. Clinicobiochemical status of milking cows
at disturbance of phosphorus-calcium metabolism//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 37–39.
Clinico-biochemical diagnostic study of milking cows
with the purpose of determination of the content in
their blood serum of essential macro-elements, and
also parathormone and 25ОHD3 is carried out. Re-
searches are conducted both on clinically able-bodied
animals, and at disturbances of phosphorus-calcium
metabolism. It is fixed that high level of PGT was
inversely proportional to the content of calcium.

Kucheriavy V., Trachuk Ye., Kulik I. Dressing in-
dexes of feeding young stock of pigs at feeding with
specimen Entero-active//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 8. — P. 40–42.
Feeding to young stock of pigs of specimen Entero-
active in doses of 1,5 and 2 g for 1 animal a day
increases dressing indexes, the content of meat in
3-costal meat cut, and does not influence change of
mass of the majority of intestinal offals.

Zavgorodniy A., Paliy A. Importance of disinfection
in the system of prophylaxis of tuberculosis//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 8. — P. 43–46.
Results of researches in bactericidal properties of
new disinfectant specimens DZPT-1 and DZPT-2,
developed in NSC «IEKVM» in relation to atypical
micobacteria M. fortuitum and to the originator of
tuberculosis M. bovis are brought.

Mishchenko L., Dunich A. Introduction of a new
drug plant in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2012. — № 8. — P. 47–50.



88 Вісник аграрної науки серпень 2012 р.

RESUME

For the first time in Ukraine the valuable drug plant
Yacon is introducted. Its morphological properties are
studied and the content of photosynthetic pigments
in plants is determined.

Lavrinenko Yu., Balashova G., Kotova O. Influence
of nitrogen nutrition, temperature schedules and pho-
toperiod on formation of tuber of potato in crop in
vitro//News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 51–54.
Results of researches in influence of nitrogen nut-
rition, temperature schedules and photoperiod on
intensity of formation of tubers of potato in crop in
vitro are brought.

Oblap R. Quantitative determination of genetically
inoculated soya bean and corn using PCR-method in
real time//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 8. — P. 55–58.
The test-system is developed for quantitative deter-
mination of genetically inoculated soya bean and corn
in food raw material and food products by the method
of PCR in real time. The system allows to carry out
quantitative assessment of single-component ad-
mixtures of genetically inoculated plants on regulator
sequences of promoter of virus of mosaic of cauli-
flower (35S СаМV) and terminator of NOS with Аg-
robacterium tumefaciens. The Test-system is adap-
ted for the majority of devices (Віо-Rad, Аррlіеd
Віоsystems, Соrbett Research, Synthol, DNA-tech-
nique) which are used in diagnostic laboratories of
Ukraine.

Kirpa N. Method of power-saving at drying seeds of
corn//News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 59–62.
Technique and technological features of drying of
seeds of corn in chamber of corn-drying devices are
studied. Methods reducing expenditures of fuel, in-
creasing productivity of drying machines and ensu-
ring high quality of seeds are determined. With the
purpose of remodelling, and also at building-up new
drying machines it is recommended to arrange them
with system of recycling and reversing of the agent
of drying.

Vozhegova R., Tishchenko A., Kokovihin S. Dyna-
mics of water balance and optimization of expen-
ditures of agro-resources at growing rice in Crimea//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 63–65.
Results of scientific researches in water balance of
rice in conditions of AR of Crimea are brought. Ad-
vantage of the instrumental method with use of eva-
porators is proved. Development allows to optimize
the regimen of irrigation of rice and essentially diminish
expenditures of irrigation water per unit of yield.

Zhukova Ya., Korol Ts., Malova V., Petrishchen-

ko S., Kozlova L. Influence of heat processing on
the content of volatile aromatic compounds in cream
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 66–68.
Volatile aromatic compounds of cream are studied by
the method of capillar gas chromatography. It is
shown that regimens and duration of heat processing
influence the content of biacetyl, 1-octen-3-ol, ben-
zaldehyde, 2-furaldehyde, octanal, δ-deca- and
δ-dodeсalaсtone, which form specific flavor of pas-
teurized cream.

Hodakovskaya O., Bigdan O. Up-to-date problems
and perspectives of development of ecologization of
agrarian production in Ukraine//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 8. — P. 69–72.
Premises of implementation of ecologization of ag-
rarian production in Ukraine are analyzed and di-
rections of its further development are offered. The
place and role of the state in implementation of eco-
logically safe techniques of managing in agriculture
are shown.

Gorevoy V. Development of small business as
a premise of busy condition of agricultural population
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 73–75.
Development of small business and busy condition
of agricultural population is opened proceeding from
regional specialization and resource potential.

Tsihanovskaya V. Operation of mediatory structures
in the chain goods movement of agricultural products
//News of agrarian sciences. — 2012. — № 8. —
P. 76–79.
The economic nature of operation of mediatory struc-
tures is surveyed. The special attention is given to
research of first causes of origin of mediatory struc-
tures in the market of agricultural products and the
food.

Kiriliuk O. Development of the market of products of
poultry farming//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 8. — P. 80–82.
Theoretical and methodological fundamentals of for-
mation and development of the world market of food
and their effect on operation of the market of products
of poultry farming in Ukraine in conditions of globa-
lization are surveyed.

Kovaleva T. Labeling of hereditary material in lines
of the Ukrainian riding breed of equines//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 8. — P.  83–84.
Findings of investigation in markers’ movement
in lines of stallions of the Ukrainian riding bre-
ed of equines during 5 generations are stated. It
is fixed that in line T54 Hobot an allele dk inherit
92,6% of continuers that characterizes it as reliable
marker.




