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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
28 вересня 2011 р. відбулося засідання Кабінету Міністрів України, на якому 

вперше було винесено питання про діяльність Національної академії аграрних наук 
України, шляхи її реформування та перспективи розвитку аграрної науки.

На засіданні Уряду виступив Президент Національної академії аграрних наук  
України академік НААН М.Д. Безуглий з доповіддю «Про реформування та перс-
пективи розвитку аграрної науки».

В обговоренні цього питання взяв участь Міністр аграрної політики та продо-
вольства України М.В. Присяжнюк.

ЧТО ЖЕ НУЖНО МЕНЯТЬ В АГРАРНОЙ НАУКЕ?
Н.Я. Азаров, Премьер-министр Украины

Если посмотреть на количество государст-
венных научных корпораций, которыми, по сути, 
являются и Национальная академия наук Украи-
ны, и отраслевые академии (в том числе — На-
циональная академия аграрных наук Украины), 
на количество институтов и число работающих в 
них сотрудников, то создается впечатление, что 
Украина — государство с высочайшим в мире 
научным уровнем.

Это и так, и не так. Так — в смысле потенциа-
ла, не так — в смысле реализованных возмож-
ностей, уровня реальных научных разработок.

Почему так могло произойти. Система науки 
у нас с советских времен практически не транс-
формировалась. Притом эта система прошла 
через хроническое недофинансирование, кад-
ровый хаос, «отток мозгов».

Расходы на науку, которые в прошлом году 
составили менее 0,5% от ВВП (один из самых 
низких показателей в Европе), никак нельзя 
назвать соответствующими объявленной ин-
новационно-инвестиционной модели развития 
страны.

Мы это хорошо знаем и понимаем. Ведь 
действуем не в виртуальном пространстве, а в 
реальной жизни. И в этой жизни правительство 
все, что может, науке отдает.

Так, Бюджет-2011 предусматривает финанси-
рование отраслевых академий в размере почти 
2,5 млрд грн, что более чем на 24% превышает 
показатель 2010 г. Эти затраты сопоставимы с 
финансированием подготовки кадров высшими 
учебными заведениями первого и второго уров-
ней аккредитации (2,46 млн грн).

Национальная академия аграрных наук Украи-
ны ежегодно получает от государства также 
значительную финансовую поддержку, которая 
с каждым годом увеличивается.

Если в 2005 г. из Государственного бюджета 
было фактически профинансировано 294,6 млн 

грн, то в 2010 г. расходы увеличились вдвое (до 
605 млн грн).

На 2011 г. плановые расходы из Государ-
ственного бюджета увеличены до 623,2 млн грн.  
Только на фундаментальные исследования 
предполагается выделить больше 270 млн грн.

В проекте бюджета на 2012 г. Национальной 
академии аграрных наук планируется выделить 
697,5 млн грн. Из них на фундаментальные ис-
следования, прикладные, научно-технические 
разработки и т.д. — 652,3 млн грн, и на осущест-
вление мероприятий по поддержке научно-ис-
следовательских хозяйств — 9796,6 тыс. грн.

Возникает законный вопрос: а какие мы име-
ем результаты от таких вложений?

Академия отчитывается, что за последние 
пять лет ее научными учреждениями создано 
и зарегистрировано свыше 700 новых сортов и 
гибридов растений. И какова же их судьба, где 
они используются? Ведь товаропроизводители, 
применяющие современные агротехнологии, 
сегодня отдают предпочтение сортам и гибри-
дам иностранной селекции (за исключением 
пшеницы, ячменя, ржи).

Например, производители кукурузы, подсол-
нечника, рапса отдают преимущество семенам 
таких фирм, как «Пионер», «Монсанто», «Син-
гента». Производители сахарной свеклы — се-
менам немецких и австрийских фирм, овощей —  
голландских.

Сегодня сортами зарубежной селекции в 
Украине засеяно 89% площадей посевов са-
харной свеклы, рапсом озимым — 50, кукуру-
зой — 44, подсолнечником — 28, ячменем —  
28% площадей.

Среди сортов и гибридов, включенных в Го-
сударственный реестр сортов растений, пригод-
ных для распространения в Украине, часть се-
лекционной продукции Национальной академии 
аграрных наук Украины — незначительна.
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Например, часть сортов и гибридов пшеницы 
озимой НААН в Государственном реестре со-
ставляет 25%, пшеницы яровой — 31, сахарной 
свеклы — 17, сортов и гибридов рапса — 16, 
подсолнечника — 13, кукурузы — 26%.

То есть надо серьезно пересмотреть под-
ходы, систему оценки работы научных учреж-
дений и отчитываться, скажем, не о количестве 
разработанных сортов, а о количестве апроби-
рованных, внесенных в реестр и практически 
внедренных в производство растениеводческой 
продукции.

Конечно, есть и такой мощный фактор конку-
рентоспособности отечественных разработок, 
как маркетинг, реклама и т.п. — в чем западные 
концерны сильны, и что отечественные раз-
работчики, можно сказать, игнорируют. Но, во-
первых, конкурентоспособные сорта все равно 
проложат себе дорогу к полю. Во-вторых, кто 
мешает нашим разработчикам использовать 
современные рыночные инструменты продви-
жения своих разработок к потребителю?

Академия и на эту сторону дела должна обра-
щать внимание и модернизировать подходы.

Аналогичная ситуация и в животноводстве. 
Государство каждый год выделяет Академии 
бюджетные средства в поддержку развития се-
лекции в животноводстве.

Однако, ведущие производители покупают 
племенное поголовье свиней Германии и Дании, 
крупного рогатого скота — в Канаде и США, 
Европе, а суточных цыплят закупаем по всему 
миру.

Так может вообще закрыть это направле-
ние работы и сконцентрировать средства на 
улучшении поголовья за счет импортного пле-
менного материала? Ответ на это наша наука 
должна дать не бодрыми заверениями, а вполне 
практическими, признанными достижениями в 
племенном деле.

Чрезвычайно мало внимания уделяется раз-
работке передовых отечественных технологий 
хранения выращенного урожая и другой про-
дукции агропромышленного комплекса.

Например, способы хранения картофеля и 
овощей не получили соответствующего отечест-
венного научного обоснования. Нет и разрабо-
танных учеными НААН технологий хранения. 
Теплицы, хранилища для хранения плодов и 
овощей, животноводческие комплексы строятся 
или с использованием иностранных проектов и 
технологических разработок, или по технологи-
ям, разработанным еще во времена СССР.

Отдельная тема — консервативный, если не 
сказать патриархальный менеджмент научной 
деятельности в Академии. Делать открытия уче-
ные Академии умеют, а правильно пользоваться 
ими — нет. Даже свою интеллектуальную соб-
ственность (кстати, совместную с государством) 
в Академии не могут защитить. Создание сортов 
и гибридов растений, пород животных проис-
ходит на государственные средства, с использо-
ванием государственного имущества и оборудо-
вания, бюджет выплачивает заработную плату 
научным сотрудникам. А результатами научной 
работы пользуются коммерческие структуры, 
созданные при научных учреждениях.

Например, за сорта зерновых культур, раз-
работанные в Селекционно-генетическом инсти-
туте — Национальном центре семеноводства и 
сортоизучения (г. Одесса), которые пользуют-
ся широким спросом у сельскохозяйственных 
предприятий, вознаграждение получает ком-
мерческая структура «Селена». Такие возмути-
тельные явления раз и навсегда должны быть 
пресечены.

Одной из главных причин такой ситуации я 
вижу недостаточное влияние Минагрополитики 
на определение тематики научных разработок, 
которые востребованы производством, неэф-
фективный контроль за реализацией этих раз-
работок и их внедрением. Все это называется 
неправильным управлением проектами, и этому 
надо положить конец.

Да, по уставу Академия самостоятельна. Но 
она существует на деньги налогоплательщиков. 
И потому нужна ответственная координация 
работы. Заказчик исследований со стороны го-
сударства для Академии может быть только  
один — профильное министерство. Оно же 
должно контролировать эффективность исполь-
зования бюджетных средств. Самые крупные 
вопросы, стратегические научные направления 
можно и нужно выносить на рассмотрение Ка-
бинета Министров Украины.

Минагрополитики — лидер среди минис-
терств и ведомств по наличию научных работ-
ников в руководящем составе.

Достаточно сказать, что в министерстве ра-
ботает три академика НААН.

Поэтому я очень рассчитываю на то, что Ми-
нистерство и НААН, привлекая лидеров реаль-
ного аграрного сектора, вместе разработают 
современную, успешную модель организации 
аграрной науки. Правительство в этом, безус-
ловно, окажет всяческое содействие.

Позиция правительства заключается в том, 
что государственное финансирование науки бу-
дет увеличиваться по мере восстановления на-
циональной экономики и даже опережающими 
темпами, поскольку без науки модернизация 
экономического потенциала страны и выигрыш в 
глобальной конкуренции просто невозможны.

В то же время, современная аграрная наука 
должна интегрироваться с инновационным тех-
нологическим бизнесом и получить инновацион-
ный менеджмент научной деятельности.

Подытожив, можно сказать следующее: буду-
щее аграрной науки — в чутком реагировании 
на требования рынка. В оптимизации финан-
совых, кадровых и материально-технических 
ресурсов на ближайшем этапе: они не должны 
распыляться на сотни направлений, а концен-
трироваться на стратегических направлениях.

Далее — создание действенной системы ин- 
новационного провайдинга, то есть формиро-
вание механизмов, которые обеспечили бы 
привлечение не только государственных, но 
и приватных инвестиций в исследовательские 
работы.

Только после такой «перезагрузки» опреде-
ление «аграрная» в отношении Украины пере-
станет быть уничижительным, станет характе-
ристикой страны европейской и передовой.

Что же нужно менять в аграрной науке?
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ПРО РЕФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
АГРАРНОЇ НАУКИ

Виступ Президента Національної академії аграрних наук України  
академіка НААН М.Д. Безуглого на засіданні Кабінету Міністрів  України  

28 вересня 2011 р.

Згідно з чинним законодавством України на 
Національну академію аграрних наук України 
покладено науково-методичну координацію, 
організацію та проведення фундаментальних 
і прикладних досліджень в агропромисловому 
комплексі.

Від свого створення в 1991 р. протягом 20 
років роботи Академія мала таку структуру  
(табл. 1).

Напередодні реформувань до складу Ака-
демії входило 123 установи, з них науково-дос-
лідних інститутів — 63, дослідних станцій — 3, 
дослідних господарств — 145, інших підпри-
ємств — 20.

Аналіз фінансування (рис. 1) свідчить про 
те, що за останні 6 років Академія отримувала  
лише 36–49% необхідних коштів.

Практично всі видатки, від 92 до 97% у різні 
роки, спрямовували на соціальні виплати, що 
обмежувало можливості проведення власне 
наукових досліджень та розвиток аналітичної 
й експериментальної бази. І це при рівні серед-
ньої заробітної плати нині всього 2370 грн. Тому 
левову частку видатків позабюджетних коштів 
(рис. 2) спрямовували на розвиток матеріаль-
ної бази за рахунок використання спеціального 
фонду наукових установ. Сума госпрозрахун-
кових надходжень у 2010 р. становила близько  
162 млн грн, проте навіть її не вистачало на 
організацію наукових досліджень на сучасному 
рівні. Саме тому перші кроки реформування 
Академії було зроблено в напрямі оптимізації 
структури та чисельності працюючих.

Об’єктивною підставою таких рішень було 
дублювання окремих напрямів наукових до-
сліджень, невідповідність частини їх світовому 
рівню розвитку науки, застаріла, незмінна ще з 
радянських часів структура Академії.

18 травня 2011 р. Президія НААН ухвалила 
рішення про оптимізацію чисельності установ і 
працівників (табл. 2).

Реформування системи Академії триває 
і буде завершене до кінця року. У результа-
ті частка фінансування Академії на соціальні 
виплати за рахунок бюджетних коштів стано-
витиме не більше 60%. Тому члени Академії 
звертаються до Уряду з проханням залишити за 
Національною академією аграрних наук України 
на поточний та наступні періоди бюджетні при-
значення за загальним фондом державного бюд-

1. Кількість установ і кадровий склад Академії
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Рис. 2. Структура видатків наукових установ 
НААН за рахунок спеціального фонду держав-
ного бюджету за 2010 рік:  — оплата праці;  

 — нарахування на заробітну плату;  —  
придбання товарів і послуг;  — оплата кому-
нальних послуг та енергоносіїв;  — видатки 
на відрядження;  — капітальні видатки

Рис. 1. Фінансування Академії з державного 
бюджету, млн грн:  — потреба в бюджетних 
асигнуваннях;  — планові видатки бюджетних 
асигнувань;  — частка соціальних виплат
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жету, які вивільняться після оптимізації мережі 
наукових установ. Вивільнені кошти плануємо 
направити на розвиток матеріально-технічної 
бази Академії.

Логічним продовженням реформування Ака-
демії є зміна системи впровадження науково-
інноваційних розробок (рис. 3).

Якщо попередніми роками в кожній області 
цим питанням займалася окрема науково-до-
слідна установа, то після реформування цю ро-
боту виконуватимуть 7 зональних центрів відпо-
відно до ґрунтово-кліматичних зон України.

Оптимізацію структури Академія розпочала з 
власного апарату: зі 147 працівників штат Пре-
зидії скоротився до 103, з 5 віце-президентів 
залишилось 2, з 8 відділень — 5.

Щодо кадрової політики Академії, то з ме-
тою омолодження кадрів на Загальних зборах 
Академії, що відбудуться наприкінці поточного 
року, планується внести зміни в Статут Академії 
про вікове обмеження для керівників Академії та 
установ і встановлення максимального терміну 
перебування на керівній посаді.

Акцентуючи увагу на питанні оптимізації 
наукових досліджень, слід зазначити, що якщо 
раніше переважну більшість наукових тематик 
виконували за пропозиціями науково-дослід-
них установ, то нині планування наукових дослі-
джень проводиться Президією Академії спільно 
з Міністерством аграрної політики та продоволь-
ства України. Звертаю увагу на те, що саме в 
НААН розроблено наукові засади завершення 
земельної реформи та реформування всього 
агропродовольчого комплексу України. Зокрема, 
вчені Академії в 2011 р. брали участь (рис. 4) у 
розробці механізмів державної підтримки іпотеч-
ного кредитування, системи страхового захисту, 
розвитку пріоритетних галузей сільського гос-
подарства, інфраструктури аграрних ринків та 
кооперативних інституцій, законопроектів щодо 
завершення земельної реформи, запроваджен-
ня ринку земель, підвищення інноваційної при-

2. Кількість наукових установ, підприємств та 
організацій НААН

Назва На 1 січня 
2011 р. 

Після 
проведення 
реорганізації 

Всього установ, підпри-
ємств, організацій НААН 123 86 

у тому числі: 
Інститути — Національні 

наукові центри 10 10 
Інститути галузеві  

і зональні 53 34 
Дослідні станції 40 35 
Інші 20 7 
Всього працюючих,  

тис. осіб 12,4 8,7 

Рис. 3. Зональні науково-інноваційні центри НААН:  — Карпатський;  — Правобереж- 
но-лісостеповий;  — Поліський;  — Південно-степовий;  — Кримський;  — Північно-степо-
вий;  — Лівобережно-лісостеповий
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вабливості аграрного ринку та валового вироб-
ництва сільськогосподарської продукції.

Напрями розвитку окремих галузей АПК відоб-
ражаються у відповідних галузевих програмах 
(рис. 5).

У поточному році вже розроблені програми 
«Зерно України – 2015», «Оліє-жировий комп-
лекс», «Відроджене скотарство» і завершується 
розроблення програм «Овочівництво», «Садів-
ництво», «Картоплярство», «Виноградарство». 
Їх реалізація за умови проведення аграрної та 
земельної реформ дасть змогу в 5-річний термін 
подвоїти валове виробництво продукції сіль-
ського господарства, переробної та харчової 
промисловості.

Найбільш пріоритетною галузевою програ-
мою є «Зерно України – 2015» (рис. 6).

Сучасні розробки вітчизняних учених допо-
можуть товаровиробникам за умов доступу до 
необхідного обсягу фінансових ресурсів довести 
виробництво зерна через 5–6 років до 80 млн т. 
Запорукою цього є генетичний потенціал сортів 
і гібридів сільськогосподарських культур україн-
ської селекції (табл. 3).

Перший крок у виконанні цієї програми зроб-
лено вже у 2011 р., коли валовий збір зерна в 
Україні перевищить 53 млн т.

Національна академія агарних наук України 
націлена на наукове забезпечення переробки 
основних видів сільськогосподарської продукції 
з тим, щоб у 2015 р. на Україну дивились як на 
експортера продукції переробної промислово-
сті, а не лише сільськогосподарської сировини 
(табл. 4).

Учені усвідомлюють, що прикладні дослі-
дження та інноваційна діяльність можуть грун-
туватись лише на основі фундаментальних 
досліджень. Тому ми посилюємо співпрацю з 
провідними науково-дослідними установами і 
закладами Національної академії наук України, 
вищими навчальними закладами, провідними 
міжнародними центрами (рис. 7). 

Визнанням потенціалу української аграрної 
науки в галузях селекції та насінництва є підго-
товка в 2011 р. спільних програм із всесвітньо-
відомими компаніями «Піонер-Дюпон», «Мон-
санто» та ін.

Інноваційна діяльність традиційно є най-
слабшим місцем національної науки та економі-
ки, аграрна галузь — не виняток. Слід зазначити, 
що всі академії України фінансуються за двома 
державними програмами (Фундаментальні і При-
кладні дослідження). Власне науково-іннова-
ційна діяльність не є предметом державного 

Рис. 4. Наукове забезпечення ідеології аграр-
них реформ

  Завершення земельної реформи
  Розбудова нових механізмів іпотечного  

кредитування, державної підтримки, сис-
теми страхування ризиків сільськогоспо-
дарського виробництва

   Розвиток базових галузей сільського 
господарства, інфраструктури аграрних 
ринків та кооперативних інституцій

Рис. 5. Галузеві програми 

 Зерно України – 2015
 Оліє-жировий комплекс
 Відроджене скотарство
 Овочівництво
 Садівництво
 Виноградарство
 Картоплярство

розробляються

розроблені

Рис. 6. Прогнозоване виробництво зерна в 
Україні, млн т:  — за умов забезпеченості 
гідротермічними ресурсами 80%;  — за ба-
гаторічної норми;  — за сприятливих умов

3. Потенціал урожайності нових сортів і гібри-
дів сільськогосподарських культур вітчизняної 
селекції

Культура Урожайність, т/га

Пшениця озима 9,0–10,0
Жито озиме 7,0–7,5
Ячмінь озимий 9,0–9,5
Тритикале озиме 8,5–9,0
Ячмінь ярий 5,0–6,0
Пшениця яра 5,5–6,0
Овес 6,0–6,5
Гречка 2,2–2,6
Просо 5,5–6,0
Горох 5,5–6,0
Рис 10,0–11,0
Кукурудза (зерно) 9,0–14,0
Соняшник 4,5–5,0
Соя 3,5–4,0
Ріпак озимий 3,5–4,0
Ріпак ярий 2,5–3,0
Буряки цукрові 75,0–80,0
Картопля 45,0–50,0
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4. Приріст грошових надходжень від переорієнтації експорту (2015 р.)

Культура

Експорт переробленої 
продукції (у перерахунку  

на сировину), тис. т

Вартість експорту 
переробленої продукції  

у 2015 р., млрд грн 

Приріст  
грошових 

надходжень від 
переорієнтації 

експорту,  
млрд грн 

2010 2015 
умовна 

реалізація  
у сировині 

реалізація 
у продукції 
переробки 

Зернові — усього 7,1 
у т.ч. •  пшениця (борошно) 96,0 1000 1,7 2,0 0,3 
 •  на комбікорм (пшениця, 

кукурудза та ін.) — 2000 3,5 4,3 0,9 
 •  кукурудза (біоетанол  

та ін.) — 5000 8,8 14,7 5,9 

Олійні — усього 16,5
у т.ч. •  соняшник (олія, шрот) 2550 3650 14,5 28,5 14,0
 •  соя (олія, шрот) 1,2 356,7 1,4 3,0 1,6
 •  ріпак (олія, шрот) 4,8 233,7 1,1 2,0 0,9

Буряки цукрові — усього 16,3 
у т.ч. •  на біоетанол — 11000,0 9,0 9,0
 •  на цукор — 8083,3 7,4 7,3 

Разом 31,0 70,8 39,9 

замовлення. Тому керівництво Академії зверну-
лося до Міністерства фінансів та Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі з пропозицією 
передбачити фінансування Національної ака-
демії аграрних наук України для здійснення ін-
новаційної діяльності за окремою бюджетною 
програмою шляхом перерозподілу коштів, які 
виділяють Академії на існуючі програми.

Існуюча мережа експериментальної бази, яка 
є основою для доведення розробленої науково-
технічної продукції до рівня інновацій, за рядом 
об’єктивних причин також не відповідає сучас-
ному світовому рівню і потребує якісної реорга-
нізації. Зношення основних засобів дослідних 
господарств Академії станом на 1 липня 2011 р.  
становить 58%. Фактичні строки експлуатації 

переважної більшості основних засобів у 2–2,5 
раза перевищують нормативні.

З метою підвищення конкурентоспроможності 
науково-технічної продукції розроблено захо-
ди з підвищення технологічного рівня експери-
ментальної бази та поліпшення її матеріально-
технічного забезпечення шляхом залучення як 
державних, так і приватних інвестицій. Потрібна 
сума становить 3–3,5 млрд грн у найближчі 2–3 
роки.

Зокрема, Президією НААН було ініційовано 
заходи запровадження інноваційно-інвестицій-
них механізмів розвитку державних підприємств 
дослідних господарств. Схвалено Концепцію пе- 
редачі в оренду цілісних майнових комплексів 
сільськогосподарських підприємств як спосо-
бу ефективного використання та відновлення 
державного майна.

Звертаємося з проханням до Уряду підтрима-
ти цю пропозицію.

Використання ресурсної бази дослідних гос-
подарств Академії та співпраця з потужними 
українськими інвесторами дала змогу за останні 
6 міс. розгорнути інноваційну діяльність у галузі 
селекції та насінництва, використання окремих 
технологій, виробництва біопалива та ін. Так, 
розпочато будівництво мережі насіннєвих за-
водів, що стане технічною основою сучасного 
вітчизняного насінництва. З роботою одного з 
них Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров озна-
йомився у Запорізькій області (рис. 8).

Розроблені заходи дадуть змогу за 2 наступ-
них роки вдічі збільшити обсяги позабюджетних 
надходжень до установ Академії і досягти рівня 
300–350 млн грн на рік. А впродовж 5-річного  

Рис. 7. Перспективні напрями спільних (НААН, 
НАН України та ВНЗ) наукових досліджень на 
2011—2015 рр.

  Фізіологія та генетика рослин
  Методи генетичної інженерії
  Нанотехнології і наноматеріали в га-

лузях мікробіології, вірусології, біо-
технології, сільському господарстві 
та ветеринарній медицині

  Проблеми кріобіології і кріомедицини
   Розробка і вдосконалення методів 

діагностики та профілактики хвороб 
рослин і тварин
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терміну ставимо собі завдання — довести спів-
відношення обсягів бюджетного та позабюджет-
ного фінансування 1:1.

З метою демонстрації та пропаганди селек-
ційно-генетичних і технологічних досягнень на-
укових установ НААН, створення та забезпе-
чення функціонування системи інформаційного 
забезпечення землеробства в Академії створено 
Виставково-інноваційний центр Інституту біо-
енергетичних культур і цукрових буряків НААН, 
що почав працювати в 2011 р. у ДПДГ «Сали-
вонківське» (Київська область) (рис. 9). Центр 
відвідали десятки делегацій з України та за-
рубіжжя.

Міністерство та Академія мають спільну пози-
цію щодо необхідності передачі науково-дослід-
них установ аграрного профілю, підпорядкованих 
Мінагрополітики та іншим центральним органам 
виконавчої влади, у систему 
Національної академії аграр-
них наук України. Концентрація 
наукового потенціалу в одному 
відомстві забезпечить більш 
ефективне використання висо-
кокваліфікованих кадрів та ма-
теріально-технічної бази. Такі 
підходи викладено в Концепції 
реформування аграрної освіти 
і науки, затвердженої Урядом 
(розпорядження від 6 квітня 
2011 р. № 279-р). Цією Кон-
цепцією передбачено також 

істотне поліпшення співпраці наукових закладів 
Академії та ВНЗ, зокрема шляхом створення 
регіональних навчальних науково-виробничих 
комплексів.

Таким чином, Академія не лише самокритич-
но оцінила стан справ наукового забезпечення 
галузі, а й завершить розпочате реформування 
і буде здатна виконати завдання з наукового 
забезпечення земельної та аграрної реформ, 
перетворення України в провідну аграрну дер-
жаву.

На виконання завдань, які обговорювали 
на  засіданні Уряду 28 вересня 2011 р., підго-
товлено протокольне доручення міністерствам 
і відомствам, яким Прем’єр-міністр України  
М.Я. Азаров доручив вжити заходів щодо під-
тримки напрямів реформування та подальшого 
розвитку аграрної науки.

Рис. 8. Насіннєвий завод (Запорізька область)

Рис. 9. Виставково-інноваційний центр НААН
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Двадцять перше століття 
вносить істотні корективи в 
глобальний політичний поря-
док денний. Сьогодні аграрна 
тема займає в ньому одне з 
провідних місць. Ми стали свід-
ками порушення рівноваги в 
системі глобальної продоволь-
чої безпеки: стали недоступ-
ними продукти продовольства 
для значної кількості людей у 
світі, істотно зросла кількість 
населення планети, подорож-
чали продукти харчування та 
пожвавився попит на біопали-
во. Значні корективи внесла і 
світова фінансова криза.

Нині відбувається посткри-
зове переформатування на сві- 
товій економічній арені. З’яв-
ляються нові виклики, на які 
потрібно реагувати, і нові мож-
ливості, які треба використо-
вувати.

Теодор Рузвельт колись 
сказав, що великою нацією нас 
робить не наше багатство, а 
те, як ми його використовуємо. 
Україна має по-справжньому 
безцінне багатство: зручне 
географічне положення, спри-
ятливі природно-кліматичні 
умови, кваліфіковану робочу 
силу, найбільші в світі площі 
високопродуктивних чорнозе-
мів. Усе це — міцний фунда-
мент для сталого розвитку ви-
сокопродуктивного сільського 
господарства.

В України є великий шанс, 
вчасно перегрупувавши сили 
та засоби, вбудуватися в нову 
хвилю глобального сільсько-
господарського виробництва й 
посісти гідне місце серед інших 
країн.

Ми чітко усвідомлюємо, що 
покликання України як аграрної 
країни — забезпечити власну 
продовольчу безпеку та стати 
стовідсотково незалежною від 
імпорту сільськогосподарської 
продукції. Також ми повинні на-

ростити експортний потенціал 
і внести свій вагомий внесок 
у забезпечення продовольчих 
потреб населення, кількість 
якого в світі зростає.

Якщо ми прагнемо утверди-
тись у світі як самодостатня, 
потужна аграрна держава, то 
мусимо врахувати всі сучасні 
тенденції в аграрній науці, осві-
ті, підготовці кадрів, управлін-
ській галузі.

За попередні роки в Украї-
ні відбулося істотне знижен- 
ня рівня фінансування держа- 
вою наукових досліджень: 
частка обсягу виконаних науко-
вих і науково-технічних робіт у 
ВВП країни знизилась з 1,36% 
у 1996 р. до 0,9% — 2010 р.  
(у т.ч. із державного бюдже-
ту до 0,41%). При цьому в 
структурі видатків на наукові 
дослідження переважають (по-
над 90%) витрати на заробітну 
плату та відрахування до бю-
джету, майже відсутні видатки 
на оновлення матеріально-тех-
нічної бази, придбання сучас-
ного наукового обладнання. 
За такого рівня фінансування 
науки конкурентоспроможність 
вітчизняної науково-технічної 
продукції дедалі частіше посту-
пається зарубіжним аналогам.

Ускладнюють також ситуа-
цію в галузі аграрної науки не- 
досконалість процедури фор-
мування державного замов-
лення на наукову продукцію 
та відсутність ефективної сис-
теми впровадження наукових 
розробок в агропромислове ви- 
робництво. Без створення пов-
ноцінної інноваційної інфра-
структури в Україні (науково-
інноваційних, маркетингових, 
фінансових, консалтингових, 
інформаційно-комунікативних, 
юридичних, освітніх інституцій) 
проблематично сподіватись 
на ефективне впровадження 
результатів наукових дослід-

жень у сільськогосподарське 
виробництво (як це успішно 
вдається нині у таких країнах, 
як Китай, Південна Корея, Бра-
зилія, Аргентина), економічне  
зростання країни і гармонійний 
розвиток соціальної сфери. 
Розв’язання зазначених про-
блем можливе за умови ре-
формування аграрної освіти 
та науки із застосуванням ін-
новаційних підходів, що дасть 
змогу підвищити їхню якість 
та результативність, ефектив-
ність використання кадрового 
та наукового потенціалу галузі, 
забезпечити конкурентоспро-
можність агропромислового 
сектору національної економі-
ки та підвищити добробут на-
селення.

Одним зі шляхів стимулю-
вання сільгосптоваровиробни-
ків до інноваційної діяльності 
є спрямування певної частки 
коштів (до 10%), що акумулю-
ються на спеціальних рахунках 
підприємств, на впровадження 
наукових розробок та новітніх 
технологій виробництва сіль-
ськогосподарської продукції. 
Таку пропозицію буде внесено 
Міністерством аграрної політи-
ки та продовольства України в 
порядок використання коштів 
державного бюджету на 2012 
та наступні роки.

Реформування агропромис-
лового комплексу України нині 
неможливе без наукового об-
ґрунтування пріоритетних для 
країни напрямів розвитку га-
лузей сільського господарства. 
Першорядна роль у вирішенні 
цих завдань належить Націо-
нальній академії аграрних наук 
України. Академія має достат-
ній науковий і кадровий потен-
ціал (близько 400 докторів та 
2000 кандидатів наук, понад 
5,5 тис. наукових працівників)  
для успішного вирішення су-
часних проблем розвитку аг-

РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОЇ НАУКИ —  
ОБ’ЄКТИВНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА ВЕЛІННЯ ЧАСУ

М.В. Присяжнюк, Міністр аграрної політики та продовольства України
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ропромислового комплексу 
країни. У рамках виконання 
завдань Програми економіч-
них реформ на 2010–2014 рр. 
«Заможне суспільство, конку-
рентоспроможна економіка, 
ефективна держава» НААН 
спільно з Міністерством аграр-
ної політики та продовольства 
України визначено пріоритетні 
напрями розвитку АПК України 
та розроблено галузеві прог-
рами: «Зерно України — 2015»,  
«Оліє-жировий комплекс», 
«Овочівництво», «Картопляр-
ство», «Ефективне викорис-
тання зрошених земель», «Від-
роджене скотарство» та ряд 
інших. Також ученими Академії 
спільно з фахівцями Мінагро-
політики України розроблено 
проекти законодавчо-норма-
тивних актів, які дають можли-
вість з 2012 р. започаткувати 
цивілізований ринок землі. Зок-
рема, науково обґрунтовано 
структуру нової потужної сис-
теми кредитування аграрного 
виробництва шляхом створен-
ня Державного земельного 
іпотечно-інвестиційного банку 
та інших необхідних інституцій, 
які забезпечать сільгоспвироб-
никам помірні відсоткові ставки 
за користування кредитними 
ресурсами під заставу землі 
та права на оренду земельних 
ділянок тощо. Такі пропози- 
ції створюють потужний фі- 
нансово-економічний базис 
для реалізації вищезазначених 
науково обгрунтованих галу-
зевих програм з виробництва 
до 80 млн т зерна, 15 млн т 

олійних культур, 10 млн т ово-
чів, 15,4 млн т молока, понад 
5 млн т м’яса в забійній вазі. 
За розрахунками фахівців, 
економічний ефект від упро-
вадження галузевих програм у 
середньому становитиме 1,5– 
3 тис. грн/га.

Успішне виконання зазна-
чених програм, забезпечення 
агропромислового комплексу 
країни конкурентоспроможною 
науково-технічною продукцією 
неможливе без здійснення пе-
рерозподілу пріоритетів фінан-
сування наукової сфери Націо-
нальною академією аграрних 
наук України шляхом концен-
трації фінансових ресурсів на 
прикладних та інноваційних 
розробках її наукових установ, 
підвищення технологічного рів-
ня експериментальної бази 
дослідних господарств та по-
ліпшення їхнього матеріаль-
но-технічного забезпечення за 
рахунок залучення державних 
та приватних інвестицій.

Веління часу — підвищен-
ня ефективності національної 
інноваційної системи шляхом 
економічного стимулювання та 
законодавчо-нормативного за-
безпечення результативності 
функціонування інфраструкту-
ри інноваційної діяльності, зок-
рема в галузі АПК. У цьому на-
прямі потребує вдосконалення 
існуюча система впровадження 
у виробництво сучасних селек-
ційних досягнень НААН у галу-
зях рослинництва і тваринни-
цтва, необхідне розроблення 
дієвих механізмів державного 

партнерства в науково-техніч-
ній та інноваційній сферах.

Реформування і вдоскона-
лення організаційної структури 
аграрної науки у цілому дасть 
змогу оптимізувати видатки з 
державного бюджету на нау-
кові дослідження та забез-
печить більш високий рівень 
ефективності їх використання, 
дасть змогу створювати науко-
во-технічну продукцію для аг-
ропромислового комплексу за 
галузевим принципом та ефек-
тивний її трансфер — за тери-
торіальним. Концентрація бюд-
жетних асигнувань на наукові 
дослідження за пріоритетними 
для галузей АПК напрямами 
розвитку дасть можливість за-
безпечити сільське господар-
ство країни конкурентоспро-
можною науково-технічною 
продукцією, підвищить експорт-
ний потенціал вітчизняного то-
варовиробника, поліпшить між-
народний імідж Національної 
академії аграрних наук України 
як однієї з рушійних складових 
поступального розвитку аграр-
ного сектору економіки.

Міністерство аграрної полі-
тики та продовольства України 
підтримує розпочату НААН не-
просту роботу з реформування 
аграрної науки і прагне досягти 
реальних результатів на шля-
ху реалізації доктрини іннова-
ційно-інвестиційного розвитку 
АПК, наукового забезпечення 
технологічного переоснащен-
ня галузі й перетворення її на 
ефективний конкурентоспро-
можний сектор економіки.

Реформування аграрної науки —  
об’єктивні передумови та веління часу
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ПІСЛЯДІЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
НА КАЛІЙНИЙ ФОНД ЧОРНОЗЕМУ
ТИПОВОГО

У дов остро овом досліді на чорноземі
типовом визначено основні за ономірності
зміни алійно о фонд ґр нт під впливом дії
та післядії різної тривалості мінеральних та
ор анічних добрив. Наведено особливості
трансформації різних форм алію по профілю
ґр нт , зміни баланс алію за 6 ротацій
сівозміни в системі добриво — ґр нт — рослина.

Загальний уміст калію в природному ґрунті
залежить від його мінералогічного складу, особ-
ливо наявності та кількості в ньому калієвмісних
мінералів групи польових шпатів та слюд і про-
дуктів їх вивітрювання — так званих вторинних
мінералів — ілліту, вермікуліту, смектиту, каолі-
ніту та ін. Уміст і форми калію в ґрунті визнача-
ються гранулометричним складом і природою
глинистих мінералів. За вмістом загального ва-
лового калію між піщаними та важкосуглинковими
ґрунтами досить істотні відмінності, які досягають
1%. Як правило, чим важче грунт, чим більше в
ньому мулистих часточок, тим вищий валовий
уміст калію [3, 11]. Чорноземні ґрунти України ви-
різняються значними запасами валового калію,
що досягають 2—2,5% загальної маси. Але по-
при насиченість чорноземів калієм, більшість
сільськогосподарських культур добре реагує на
калійні добрива [9].
Калій — один з найбільш важливих макроеле-

ментів у живленні сільськогосподарських рослин.
Він прискорює фотосинтез рослин, забезпечує
морозостійкість озимих культур. Дослідним шля-
хом отримано багато доказів того, що калій впли-
ває на азотний обмін. З поліпшенням забезпече-
ності калієм рослин ефективність використання
азоту збільшується. Існують також факти, що
калій підвищує стійкість рослин до захворювань,
послаблює несприятливі дії засухи, сприяючи
ефективному використанню вологи [2, 6, 10].
Усе ще вважають, що запаси калію в ґрунті

невичерпні. Але інтенсивне використання ґрунтів
сільськогосподарського призначення, у тому числі
й чорноземів типових, без застосування добрив
на фоні від’ємного балансу призводить до зни-
ження вмісту усіх форм калію, що свідчить про
тісний взаємозв’язок процесів перетворення ка-

лійного фонду після розорювання перелогу [5].
Застосування мінеральних добрив відіграє важ-
ливу роль у підтриманні калійного фонду ґрунтів
[1, 7].
Аналіз результатів польових досліджень з вив-

чення впливу мінеральних добрив, у тому числі
калійних, на трансформацію калію в ґрунті та про-
дуктивність рослин свідчить про те, що в біль-
шості дослідів вивчають лише пряму дію добрив.
У подібних дослідах важко вивчати накопичення
так званого залишкового калію в ґрунті та його
надходження в рослини, тому необхідно більш
детальне вивчення прямої дії добрив і їх післядії.
Залишаються недостатньо вивченими проблеми,
пов’язані з динамікою трансформації калію в
ґрунті після внесення високих доз добрив.
Мета роботи — визначення впливу дії та

післядії високих доз добрив на зміну вмісту в чор-
ноземі типовому різних форм калію та перетво-
рення калію добрив у системі ґрунт — рослина.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в довгостроковому стаціонарному досліді,
закладеному в 1969 р. на чорноземі типовому
важкосуглинковому Коротичанського дослідного
поля ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського». Експе-
риментальні дані отримано на різних агрохімічних
фонах органічної та органо-мінеральної систем
удобрення. До моменту відбору ґрунтових зразків
завершено 6 ротацій 6-пільної сівозміни. Ґрунт
дослідної ділянки — чорнозем типовий важкосуг-
линковий на лесі характеризується такими фізи-
ко-хімічними та агрохімічними показниками: рН
сольовий у шарі 0—20 см коливається від 4,9 до
5,5, насиченість основами 89—94%, уміст загаль-
ного гумусу в орному шарі — 3,9—4,5, загально-
го азоту — 0,22, валового фосфору — 0,12, ка-
лію — 2,05%.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Післядія мінеральних добрив
на калійний фонд чорнозему типового

З метою вивчення зміни калійного фонду ґрун-
тів зразки було відібрано на глибину до 1 м че-
рез кожні 20 см у таких варіантах досліду: 1. Пе-
реліг; 2. Абсолютний контроль; 3. Гній 140 т/га
(фон) — післядія з 1995 р. — з гноєм у ґрунт уне-
сено N560P280K700; 4. Фон + K1800 (запасне вне-
сення, післядія з 1983 р.); 5. Фон + N1800P1800K1800
(запасне внесення, післядія з 1983 р.); 6. Фон +
N1800P1800K1800 + N1P1K1 (одинарна доза систе-
матично під культури сівозміни, внесено всього
N3590P3280K3490); 7. Фон + N2P2K2 (подвійна доза
систематично під культури сівозміни, всього вне-
сено N2990P2860K2680) — післядія з 2008 р.
У відібраних зразках визначали вміст рухомо-

го калію за Чириковим [4] до глибини 40 см, лег-
корозчинного — за Дашевським та обмінного —
за Масловою до глибини 100 см, необміннофік-
сований, слабозв’язаний та жорсткозв’язаний —
розрахунковим шляхом.
Результати досліджень. Після розорення

багаторічного перелогу чорнозему типового важ-
косуглинкового та його використання в 6-пільній
сівозміні на абсолютному контролі, де добрива не
вносили, після 6-ї ротації змінився вміст рухомих
форм калію. Відзначено зниження вмісту рухомо-
го калію за Чириковим (в орному і підорному ша-
рах ґрунту) порівняно з перелогом у 1,5 раза.
Унесення калійних добрив у запас (К1800 та
N1800P1800K1800) дещо підвищило його вміст з
7,9 мг/100 г ґрунту (на абсолютному контролі) до
10,0—10,2 мг/100 г ґрунту попри дефіцитний йо-
го баланс за 25 років післядії. Застосування гною
в дозі 140 т/га (13 років післядія) утримувало
вміст рухомого калію практично на рівні з абсо-
лютним контролем, його містилось 8,8 мг/100 г
ґрунту.
Систематичне застосування мінеральних доб-

рив на фоні гною (фон+ N1800P1800K1800+ N1P1K1;
фон+ N2P2K2) призвело до значного підвищення
вмісту рухомих форм калію (на 27—37 %) по-
рівняно з абсолютним контролем та досягнення
рівня калійного забезпечення, що спостерігався
до розорювання перелогу.
Отже, до закінчення 6-ї ротації сівозміни в ор-

ному та підорному шарах чорнозему типового

3-річна післядія систематичного застосування
мінеральних добрив сприяла підтриманню в ґрун-
ті підвищеного вмісту рухомих форм калію.
Довгострокове застосування мінеральних доб-

рив призводить до трансформації мінералогічної
складової ґрунту. Дослідження Б.С. Носка [8] та
зарубіжних дослідників [13, 14] свідчать про те,
що при внесенні мінеральних добрив у чорнозе-
мах відбувається трансформація глинистих міне-
ралів мулистої частини ґрунту, особливо помітно
виражена в орному шарі. Монтморилоніт та вер-
мікуліт з рухомою кристалічною решіткою пере-
творюються в хлорит з нерухомою решіткою. Такі
зміни супроводжуються трансформацією калійно-
го фонду, бо саме калій, один із 3-х основних
макроелементів, тісно пов’язаний з мінералогіч-
ною частиною ґрунту. Калійні добрива сприяють
підвищенню рухомості ґрунтових ресурсів калію.
Такі перетворення ґрунтових показників чор-

нозему після тривалого його сільськогосподарсь-
кого використання та застосування добрив зумов-
люють істотні зміни вмісту і співвідношення фрак-
ційного складу калію.
У результаті досліджень умісту різних фракцій

калію (легкорозчинного, обмінного, необміннофік-
сованого, слабозв’язаного, жорсткозв’язаного) на
фоні загального від’ємного балансу, що спосте-
рігається в усіх варіантах досліду (табл. 2) за пе-
ріод 6-ти ротацій сівозміни, їхніх істотних змін у
контрольному варіанті (порівняно з перелогом) не
відбувалось. Застосування мінеральних добрив
у запас по фону гною (К1800 та N1800P1800K1800) та-
кож практично не позначилось на вмісті основних
фракцій калію порівняно з показниками на пере-
лозі і абсолютному контролі. У табл. 2 показано,
що в цих варіантах відзначаються істотні прибав-
ки врожаю попри загальний від’ємний баланс ка-
лію. При цьому поглинання калію з ґрунтових ре-
сурсів відбувається, головним чином, за рахунок
розчинних сполук та обмінних форм. Отже, в
ґрунті відбувається постійне взаємоперетворен-
ня форм калію та встановлення певної рівнова-
ги в системі ґрунт — рослина, що підтверджуєть-
ся також дослідженнями Б.С. Носка, В.Н. Якимен-
ка [7, 12].

Абсолютний контроль 100 3116 –3016 106,4 – –

Гній 140 т/га (фон) 700 3010 –2310 110,0 3,6 3,4

Фон+К1800 2500 3248 –748 124,9 18,5 17,4

Фон+(NPK)1800 2500 4328 –1828 133,2 26,8 25,2

Фон+(NPK)1800 + N1P1K1 3490 3804 –314 191,9 85,5 80,3

Фон+N2P2K2 2680 4018 –1338 191,0 84,6 79,5

Баланс алію в ґр нті за 6 ротацій сівозміни та прод тивність лан и сівозміни

кормові
одиниці, ц/га

прибавка до контролю

%к.од. ц/га

Варіант

кг/га

Продуктивність ланки сівозміни
(вико-овес, кукурудза, пшениця озима)

Унесено
добрив

Винесено Баланс
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Післядія мінеральних добрив
на калійний фонд чорнозему типового

Істотну зміну калійного фонду чорнозему ти-
пового встановлено на фоні запасного та систе-
матичного застосування калійних добрив у сі-
возміні (фон + N1800P1800K1800 + N1P1K1; фон +
N2P2K2). Установлено значні прирости вмісту лег-
корозчинних та слабозв’язаних форм калію від-
повідно на 16—30 та 52—55% і, особливо об-
мінних форм калію на 80—111%. Такі зміни в пе-
ретворенні калійного режиму чорнозему типового
спостерігались по всьому профілю до глибини
100 см. Такі самі результати післядії та дії калій-
них добрив характерні й для інших форм калію
— необміннофіксованого та жорсткозв’язаного.
Слід відзначити, що зміна у вмісті цих форм ка-

лію у варіантах досліду істотна лише в орному
та підорному шарах ґрунту.
При порівнянні даних про баланс калію за 6

ротацій сівозміни в системі добрива — винос з
урожаєм видно, що в усіх досліджуваних варіан-
тах складався від’ємний баланс (таблиця). Але
перевищення виносу калію з урожаєм над його
надходженням поступово зменшувалось від аб-
солютного контролю (–3016 кг/га) до варіанта зі
спільним застосуванням (NPK)1800 у запас та оди-
нарної дози NPK систематично (–314 кг/га), де
відповідно і склався найменший дефіцитний ба-
ланс, що також пов’язано з підвищенням рівня
азотно-фосфатного живлення рослин.

Розорювання багаторічного перелогу зу-
мовлює істотні зміни в структурі калійного
фонду. Особливо це позначається на вмісті
рухомого калію, зменшення якого порівняно з
перелогом спостерігається на неудобрених
фонах. На фонах із запасним унесенням калій-
них добрив (фон+К1800 та фон+N1800P1800K1800)
істотних змін умісту та співвідношення ос-
новних форм калію на 25-й рік після їх засто-
сування не встановлено. Це свідчить про те,
що залишкові форми калію добрив увійшли до
структури вторинних калієвмісних мінералів,
властивих чорноземним ґрунтам.
При систематичному застосуванні серед-

ніх та підвищених доз калійних добрив (навіть

Висновки

при від’ємному балансі калію в сівозміні) нако-
пичується залишковий калій, який знаходить-
ся в усіх формах ґрунтових запасів (уміст ру-
хомого калію зростає на 23—37%, легко-
розчинного та слабозв’язаного — 30—35,
обмінного — на 80—110%). Такі зміни еволюції
калійного фонду на цих фонах спостерігали-
ся до глибини 100 см.
Результат проведених досліджень свід-

чить про необхідність систематичного моні-
торингу вмісту рухомих форм калію з метою
обґрунтування рекомендацій з використання
калійних добрив, особливо під цукрові буряки і
соняшник, які добре реагують на їх застосу-
вання.
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Цукрові буряки — одна з найбільш продук-
тивних та вибагливих до умов мінерального
живлення культур. Упродовж періоду вегетації,
який триває близько 140—160 днів, 1 рослина
може накопичувати 1,2—1,3 кг органічної речо-
вини, у т. ч. 0,8—1,5 кг цукроносної і 0,4—
0,8 кг гички [1, 3].
Накопичення такої кількості органічної маси

і цукрів потребує достатнього мінерального
живлення, що в середньому становить 5—6 кг
азоту, 1,5—2 фосфору, 5,5—7,5 кг калію на ут-
ворення 1 т коренеплодів і відповідної кількості
гички [2]. Значну частину елементів живлення
цукрові буряки використовують з ґрунту, проте
визначальним чинником зростання продуктив-
ності цієї культури залишаються мінеральні та
органічні добрива, які дають змогу створити оп-
тимальні умови живлення рослин упродовж
основних, у тому числі й найбільш критичних,
періодів вегетації.
У сучасних умовах, коли різко скоротилось

використання мінеральних добрив, а органічні
вносять у досить мізерних кількостях, під-
вищення ефективності застосування добрив
набуває особливої актуальності. Ефективним
заходом впливу на рівень продуктивності цук-
рових буряків в умовах достатнього зволожен-
ня може бути використання альтернативного
удобрення — післяжнивної культури гірчиці бі-
лої [6].
Уведення до системи удобрення елементів

«біологізації» — побічної продукції рослин та
сидератів, поліпшує агрохімічні властивості ґрун-
ту, позитивно впливає на формування врожай-
ності сільськогосподарських культур та заощад-
жує використання мінеральних добрив [4, 5].
У дослідах, проведених на Уладово-Люли-

нецькій дослідно-селекційній станції впродовж
2007—2009 рр., вивчали питання ефективності
застосування добрив в умовах традиційної та
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N90P60K90.
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альтернативної систем удобрення. Аналогом
гною в альтернативному органо-мінеральному
удобренні цукрових буряків були післяжнивний
сидерат гірчиця біла та комбінація сидерата з
унесенням соломи пшениці озимої роздільно і
в поєднанні з повним мінеральним удобрен-
ням.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження проводили в стаціонарному польовому
досліді Уладово-Люлинецької ДСС у зоні дос-
татнього зволоження Північного Лісостепу Ук-
раїни на чорноземі типовому вилугуваному се-
редньосуглинковому. Агрохімічна і фізико-хі-
мічна характеристика орного (0—30 см) шару
ґрунту: уміст гумусу — 4%, загального азоту —
0,28%, рухомого фосфору та обмінного калію
за Чиріковим — 140 та 75 мг/кг ґрунту відповід-
но, гідролітична кислотність за Каппеном —
2,2 мг⋅екв/100г ґрунту, рН сол. — 5,9.
Площа облікової ділянки — 100 м2, повтор-

ність — 4-разова. Дослідження проводили в
ланці сівозміни: горох — пшениця озима — цук-
рові буряки. Агротехніка вирощування культур
— загальноприйнята для зони.
Органічні та мінеральні добрива вносили

відповідно до схеми досліду. Форми мінераль-
них добрив: аміачна селітра (34% N), супер-
фосфат простий гранульований (19,5% Р2О5),
калій хлористий (60% К2О). Органічні добрива
вносили у формі підстилкового гною, зеленої
маси післяжнивного сидерата гірчиці білої та
соломи пшениці озимої. Урожайність сидерата
в середньому за роки досліджень становила
24,2 т/га, соломи — 5,1 т/га. Уміст елементів
живлення в органічних добривах наведено в
табл. 1.
Мінеральні та органічні добрива заробляли

в ґрунт восени під глибоку оранку.
Погодні умови 2007—2009 рр. були сприятли-

вими для росту і розвитку рослин. Так, середня
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температура повітря вегетаційного періоду
2007—2009 рр. становила відповідно 16,5, 15,4
і 16,1°С проти 14,6°С середньобагаторічного
показника. Найбільш близькою до багаторічних
параметрів була температура повітря вегета-
тивного періоду 2008 р. Лише в серпні вона
перевищувала багаторічну норму на 2,3°С.
Сума опадів була досить строкатою за ро-

ками досліджень. Найбільш сприятливим за
режимом зволоження був 2008 р., за вегетацію
випало 495,2 мм опадів проти 398,6 мм серед-
ньобагаторічних. Рік 2009 був найбільш посуш-
ливим — 292,3 мм опадів, що зумовило най-
нижчу врожайність коренеплодів цукрових бу-
ряків за роки проведених досліджень.
Результати досліджень, проведених в умо-

вах достатнього зволоження Уладово-Люли-
нецької ДСС, показали, що комбінування сис-
тем органо-мінерального удобрення залиша-
ється дієвим засобом впливу на процеси росту
і розвитку цукрових буряків, ефективність вико-
ристання елементів живлення з добрив та по-
казники кінцевої продуктивності рослин.
Ефективна дія добрив проявляється вже в

1-й половині вегетації. Так, на період форму-
вання густоти насадження маса 100 рослин
цукрових буряків у варіантах з унесенням доб-
рив була на 18,3—41,4 г вищою, ніж на конт-
ролі. При цьому у варіантах, де вносили міне-

Продуктивність цукрових буряків
залежно від систем органо-мінерального удобрення

ральні добрива або комбінували їх з унесенням
органічних добрив, рослини цукрових буряків
краще розвивались порівняно з варіантами, де
використовували лише органічне добриво.
Ефективність дії сидерального добрива гірчиці
білої на початкових фазах розвитку рослин цук-
рових буряків була менш ефективною порівня-
но з гноєм. Маса 100 рослин у варіанті з гірчи-
цею білою становила 60,2 г, що на 8,8 г було мен-
ше порівняно з варіантом, де вносили 40 т/га
гною. Органо-мінеральні системи удобрення на
основі традиційного компонента гною і альтер-
нативних джерел гірчиці білої та її комбінації із
соломою були рівноцінними за впливом на по-
чаткові фази розвитку рослин цукрових буряків.
Маса 100 рослин на період формування густо-
ти в зазначених варіантах варіювала в серед-
ньому за 3 роки досліджень у межах 80,5—
83,3 г (табл. 2).
На період змикання листків у міжряддях збе-

рігались аналогічні тенденції щодо впливу сис-
тем удобрення на розвиток цукрових буряків.
При поєднанні використання органічних і міне-
ральних добрив маса коренеплоду становила
90—110 г проти 60 г у варіанті з гноєм та 50 г
— із сидератом. Комбінування післяжнивних
сидератів та соломи за своїм впливом на роз-
виток рослин рівнялось варіанту з унесенням
40 т/га гною.

Напівперепрілий підстилковий гній 22,0 9,0 0,53 0,22 0,60

Післяжнивні сидерати 18,5 10,0 0,85 0,12 0,26

Солома пшениці озимої 81,0 36,0 0,47 0,20 0,82

1. Уміст с хої речовини та елементів живлення в ор анічних добривах (середнє за 2007—
2009 рр.), %

Елементи живленняОрганічний
вуглець

Добриво
Суха

речовина
калійфосфоразот

Без добрив (контроль) 41,9 40 150 1:3,7 2381 2,6

N90P60K90 72,0 75 220 1:2,9 3068 3,0

40 т/га гною + N90P60K90 81,1 110 280 1:2,5 3437 3,3

40 т/га гною 69,0 60 200 1:3,3 2859 2,9

Післяжнивний сидерат 60,2 50 180 1:3,6 2608 2,6

Післяжнивний сидерат
+ N90P60K90 80,5 90 240 1:2,7 3176 3,1

Солома + післяжнивний
сидерат + N90P60K90 83,3 110 250 1:2,3 3305 3,3

  НІР05 4,5 4,8 5,7

2. Динамі а розвит рослин ц рових б ря ів 1-й половині ве етації за різних систем
ор ано-мінерально о добрення (середнє за 2007—2009 рр.)

Сира маса на період
змикання листків у
міжряддях, г

 гичкикоренеплоду

Уміст
хлорофілу
(а+в), %

Площа
асиміляційної
поверхні, см2

Співвідношення
маси коренеплоду

і гички
Варіант

Маса
100 рослин
на період
формування
густоти, г
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Ефективним заходом у формуванні асиміля-
ційної поверхні листкового апарату цукрових
буряків та синтезу хлорофілу у листкових плас-
тинках була органо-мінеральна система удоб-
рення. Максимальна площа асиміляційної по-
верхні спостерігалась у варіантах з унесенням
по фону мінеральних добрив гною та комбінації
соломи і післяжнивного сидерата гірчиці білої
відповідно 3437 та 3305 см2 проти 2381 см2 у
варіанті без добрив. Уміст хлорофілу (а+в) у
листкових пластинках також був найвищим у
цих варіантах — на рівні 3,3% у перерахунку
на абсолютно суху речовину проти 2,6% у конт-
рольному варіанті.
Можна стверджувати, що запровадження ор-

гано-мінеральної системи удобрення є досить
дієвим заходом впливу на розвиток цукрових
буряків уже в 1-й половині вегетації. Викорис-
тання соломи та післяжнивних сидератів в ор-
гано-мінеральній системі удобрення в еквіва-
лентних за вмістом органіки нормах прирів-
нювалось за ефективністю внесенню підстил-
кового гною.
Варіації систем удобрення забезпечували

різну ефективність використання цукровими
буряками елементів живлення з добрив. Одер-
жані результати свідчать про те, що найбіль-
ші виноси елементів живлення врожаєм цук-
рових буряків спостерігались у варіантах з ор-
гано-мінеральною системою удобрення. За
середніми 3-річними даними найбільше азоту,
фосфору і калію рослини виносили за поєд-
наного використання гною та оптимальної до-
зи мінеральних добрив — відповідно 230, 82 і
286 кг/га проти 87, 30 і 131 кг/га на контролі
(табл. 3).
Використання по фону оптимальної дози

мінеральних добрив післяжнивного сидерата та
комбінації сидерату і соломи зменшувало ви-
нос рослинами елементів живлення, особливо
виразною така тенденція спостерігалась по азо-
ту — відповідно 197 та 167 кг/га проти 230 кг/га
у варіанті з поєднаним унесенням гною.
Розрахунок коефіцієнтів використання еле-

ментів живлення з добрив показав, що внесен-
ня мінеральних добрив у поєднанні з органіч-
ним компонентом підвищувало ефективність
використання елементів живлення з мінераль-
них добрив. Так, при внесенні лише мінераль-
них добрив коефіцієнти використання азоту з
добрив становили 33%, фосфору — 15,8, ка-
лію — 43,7%, за органо-мінеральної системи
удобрення вони зростали відповідно до 57,9—
73,7%, 23,5—34,5 та 77,2—84,8%. Слід зазна-
чити, що поєднання внесення мінеральних та
органічних добрив підвищувало використання
елементів живлення із самих органічних добрив
по азоту до 53,2%, фосфору — до 40,6, калію
— до 48,1 проти 35,9, 27,8, 35,5% при внесенні
лише органічного добрива.
Ефективність використання елементів жив-

лення з органічних і мінеральних добрив при
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запровадженні альтернативного сидерального
удобрення дещо поступалась традиційним си-
стемам. Так, коефіцієнти використання еле-
ментів живлення з гірчиці білої по азоту стано-
вили 27,7%, фосфору — 21, калію — 64 проти
35,9, 27,8 і 35,5% з гною. Така тенденція збері-
галась і у варіантах, коли використання гірчиці
білої поєднували з унесенням оптимальної до-
зи мінеральних добрив.
Запроваджувана система розрахунку, на

жаль, не дає змоги вирахувати коефіцієнти ви-
користання елементів живлення з мінеральних
добрив у варіанті з комбінованим унесенням
сидерата та соломи. Проте вона дає можли-
вість установити, що комбіноване внесення со-
ломи і післяжнивного сидерата порівняно із
сидеральним добривом посилює іммобілізацію
азоту в межах 29,2 кг/га, калію — 6,5 кг/га.
Системи удобрення по-різному впливали на

показники продуктивності цукрових буряків.
Альтернативні системи органо-мінерального
удобрення з унесенням під цукрові буряки зе-

леної маси післяжнивного сидерата в межах
24,2 т/га в чистому вигляді і поєднанні з 5 т со-
ломи пшениці озимої на фоні N90P60K90 зумо-
вили врожайність коренеплодів у середньому
за 3 роки відповідно 51,2 та 51,6 т/га при цук-
ристості 16,4 та 16,8%. Розрахунковий збір цук-
ру в цих варіантах становив відповідно 8,4 та
8,7 т/га (табл. 4).
Унесення під цукрові буряки напівперепрі-

лого підстилкового гною на фоні N90P60K90 за-
безпечило врожайність коренеплодів у серед-
ньому за 3 роки 57,4 т/га. Цукристість корене-
плодів у цьому варіанті була 15,4%, що на
1—1,4% менше, ніж за альтернативного орга-
нічного удобрення. Розрахунковий збір цукру
становив 8,8 т/га і лише зумовлював тенденцію
до зростання порівняно з альтернативним
удобренням.
Використання в чистому вигляді органічних

чи мінеральних добрив значно поступалось за
продуктивністю органо-мінеральним системам
удобрення.

Без добрив 38,0 16,1 6,1

N90Р60К90 48,8 15,7 7,7

40 т/га гною + N90Р60К90 57,4 15,4 8,8

40 т/га гною 48,6 16,3 7,9

Післяжнивний сидерат 40,8 16,1 6,5

Післяжнивний сидерат + N90Р60К90 51,2 16,4 8,4

Солома + післяжнивний сидерат + N90Р60К90 51,6 16,8 8,7

  НІР05 3,61 0,44

4. Прод тивність ц рових б ря ів залежно від системи ор ано-мінерально о добрення
(середнє за 2007—2009рр.)

Варіант Збір цукру, т/гаЦукристість, %Урожайність
коренеплодів, т/га

За результатами досліджень установлено,
що за дефіциту підстилкового гною в сис-
темі удобрення цукрових буряків доцільно ви-
користовувати як органічне добриво зелену
масу післяжнивних сидератів у чистому ви-
гляді і поєднанні із соломою пшениці озимої
на фоні внесення оптимальної дози мінераль-

Висновки

них добрив N90P60K90. Урожай коренеплодів за
альтернативних систем органо-мінерально-
го удобрення в середньому за 3 роки стано-
вив 51,2—51,6 т/га, збір цукру — 8,4—
8,7 т/га, тоді як при внесенні 40 т/га гною по
фону мінеральних добрив відповідно 57,4 та
8,8 т/га.
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МІКРОСТРУКТУРА СІРОГО
ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ЗА РІЗНОГО
ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ
ТА ВИКОРИСТАННЯ

Досліджено стан мі ростр т ри сіро о лісово о
ле о-, середньо- і важ ос лин ово о ґр нт .
За по азни ами дисперсності та стр т рності
обґр нтовано ст пінь інтенсивності зал чення
різних фра цій механічних елементів
мі ростр т р ґр нт .

Мікроструктура як один з елементів природ-
ної родючості ґрунту займає особливе місце не
лише в ґрунтознавстві, а й землеробстві та рос-
линництві. З умовами формування мікрострук-
тури, її речовими і якісними показниками коре-
люють водний, повітряний та тепловий режи-
ми ґрунту, мікробіологічні процеси, накопичення
і синтез органічної речовини, інтенсивність амо-
ні- і нітрифікації та умови росту й розвитку сіль-
ськогосподарських культур.
Н.А. Качинський, А.Ф. Вадюніна, З.А. Корча-

гіна, В.В. Медведєв відзначали, що за мікро-
структурним складом ґрунту можна з великою
достовірністю дати об’єктивну оцінку і макро-
структурі. Тому для констатації агрономічних
властивостей ґрунту, його фізичних параметрів
важливо знати ступінь окультуреності, кіль-
кісний і якісний склад мікроагрегатів у ньому.
У сірих лісових ґрунтах, у складі грануломет-

ричних елементів яких домінує фракція крупно-
го пилу (35—60%), спостерігається дефіцит
клеючої речовини органічного походження (за-
паси гумусу в шарі 0—20 см — 35—60 т/га) з
незадовільною якістю гумусу (Сгк:Сфк= 0,70—
0,90), низька інтенсивність гуміфікації, висока
агресивність фульвокислот, а також нестача,
особливо у верхньому шарі легкосуглинкової
відміни, цементуючого матеріалу (ступінь наси-
чення основами — 70—73% і менше). Питан-
ня дослідження мікроагрегатного складу цих
ґрунтів є актуальним і потребує подальшого
вивчення.
Методика досліджень. Об’єктом дослі-

джень був сірий лісовий крупнопилуватий ґрунт
різного гранулометричного складу (легкий, се-
редній і важкий суглинок) і його використання
(у сівозміні за останні 18 років варіант без доб-

рив; 20-річний переліг і 60-річна цілина — при-
лісовий ценоз). Зразки легкосуглинкового ґрун-
ту було відібрано з шару 0—20 см у близьких
за розміщенням ділянках (200—300 м) на зем-
лях дослідного господарства «Чабани» (Київсь-
ка область, Північний Лісостеп). Середньо- і
важкосуглинковий ґрунт з такої самої глибини
відбирали в польовій сівозміні в Муровано-Ку-
риловецькому районі (Вінницька область, цент-
ральний Лісостеп). За кількістю випадання опа-
дів ці грунти характеризуються добрим і дос-
татнім зволоженням з ГТК (за Селяніновим) —
1,2—1,4.
Визначення гранулометричного і мікроагре-

гатного складу та дисперсності ґрунту проводи-
ли за методиками Н.А. Качинського [3], фактор
структурності — P. Vageler [8], гранулометрич-
ний показник структурності — за А.Ф Вадюні-
ною [2], залученість до мікроструктури механі-
чних елементів — за формулою Н.Н. Нікольсь-
кого [5].
Результати досліджень. Ми погоджуємося

з твердженнями В.К.Орлової [6], В.В. Медведє-
ва [4], K.J. Coughlan, W.E. Fox, J.D. Hudhes [7],
що для різного діаметра агрегатів існують різні
механізми агрегації. Зокрема утворення мікро-
агрегатів (<0,25 мм), зумовлено переважно
внутріґрунтовими процесами, на які прямий
вплив мають гранулометричний склад та запа-
си органічної речовини в ґрунті.
В умовах Північного Лісостепу за тривалого

періоду (більше 20 років) перебування сірого
лісового легкосуглинкового ґрунту (уміст фізич-
ної глини становить 26—30%) під перелогом
порівняно з ґрунтом сільськогосподарського
використання супроводжується збільшенням
умісту фізичної глини у верхньому шарі 0—20 см



22 Вісник аграрної науки жовтень 2011 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Мікроструктура сірого лісового ґрунту
за різного гранулометричного складу та використання

з 25,52 до 29,12% переважно за рахунок фрак-
ції дрібного пилу (0,005—0,001 мм) та істотним
зменшенням з 7,54 до 2,30% фракції дрібного
піску (0,25—0,05 мм) (табл. 1) [1].
Особливістю перерозподілу механічних еле-

ментів на цілинній ділянці (близько 60 років)
вважається значне зростання з 5,40 до 12,62%
фракції крупного піску (1—0,25 мм) та зменшен-
ня з 61,50 до 55,96% фракції крупного пилу
(0,05—0,01 мм). Загальна кількість фізичної
глини у шарі 0—20 см порівняно з перелоговою
ділянкою істотно не змінилась і становила
28,52%. Значне зростання умісту фізичного
піску та трансформація інших механічних еле-
ментів на цілині порівняно з перелоговим ана-
логом частково зумовлені впливом лісових на-
саджень, які межують з цією ділянкою.
Гранулометричний склад середньо- і важко-

госуглинкового ґрунту в умовах інтенсивного їх
використання відповідає їхній родовій таксо-
номічній одиниці з умістом фізичної глини
відповідно 35,90 і 46,95%. За інтенсивного
сільськогосподарського використання цих
ґрунтів у складі фізичного піску порівняно з лег-
косуглинковим виявлено меншу кількість
фракції крупного пилу (50,73 і 43,52%). На-
томість без істотних змін залишились фракції
піску (12,97 проти 9,53—13,37%).
За мікроструктурного аналізу істотне змен-

шення вмісту фракції фізичної глини і, пере-
дусім, мулистої фракції вважається закономір-
ним процесом послідовного залучення механіч-
них елементів у мікроструктуру ґрунту. Залежно
від гранулометричного складу і характеру ви-
користання виявлено значну варіацію змін мік-
роструктури в досліджуваних об’єктах сірого

лісового ґрунту. Інтенсивність процесів мікроаг-
регації змінюється у напрямі від легкого до важ-
кого суглинку, а серед варіантів використання
— від ґрунту, що знаходився в сівозміні — пе-
реліг — цілина.
У результаті мікроагрегатного аналізу сіро-

го лісового ґрунту в аналогічних за використан-
ням варіантах уміст мікроагрегатів розміром
<0,01 мм, що відповідає фізичній глині, стано-
вив для легкосуглинкової відміни 24,93%, се-
редньосуглинкової — 17,08% і важкосуглинко-
вої — 15,19% із послідовним збільшенням мік-
роагрегатів більш крупних фракцій (> 0,01 мм),
які відповідають фізичному піску: 75,07, 82,92
і 84,81%. Залежно від умов використання лег-
косуглинкового ґрунту утримання його під пе-
релогом і цілиною сприяє активізації про-
цесів мікроагрегації.
Зі збільшенням діаметра механічних еле-

ментів (табл. 2) кількість агрегатованого мате-
ріалу, залученого в мікроструктуру, значно змен-
шується, і в легкосуглинковому ґрунті повна
його відсутність спостерігається для фракції
дрібного піску (0,25—0,05 мм). У межах однієї
номенклатури гранулометричного складу ак-
тивність агрегації зростає у напрямі від легко-
суглинкового до важкосуглинкового ґрунту, а за
характером використання — від ґрунту, який
перебуває у сівозміні, до цілинного аналога.
Причиною цього для різного гранулометрич-

ного складу сірого лісового ґрунту є не лише
уміст фізичної глини, а різна кількість, склад і
якість органічної клеючої речовини (табл. 3).
Так, у легкому суглинку за інтенсивного його
використання вміст гумусу становить 1,34%,
його запаси в шарі 0—20 см — 36,2 т/га. У

1—0,25 5,40 6,36 9,58 10,28 12,62 12,84 6,23 12,38 4,26 15,17

0,25—0,05 7,57 9,47 2,30 9,24 2,90 12,45 7,14 18,24 5,27 20,34

0,05—0,01 61,50 59,24 59,00 59,26 55,96 55,52 50,73 52,30 43,52 49,32

0,01—0,005 6,39 10,28 5,15 7,78 3,48 9,96 4,18 8,07 6,39 7,21

0,005—0,001 2,06 8,24 6,25 7,46 7,82 6,05 7,42 6,05 9,24 5,56

<0,001 17,07 6,41 17,73 5,98 17,22 3,18 24,30 2,96 31,32 2,42

Фізична глина 25,52 24,93 29,12 21,22 28,52 19,19 35,90 17,08 46,95 15,19

Фізичний пісок 74,48 75,07 70,88 78,78 71,48 80,81 64,10 82,92 53,05 84,81

* Варіант без добрив протягом 3-х ротацій 6-пільної польової сівозміни;  1 — гранулометричний склад;
 2 — мікроагрегатний склад.

1. Зміни ран лометрично о і мі роа ре атно о с лад шар сіро о лісово о ґр нт 0—
20 см залежно від міст фізичної лини та цільово о ви ористання

Діаметр
механічних
елементів, мм

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

інтенсивне
використання* переліг, 20 років цілина, 60 років інтенсивне використання

Легкий суглинок Середній суглинок Важкий суглинок
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складі гумусних кислот превалюють фульвокис-
лоти при співвідношенні Сгк:Сфк = 0,89. У цій
ґрунтовій відміні гуматно-фульватним типом
гумусу характеризуються також перелогова і
цілинна ділянки (Сгк:Сфк =0,85). При цьому за
тривалого вилучення ґрунту з обробітку вміст
гумусу за 20-річний період перелогу зріс до
1,60% (43,2 т/га), на цілинній ділянці — 1,92%
(51,8 т/га).
У середньо- і важкосуглинкових відмінах сі-

рого лісового ґрунту вміст гумусу відповідно
дорівнював 2,06 і 2,24%, його запаси в шарі 0—
20 см — 55,2 і 60,5 т/га. Поважчання грану-
лометричного складу цих ґрунтів супроводжу-
валося поліпшенням якості гумусу. Уміст за-
гального вуглецю становив 1,19 і 1,30%,
співвідношення Сгк:Сфк=0,99 і 1,07, тобто у важ-
косуглинковому ґрунті гумус характеризується
фульватно-гуматним типом. У цій ґрунтовій від-
міні виявлено збільшення вмісту кальцію в шарі
0—20 см до 2021 мг/кг та більш наближену до

нейтральної кислотність ґрунтового розчину з
рНсол. 6,4.
Різний гранулометричний склад і агрохімічна

оцінка досліджуваних відмін сірого лісового
ґрунту є важливим аргументом щодо ступеня
залучення механічних елементів у мікроагрега-
ти, який визначали за формулою М.М. Ніколь-
ського [5].

 
 (a b)
A [ ] 100

a

−
= ⋅ ,

де А — уміст гранулометричних елементів від
маси часток цієї фракції, залучених у мікроаг-
регати, %; а — уміст гранулометричних еле-
ментів фракції, що визначається, %; b — мікро-
агрегати відповідних гранулометричних еле-
ментів, %.
Згідно з наведеними розрахунками (табл. 4),

як і передбачалось, ступінь залучення грануло-
метричних елементів у мікроструктуру був най-

<0,001 17,07 17,73 17,22 24,30 31,32
6,41 5,98 3,18 2,96 2,42

<0,005 19,13 23,78 25,04 31,72 40,56
14,45 13,44 9,32 9,01 7,48

<0,01 25,52 28,93 28,52 35,90 46,95
24,73 21,22 19,19 17,08 14,69

<0,05 87,02 87,93 84,48 86,63 90,47
82,97 80,48 74,71 69,38 64,01

<0,25 94,60 90,42 87,38 93,77 95,74
93,64 89,72 87,16 87,62 84,83

Прим і т к а . У чисельнику — гранулометричний склад; знаменнику — мікроагрегатний.

Гумус:

  уміст, % 1,34 1,60 1,92 2,06 2,24

  запаси, т/га 36,2 43,2 51,8 55,2 60,5

Загальний вуглець, % 0,78 1,09 1,11 1,19 1,30

Гумінові кислоти 0,175 0,200 0,226 0,256 0,338
22,4 18,3 20,4 21,5 26,0

Фульвокислоти 0,197 0,235 0,267 0,258 0,316
25,2 21,6 24,1 21,7 24,3

Сгк:Сфк 0,92 0,85 0,85 0,99 1,07

2. Кіль існі зміни а ре атовано о матеріал в сіром лісовом ґр нті за різно о міст фізичної
лини і цільово о ви ористання, %

Діаметр
механічних
елементів, мм інтенсивне використанняцілина, 60 роківінтенсивне

використання переліг, 20 років

Легкий суглинок Важкий суглинокСередній суглинок

3. Зміна а рохімічних по азни ів шар сіро о лісово о ґр нт 0—20 см з різним містом фізич-
ної лини та цільовим ви ористанням

Агрохімічні показники,
що визначались

інтенсивне використання
переліг,
20 років

цілина,
60 років

інтенсивне
використання

Легкий суглинок Важкий
суглинок

Середній
суглинок
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вищим для фракції мулу (<0,001 мм). Залежно
від ґрунтової відміни найвищим цей показник
був для важкого суглинку (92%), середнього —
88, легкого суглинку за інтенсивного його вико-
ристання — 62%. За тривалого вилучення ґрун-
ту з обробітку ступінь залучення елементів му-
листої фракції до мікроструктури оптимізуєть-
ся. У легкосуглинковій відміні, яка за останні 20
років знаходилась у режимі перелогу, він зріс
до 66%, на цілині — 81%.
Трудність залучення механічних елементів

у мікроструктуру сірого лісового ґрунту зростає
від фракції дрібного пилу (0,005—0,001 мм) до
фракції дрібного піску (0,25—0,05 мм). При цьо-
му в легкому суглинку остання фракція не за-
лучається до мікроструктури навіть за умови
тривалого його виведення з обробітку.
Для середнього і важкого суглинку, як виня-

ток, може мати місце залучення дрібного піску
в мікроструктуру за сприятливих супутніх умов.
Кількість агрегатованого матеріалу цієї фракції

є значно мізернішою порівняно з фракцією
крупного пилу (<0,05 мм) і становить лише 6 і
11% загальної кількості цієї фракції (7,14 і
5,27%), наявної в цих ґрунтових відмінах.
За гранулометричним і мікроагрегатним

складом у різних ґрунтових відмінах сірого лісо-
вого ґрунту досліджено якість мікроструктурних
утворень. Дисперсність, яка за Н.А. Качинським
характеризує ступінь руйнації мікроагрегатів у
воді, в об’єктах сірого лісового ґрунту варіюва-
ла в широкому діапазоні (табл. 5). Високою
дисперсністю характеризуються мікроагрегати
легкосуглинкової відміни, і залежно від харак-
теру використання вона змінювалась від 37,6%
у ґрунті сівозміни до 33,7 і 24,2% відповідно на
перелозі і цілині. У середньо- і важкосуглин-
ковій відмінах дисперсія мікроструктури була
значно нижчою і становила 12,2 і 7,7%.
За фактором структурності (за Р. Vageler) і

гранулометричним показником структурності
(за А.Ф. Вадюніною), в основі визначення яких

<0,001 62 66 81 88 92

<0,005 24 43 63 72 81

<0,01 16 27 33 52 68

<0,05 5 8 12 23 29

<0,25 0 0 0 6 11

4. Ст пінь зал чення різних фра цій а ре атовано о матеріал в мі роа ре ати сіро о лісо-
во о ґр нт при зміні цільово о їх ви ористання та різно о міст фізичної лини, %

Фракція
механічних
елементів, мм

Легкий суглинок Середній суглинок Важкий суглинок

інтенсивне використанняінтенсивне
використання переліг, 20 років цілина, 60 років

Суглинок:

  легкий

    сівозміна 37,6 23,1 24,5

    переліг 33,7 25,4 25,2

    цілина 24,2 32,7 25,6

  середній
    інтенсивний 12,2 52,4 39,0

  важкий
    інтенсивний 7,7 67,6 52,9

Прим і т к а . Уміст, %: а — мулистої фракції при мікроагрегатному аналізі; b — мулистої фракції при гра-
нулометричному аналізі; a1 — фізичної глини при мікроагрегатному аналізі; b1 — фізичної глини при гра-
нулометричному аналізі; кількість, %: a2 — фізичної глини у гранскладі; b2 — дрібного пилу; c — серед-
нього і крупного пилу.

5. Дисперсність і стр т рність сіро о лісово о ґр нт залежно від їх родової відміни та спо-
соб ви ористання, %

Гранулометричний
склад і умови
використання

Гранулометричний показник
структурності

за А.Ф. Вадюніною
 2

C
2

а
P 100

b c
= ⋅

+

Фактор структурності
за Р. Vageler

 1 1
C

1

b a
К 100

b

−
= ⋅

Дисперсність
за Н.А. Качинським

 а
Д 100

b
= ⋅
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Мікроструктура сірого лісового ґрунту
за різного гранулометричного складу та використання

містяться принципово різні підходи, виявлено
ідентичну закономірність змін цих показників в
усіх досліджуваних зразках ґрунту. Значно мен-
шими фактор структурності і гранулометричний
показник структурності є в легкосуглинковому
ґрунті. Залежно від способу його використання
фактор структурності змінюється від 23,1 до
32,7%, гранулометричний показник — від 24,4

до 25,6%. Більш високими значеннями за цими
показниками характеризуються перелогові й
цілинні ґрунти. Попри довготривале інтенсивне
використання в сільському господарстві сірого
лісового середньо- і важкосуглинкового ґрунту
порівняно з легкосуглинковими відмінами ці
показники були значно кращими і становили
відповідно 52,4 і 67,6% та 39,0 і 52,9%.

Отримані результати щодо грануломет-
ричного і мікроагрегатного складу, ступеня
залучення механічних елементів у мікрострук-
туру, дисперсності і структурності сірого
лісового ґрунту різного за гранулометрією та
використанням свідчать про те, що від уміс-
ту фізичної глини в ґрунті залежить актив-
ність процесів мікроагрегації.

Висновки

Висока питома поверхня елементарних
часток у сірих лісових ґрунтах, більша кіль-
кість клеючих і цементуючих елементів, яки-
ми є гумус, кальцій і залізо в поєднанні з во-
логою ґрунту, створюють сприятливий фон
для фізичних, фізико-хімічних і хімічних взає-
модій для формування мікроструктури ґрун-
ту.
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ДІАГНОСТИКА
ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ СМОРОДИНИ
ЧОРНОЇ ТА МАЛИНИ МЕТОДОМ
ІНДУКЦІЇ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ
ХЛОРОФІЛУ ЛИСТКІВ

Методом інд ції фл оресценції хлорофіл
досліджено перебі первинних фотосинтетичних
процесів хлоропластах лист ів чорної смородини
та малини, ражених відповідно вір сами
махровості і жовтої плямистості. Визначено висо
ч тливість інд ційних змін фл оресценції
хлорофіл для проведення ранньої діа ности и
рослин на наявність вір сної інфе ції.

Нині виникає потреба в ство-
ренні принципово нового мето-
ду діагностики вірусних захво-
рювань. При цьому інформація
має бути отримана за невели-
кий проміжок часу на ранньому
етапі розвитку патогенів, а сам
спосіб — економічно доцільним
і не руйнувати тканини дослід-
них рослин [1, 6, 7, 12]. Актуаль-
ним є спосіб виявлення вірус-
них уражень рослин на основі
біофізичних властивостей на-
тивного хлорофілу листка рос-
лин, зокрема окремих показни-
ків флуоресценції хлорофілу,
індукованої світлом [9].
Матеріали і методи. Вплив

вірусної інфекції на стан фото-
синтетичного апарату (ФСА)
рослин вивчали з використан-
ням портативного приладу
«Флоратест», який дає змогу
реєструвати індукційну криву
флуоресценції («криву Каутсь-
кого»), за параметрами якої

можна з’ясувати перебіг про-
цесів світлової і темнової фаз
фотосинтезу. Форма індукції
флуоресценції хлорофілу (ІФХ)
чутлива до всіх змін у будь-якій
ланці фотосинтезу, спричине-
них основними факторами нав-
колишнього середовища та ен-
догенними [1, 5, 7].
Матеріалом для роботи були

листки смородини чорної сорту
Козацька і малини сорту Ново-
китаївська, уражені відповідно
вірусами махровості (Blackcur-
rant reversion virus) і жовтої пля-
мистості (Raspberry yellow blotch
virus). Вимірювання ІФХ прово-
дили на початку вегетації (до
цвітіння) культур без явних
зовнішніх симптомів ураження
та в активний період (після цві-
тіння) їхнього розвитку з харак-
терними проявами вірусного
інфікування. Контролем були
здорові рослини зазначених
сортів, які росли у відповідних
грунтово-кліматичних умовах.
Вивчення змін ІФХ здійснювали
у 3-разовому повторенні в
3-хвилинною тривалістю циклу
вимірювання.
Основними параметрами

кривої ІФХ є: Fo — фоновий
рівень флуоресценції; Fpl —

тимчасове сповільнення флуо-
ресценції, так зване «плато»;
Fp — максимальне значення
флуоресценції; Ft — стаціонар-
ний рівень її через 3 хв після
початку освітлення (рис. 1). Усі
показники індукційної кривої
представлено у відносних оди-
ницях еталона флуоресценції
(світлофільтр ОС-14) з емісією
в тому самому спектральному
діапазоні, що й флуоресценція
хлорофілу листка.
Результати досліджень.

Згідно з літературними даними
в клітинах в основному флуо-
ресціює хлорофіл а фотосисте-
ми 2 (ФС2). Зміна його флуо-
ресценції відображає зміни
окислювально-відновлюваль-
ного стану реакційних центрів
(РЦ) цієї фотосистеми. При ак-
тивному фотосинтезі, коли всі
РЦ знаходяться у відкритому
робочому стані, використо-
вується майже вся поглинута
енергія світла, лише невелика її
кількість (не більше 3%) пере-
ходить в енергію світла у ви-
гляді фонової флуоресценції
(Fо). У нормальних умовах її
величина невелика, що свід-
чить про активне використання
клітинами енергії поглинутого
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світла. Дія будь-якого несприят-
ливого фактора (у даному разі
це вірусна інфекція) зменшує
атрагуючу здатність темнових
фотохімічних процесів, перед-
усім, циклу Кальвіна, що призу-
пиняє потік електронів, і РЦ пе-
реходять у неактивний (за-
критий) стан [14]. При цьому
поглинута енергія світла вже не
може використовуватися в про-
цесі фотосинтезу, і тому флуо-
ресценція хлорофілу зростає у
всьому часовому діапазоні реєст-
рації її індукційних змін [3, 4, 10].
У наших дослідженнях в ін-

фікованих вірусом махровості
листках смородини чорної (пе-
ріод до цвітіння) спостерігався
також ріст інтенсивності Fo на
23,3%, Fp — 15,0 та Ft — 54,6%
(рис. 2, а). Такі зміни в індукції
флуоресценції зумовлені збіль-
шенням кількості неактивного
хлорофілу, який не передає
енергію збудження РЦ. Вони су-
проводжуються зростанням
«інтеграла індукційних втрат»,
тобто збільшенням кількості
енергії, що не працює на фото-
синтез і висвічується при по-
вільніших фазах індукції Каутсь-
кого.
Л.Т. Міщенко [8] спостеріга-

ла аналогічне явище при вив-
ченні впливу вірусу смугастої
мозаїки пшениці на повільну ін-
дукцію флуоресценції хлороф-
ілу листків пшениці. Спектраль-
ні дослідження флуоресценції
вірусінфікованих листків вияви-
ли зростання співвідношення
інтенсивностей короткохвильо-
вої та довгохвильової флуорес-
ценції хлорофілу — Fst680/Fst740,
що свідчить про збільшення
ступеня відновлення перенос-

Діагностика вірусної інфекції
смородини чорної та малини методом
індукції флуоресценції хлорофілу листків

ників електрон-транспортного
ланцюга між РЦ фотосистем 1
та 2 [15]. Відзначимо також
зменшення на 19,0% коефіцієн-
та індукції флуоресценції
Кі=(Fр–Ft)/Fр, який характери-
зує ефективність перебігу тем-
нових фотосинтетичних про-
цесів і, передусім, активності
рибульозобіфосфат карбокси-
лази — основного ферменту
циклу Кальвіна. Це сприяє спа-
ду максимальної флуоресценції
(Fр) на 29% (після цвітіння) по-
рівняно зі зростанням його зна-
чення на 15% (до цвітіння).
Найістотніші зміни відбувають-
ся з інтенсивністю темнових
фотосинтетичних процесів, що
контролюють за повільними
змінами ІФХ. На фоні загально-
го спаду емісії флуоресценції
хлорофілу у вірусінфікованих
рослин спостерігалось зростан-
ня стаціонарного рівня Ft на
54,6%. За таких умов коефіці-
єнт індукції флуоресценції Кі
зменшується порівняно з конт-
ролем на 64,6%. Це свідчить
про блокування перебігу фото-
синтетичних процесів у
хлоропластах листків смороди-
ни чорної після тривалого впли-
ву вірусу махровості.
Серед параметрів ІФХ най-

більш виразно характеризує
вплив вірусної інфекції, а саме
її патологічну дію на функціо-
нальний стан рослин, коефіці-
єнт плато Kpl=(Fpl–Fo):(Fp–Fo)=
= dFpl/Fv, де dFpl=Fpl–Fo —
амплітуда плато флуорес-
ценції; Fv=Fр–Fo — варіабель-
на флуоресценція. Спостері-
галось значне збільшення Kpl
до і після цвітіння відповідно на
34,1 і 70,2% порівняно з конт-

рольним варіантом. Саме спів-
відношення dFpl/Fv (Kpl), що
характеризує відносну кількість
неактивних РЦ щодо їх загаль-
ної кількості, визначено як тес-
товий показник на наявність
вірусної інфекції [9].
Подібні індукційні криві було

отримано при вивченні впливу
вірусу жовтої плямистості на
ФСА рослин малини. Аналіз
форми кривих Каутського
свідчить про те, що параметр
Fo зріс під дією вірусної інфекції
порівняно з контролем до і
після цвітіння відповідно на
27,7 і 52,8%, що свідчить про
збільшення втрати енергії під
час її міграції до реакційних
центрів. Тобто до складу піг-
ментного комплексу входить
більша кількість молекул хло-
рофілу, які не пов’язані з РЦ і
не беруть участь у процесі роз-
ділення заряду.
При цьому значення співвід-

ношення dFpl/Fv (Kpl) збільшу-
ється до і після цвітіння від-
повідно в 2,9 і 2,7 раза. Від-
значимо, що емісія флуорес-
ценції хлорофілу посилюється
для повільних фаз її фотоін-
дукованих змін у максимумі Fp
індукційної кривої на 14,1—
18,4%, на її стаціонарному рів-
ні Ft — більш ніж у 2,2 раза.
Відповідно і коефіцієнт індукції
флуоресценції (Кі) зменшується

Рис. 1. Типова інд ційна рива лист ів смородини чорної
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Рис. 2. Інд ційні зміни фл о-
ресценції хлорофіл лист ів
смородини чорної сорт Ко-
заць а під впливом вір с мах-
ровості: а — до цвітіння; б —
після цвітіння; —— — онтроль;
—— — інфі ований листо
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на 37,3—41,8%, що свідчить
про істотне інгібування фото-
фізичних і фотохімічних про-
цесів фотосинтезу.
Під впливом вірусів мах-

ровості смородини чорної і жов-
тої плямистості малини  вели-
чина Kpl порівняно з контролем
в обох випадках перевищувала
значення 0,5. Цей показник ре-

комендується використовувати
для визначення наявності ві-
русної інфекції рослин за умо-
ви, якщо його значення буде
більшим 0,5. Результати наших
досліджень стосовно змін флуо-
ресценції хлорофілу листків
уражених рослин узгоджуються
з даними різних авторів [2, 8,
11, 13], які вивчали це питання

Методом індукції флуоресценції хлорофілу
листків установлено, що в уражених рослинах
порівняно з безвірусними флуоресценція хло-
рофілу зростає у всьому часовому діапазоні
реєстрації її індукційних змін. При цьому
збільшення інтенсивності фонової флуорес-
ценції Fo на 23,3—52,8% зумовлено зростан-
ням кількості неактивного хлорофілу, який не
передає енергію збудження реакційним цент-
рам. Водночас підвищення рівня стаціонарної
флуоресценції хлорофілу Ft для чорної сморо-

Висновки

дини в 1,6, малини — 2,2 раза свідчить про
блокування перебігу фотосинтетичних про-
цесів у хлоропластах листків. При визначенні
наявності вірусної інфекції у дослідних росли-
нах як тестовий показник для ранньої діагнос-
тики рекомендується використовувати кое-
фіцієнт плато Kpl=(Fpl–Fo):(Fp–Fo). Значення
Kpl≥0,4—0,5 свідчить про наявність інфекції
та істотно збільшує ймовірність і надійність
виявлення вірусних уражень порівняно з візу-
альними обстеженнями.
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на інших культурах, інфікованих
властивими їм вірусами.
Отримані результати вимі-

рювань показників ІФХ листків
безвірусних та інфікованих рос-
лин і визначеного на їхній ос-
нові коефіцієнта плато (Kpl)
свідчать про дієвість запропо-
нованого способу діагностики
вірусного ураження рослин.
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Серед л с о рилих ш ідни ів вино радних
насаджень найнебезпечнішою є ронова
листовій а. У боротьбі з нею в мовах Крим
доцільно застосов вати неш ідливі засоби
захист — статеві феромони. Цей спосіб захист
від л с о рилих ш ідни ів є е ономічно ви ідним
і рес рсозбері альним.

Постановка проблеми. Феромони — це біо-
логічно активні речовини, які виділяються спе-
ціальними залозами однієї комахи і впливають
на поведінку іншої комахи того самого виду. Ко-
мунікація (від лат. communicato — повідомлен-
ня, передача, процес обміну інформацією), що
здійснюється за допомогою феромонів, нази-
вається феромонною.
Доведено, що істотне значення в інтегрова-

ному захисті багаторічних насаджень від фіто-
фагів мають статеві феромони [1—3]. Їхнє за-
стосування доцільно для виявлення шкідників,
встановлення динаміки їх чисельності, термінів
масової появи, а також за екологічно обґрунто-
ваних систем зниження чисельності та шкодо-
чинності ряду шкідників, головним чином —
методом елімінації (самцевий вакуум) [4, 6].
Сучасний синтез і промислове виробництво

феромонів комах сприяє розв’язанню багатьох
проблем сучасної боротьби з шкідниками ви-
нограду [5].
Методика досліджень. У 2000—2010 рр. ми

застосовували статевий феромон гронової лис-
товійки (домінуючого виду на виноградних на-
садженнях) методом елімінації самців. Метод
елімінації (самцевий вакуум) — це прийом ви-
користання феромонів, спрямований на масо-

вий вилов у феромонні пастки самців з локаль-
ної популяції. Самки, позбавлені самців, не злу-
чившись, не відтворюють потомство, що при-
зводить до зниження чисельності наступних
поколінь. Враховуючи чисельність листовійки
на ділянках, ми застосували 10—15 пасток на
1 га, прикріплюючи їх до 2-го шпалерного дро-
ту в центрі куща, рівномірно розміщуючи їх по
території виноградника. Перше розвішування
пасток було під час розпускання бруньок (I—
II декада квітня), оскільки самці у гронової ли-
стовійки вилітають на 6—12 днів раніше самок.
Результати досліджень. У результаті за-

стосування методу елімінації в 2001—2005 рр.
чисельність гронової листовійки на виноградни-
ках радгоспу-заводу «Виноградний» в 1-му по-
колінні в період масового льоту знизилася до
економічно невідчутного рівня (таблиця). Це
дало змогу з 2006 по 2010 р. не проводити за-
хисні заходи: обробки проводилися опосеред-
ковано на деяких сортах, де кількість шкідників
в окремі роки перевищувала економічний поріг
шкодочинності.
Установлено, що технічна ефективність ме-

тоду елімінації набагато перевищує контроль-
ний варіант і ефективніше інсектициду золон
(35% к.е., 2 л/га). Ефективність застосування

Аліготе 49,2 15 12 25 23 9

Одеський чорний 76,0 2 2 2 3 4

Сапераві 99,0 1 1 1 1 2

Агадаї 85,0 1 2 2 2 4

Кардинал 26,7 3 8 19 24 8

Молдова 35,7 0 0 1 0 1

Ранній магарача 92,0 1 1 1 2 2

Мускат Італія 68,0 1 1 2 3 3

Ркацителі 211,8 28 19 8 3 2

Чисельність ронової листовій и на районованих сортах вино рад (рад осп-завод «Вино-
радний», 2001—2005 рр.)

2001 2002 2003 2004 2005

Чисельність метеликів листовійки, екз. (відлов пастками за тиждень)
Сорт Площа, га
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феромонів становить 94,1%, при 75,4% у ва-
ріанті з обприскуванням золоном (35% к.е.,
2 л/га).
Метод елімінації є екологічно чистим засо-

Ресурсозберігальний захист
виноградників від лускокрилих шкідників

бом захисту виноградників від гронової листо-
війки, що особливо цінно для Криму як оздо-
ровниці, так і виробника екологічно чистої ви-
ноградної продукції.

У боротьбі з гроновою листовійкою в умо-
вах Криму доцільно застосовувати нешкідливі
засоби захисту — статеві феромони мето-
дом елімінації самців, застосовуючи від 10 до

Висновки

25—30 пасток на 1 га з урахуванням чисельнос-
ті гронової листовійки. Цей засіб захисту вино-
градних насаджень від лускокрилих шкідників
є економічно вигідним і ресурсозберігальним.
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
РІЗНОЇ ЛІНІЙНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

Наведено рез льтати порівняльно о аналіз
молочної прод тивності первісто олштинсь ої
породи в період пристос вання їх до нових
природно- ліматичних і осподарсь их мов
ви ористання.

У кожній породі рівень молочної продуктив-
ності корів більшою мірою залежить від інди-
відуальних особливостей, зумовлених гено-
типом. За однакових умов годівлі й утримання
мінливість за надоєм у стадах становить 20—
26% [3, 8]. Генотипова різноманітність тварин
у межах породи та окремих стад зумовлює
можливість селекції тварин у напрямі поліп-
шення тих чи інших ознак молочної продук-
тивності. Велике значення водночас має ви-
користання бугаїв-поліпшувачів і розведення
перспективних ліній та родин, найбільш присто-
сованих до експлуатації за умов промислової
технології.
Кількість молока, одержаного від корови,

залежить від тривалості підвищеного надою
після отелення та типу лактаційної кривої. Ха-
рактер лактаційної кривої зумовлюється рівнем
молочної продуктивності, індивідуальними
особливостями та фізіологічним станом тварин,
а також умовами їхньої годівлі та утримання.
За характером лактаційної кривої виділено

4 типи корів [7]. До 1-го типу зараховано корів
з високою стійкою продуктивністю, 2-го — з ви-
сокою, але нестійкою, 3-го — корів, які після
отелення мають високу продуктивність з на-
ступним швидким її спадом, до 4-го — корів зі
стійкою низькою лактацією.
Ряд авторів позитивно оцінюють стабіль-

ність високих добових надоїв у молочної худо-
би протягом лактації [6]. За даними Є.Я. Бори-
сенка, надій за лактацію тісніше корелятивно
взаємозв’язаний з максимальним добовим на-
доєм, ніж зі стійкістю лактації [1]. У 1958 р.
Іоганссен установив, що коефіцієнт кореляції
між надоєм за лактацію і максимальним добо-
вим надоєм становить +0,775, між надоєм за
лактацію і стійкістю лактації — +0,365 [1]. Про-
те І.А. Бузун стверджує, що надій за лактацію

на 25% залежить від вищого добового надою і
на 75% — від характеру спадання лактації [2].
Мета досліджень — вивчити молочну про-

дуктивність корів голштинської породи залеж-
но від їхньої лінійної належності.
Матеріал і методи досліджень. Науково-

господарський дослід проведено в умовах
племзаводу «Чумаки» за технології з безпри-
в’язно-боксовим способом утримання корів і
годівлі за характерними для степової зони
сінно-силосно-концентратними раціонами з
кормових столів. Доїння корів 2-разове на
доїльній установці типу карусель «Авторотор»
комплектації фірми «Вестфалія Сердж».
Дослідження виконано з використанням ма-

сиву імпортованої голштинської худоби німець-
кої селекції. Групи корів-первісток формували
з урахуванням їхньої лінійної належності. Під
час дослідження вивчали показники молочної
продуктивності, живу масу та вік першого оте-
лення тварин.
Біометричну обробку даних зроблено відпо-

відно до методики Г.Ф. Лакина [4].
Результати досліджень. Відомо, що гене-

тичний потенціал молочної продуктивності у
корів формується шляхом передачі спадковості
від предкових поколінь. Тому важливо аналізу-
вати ці показники у батьківських генерацій.
Здійснено характеристику показників молочної
продуктивності матерів і матерів батьків та їх
потомків (рис. 1).
Дані свідчать, що рівень продуктивності до-

чок значно нижчий (на 2558 кг молока, Р>0,999)
порівняно з їхніми матерями. Завезене пого-
лів’я має досить високий генетичний потенці-
ал, але в процесі адаптації до нових природ-
но-кліматичних і господарських умов викорис-
тання повна реалізація його не відбулася.
Зміна кліматичних, кормових і технологічних
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умов по-різному позначилась на прояві потен-
ціалу молочної продуктивності завезених тва-
рин, про що свідчить досить висока мінливість
їх за надоєм по першій лактації — Cv=22%.
Порівняльна характеристика корів різних лі-

ній за надоєм свідчить, що продуктивнішими
виявилися потомки плідників ліній О. Айвенхоу
1189870, К.М.І. Белла Тд. Бл. 1667366, П.Ф.А.
Чiфа Тл. 1427381. Найнижчий надій мали пер-
вістки лінії К.Л.С. Кавалера 1620273 (таблиця).
Водночас слід зазначити, що вірогідної різниці
за надоєм корів різних ліній та середнім його
значенням по стаду не виявлено. Не встанов-
лено статистично значимої різниці і за трива-
лістю лактаційного періоду. Середнє значення
його в імпортованому поголів’ї становило
395,97±5,12 дня з Cv=21,45%.
Відомо, що здатність корів утримувати високі

Молочна продуктивність корів
голштинської породи різної лінійної належності

надої протягом лактації успадковується [5]. Про-
те слід зазначити, що тільки корови з міцною
конституцією можуть утримати високу продук-
тивність протягом лактаційного періоду, тому для
селекційного процесу ці тварини найцінніші.
З огляду на це побудовано лактаційні криві

первісток відповідно до їхньої лінійної належ-
ності з урахуванням тривалості лактаційного
періоду (рис. 2).
Лактаційні криві свідчать, що максимальну

молочну продуктивність за умов цього гос-
подарства первістки виявили, в основному, на
2-му місяці лактації. Потім рівень надою знижу-
вався. Найменше зниження надою за лактацій-
ний період у наступні місяці після мак-
симального було у дочок плідників лінії К.М.І.
Белла Тд. Бл. 1667366 та О.Р.Е. Елевейшна
Тл. 1491007, відповідно 5,23 і 5,63%, най-
більшим — у потомків лінії К.Л.С. Кавалера
1620273 та С.В.Д. Валiанта Тл. 1650414, відпо-
відно 7,52 і 7,42%. Характер лактаційних кри-
вих первісток також свідчить, що на перші 100
днів лактації припадає 41—45% молочної про-
дуктивності.
Дочки бугаїв лінії О. Айвенхоу 1189870 від-

різнялись від решти ритмічним типом лакта-
ційної кривої, яка характеризувалась почерго-
вими різкими підвищеннями і спадами надою.
За визначенням М.В. Зубця зі співавторами,

роздоювання корів є не що інше як раціональ-
на їх годівля [3]. Адже тільки фізіологічну вла-
стивість організму реагувати підвищеним на-
доєм у відповідь на посилення годівлі у перші
3 міс. лактаціїї і покладено в основу роздою-
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Рис. 1. Порівняльна хара теристи а орів
різних енерацій за прод тивністю

Р.О.Р.Е. Елевейшна
Тл. 1491007 66 5497,19±92,86 3,80±0,004 208,7919±3,54 3,32±0,004 182,565±3,11

Х.Х. Старбака
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К.М.І. Белла
Тд. Бл. 1667366 26 5667,73±181,52 3,79±0,01 214,99±6,80 3,33±0,007 189,35±6,09

О. Айвенхоу 1189870 6 5990,80±325,166 3,80±0,007 219,80±5,85 3,31±0,02 192,00±5,79

С.В.Д. Валiанта
Тл. 1650414 18 5449,79±259,94 3,80±0,001 204,67±9,79 3,33±0,005 179,47±8,55

К.Л.С. Кавалера
1620273 12 5308,92±234,22 3,77±0,01 196,92±8,03 3,30±0,009 172,25±7,04

П.Ф.А. Чiфа Тл.
1427381 68 5639,05±110,98 3,81±0,004 214,29±4,11 3,32±0,004 187,07±3,54
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вання корів. Тому важливо сприяти не лише
досягненню високих надоїв у процесі лактації,
а й стриманню його спаду у наступні місяці, що
забезпечується годівлею, комфортними умова-
ми утримання тварин і селекційно-генетичними
факторами.
Важливими показниками, що характеризу-

ють стадо, є вік першого отелення та жива
маса первісток. За цими показниками можна
оцінити розвиток тварини та визначити інтен-
сивність вирощування.

Рис. 2. Ла таційні риві орів-первісто ол-
штинсь ої породи різної лінійної належності:
а — лінія О.Р.Е. Елевейшна Тл. 1491007
(n=66); б — Х.Х. Старба а Тл. 352790
(n=140); в — К.М.І. Белла Тд. Бл. 1667366
(n=26); — О. Айвенхо 1189870 (n=6); д —
С.В.Д. Валiанта Тл. 1650414 (n=18); ж —
К.Л.С. Кавалера 1620273 (n=12); з — П.Ф.А.
Чiфа Тл. 1427381 (n=68)
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У дочок плідників досліджуваних ліній не
виявлено вірогідної різниці за віком їхнього
1-го отелення і середнім значенням цього по-
казника по завезеному масиву худоби —
855,61±5,56 дня. Мінливість цього показника —
середня (Cv=8—14%).
Серед поголів’я голштинської породи

німецької селекції, що надійшло до племінно-
го заводу, найменшою живою масою при 1-му
отеленні вирізнялися потомки лінії О. Айвенхоу
1189870 — 521,17±5,39 кг.
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Результати досліджень свідчать, що надій
за лактацію корів голштинської породи різної
лінійної належності більшою мірою залежить
від досягнення максимального добового на-
дою, ніж від типу спаду лактації протягом

Висновки

лактаційного періоду. Найменше зниження
надою за лактаційний період у наступні місяці
після максимального було у дочок плідників
лінії К.М.І. Белла Тд. Бл. 1667366 та О.Р.Е.
Елевейшна Тл. 1491007, відповідно 5,23 і 5,63%.
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Різниця із середнім значенням живої маси
по стаду становила 15,62 кг (Р>0,99). Ці твари-
ни також мали найменший вік під час 1-го оте-
лення — 814,83±35,07 дня. У потомків решти
ліній за живою масою при першому отеленні не

встановлено вірогідної різниці. Найнижча
мінливість цього показника була у дочок бугая
Новіза Тв. Тл. 232807361 лінії О. Айвенхоу
1189870 (Cv=2,53%), найвища — у первісток
лінії П.Ф.А. Чіфа Тл. 1427381 (Cv=8,38%).
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НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДІВ
НЕКТАРИНА ТА ПЕРСИКА
З МИГДАЛЕМ ЗВИЧАЙНИМ

Виділені перспе тивні форми віддалених ібридів
не тарина та перси а з ми далем звичайним
в мовах Крим перевищ ють перси Подвойний 1
за насіннєвою прод тивністю й польовою
схожістю насіння. Ре оменд ємо їх для
ви ористання в розсадництві та селе ції насінних
підщеп.

Персик звичайний та нектарин — родю-
чі, швидкостиглі й високорентабельні плодові
культури. Проте успішне їх вирощування мож-
ливе лише за використання відповідних підщеп

на різних ґрунтах Півдня України. Як підще-
пи розсадники використовують сіянці персика
звичайного, мигдалю звичайного, аличі та аб-
рикоса.

Гібриди F1

629—89 160 87 210 200 164,3 55,9 34,0

631—89 180 235 35 300 187,5 112,9 60,2

633—89 114 80 2 100 74,0 50,0 67,6

636—89 80 110 53 300 135,8 112,5 82,8

637—89 160 63 30 60 78,3 56,5 72,2

643—89 200 72 14 120 101,5 78,7 77,5

Гібрид F2

3—9—58 400 460 424 467 437,8 31,4 7,2

Складні гібриди

1027—89 209 2 90 98 99,8 84,8 85,0

8—96 190 140 104 214 162,0 49,5 30,6

Материнська форма гібридів F1

244—81st. 84 105 138 157 121,0 32,7 27,0

Батьківська форма гібридів F1

Приморський 14 18 20 3 13,8 7,6 55,1

Контрольні сорти

Нікітський 62 15 20 22 26 20,8 4,6 22,1

Подвойний 1 4 10 13 20 11,8 6,7 56,8

1. Насіннєва прод тивність віддалених ібридів і онтрольних сортів

Сорт,
форма

Урожайність, шт./дер.

Рік σ V, %

2005 2006 2007 2008
хсер
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Насіннєва продуктивність і схожість насіння
гібридів нектарина та персика з мигдалем звичайним

Для низки сортів персика у Миколаївській
області рекомендовані як підщепа сіянці пер-
сика звичайного [3]. Найкращою підщепою для
персика в Київській області є сорт персика Под-
войний 1 (Мао-тха-ор × персик Давіда) [4, 11].
Його занесено до Реєстру сортів рослин Украї-
ни в 1990 р. для широкого впровадження у ви-
робництво (Підщепи, 2002). Подвойний 1 реко-
мендовано для розсадників Закарпаття — 30%,
Наддністрянщини — 10, Південного Степу —
25, Криму — 10% [8].
Упровадження районованої підщепи Под-

войний 1 у виробництво України, зокрема в
Криму, дотепер не дуже поширене. Причиною
цього є відсутність насіннєвих маточників у на-
садженнях промислових розсадників, а також
вразливість рослин щодо моніального опіку та
короткий період вимушеного біологічного спо-
кою генеративних бруньок, успадкований від
P. davidiana Carr.
Перспективними в Криму насінними підще-

Посів насіння в НБС — ННЦ

Гібриди F1

629—89 39,4

631—89 37,2

636—89 25,9

643—89 22,3

Гібрид F2

3—9—58 11,5

Складні гібриди

1027—89 13,9

Материнська форма гібридів F1

244—81 5,0

Контрольний сорт

       Подвойний 1 27,0

Посів насіння в Ботанічному саду
Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара*

631—89 47,5

3—9—58 21,5

1027—89 10,0

Посів насіння в Ботанічному саду
Херсонського державного аграрного

університету**

631—89 44,7

* Дослідження виконано на підставі договорів про
спільну науково-технічну співпрацю з канд. біол.
наук А.М. Кабаром; ** директором Ботанічного
саду ХДАУ Н.І. Сушинською.

2. Польова схожість насіння віддалених
ібридів і онтрольно о сорт

пами для персика є віддалені гібриди між пред-
ставниками родів Persica Mill. і Amygdalus L. [7].
В умовах Дніпропетровської області як на-

сіннєву підщепу для персика й нектарина мож-
на використати міжвидовий гібрид нектарина 1-
2-19, створений за участю геноплазми P. vul-
garis subsp. nectarina, P. davidiana і P. vulgaris
subsp. аtropurpurea [2]. Найкращими насіннєвми
підщепами для персика в Одеській області,
порівняно з мигдалем звичайним, виявилися
міжвидові гібриди персика селекції Нікітського
ботанічного саду — 1044—89 і 295—86 [9, 10].
Створені в НБС — ННЦ віддалені гібриди

між нектарином, персиком і мигдалем звичай-
ним за особливостями біології та господарсь-
кими ознаками є теоретично й практично цінні.
Одним із напрямів їхнього практичного засто-
сування може бути використання як насіннєвих
підщеп для промислових сортів кісточкових
плодових порід у Криму. Проте схожість на-
сіння багатьох з них за цих умов вивчено не-
достатньо, а відомості про насіннєву продук-
тивність гібридів практично відсутні.
Мета роботи — вивчення насіннєвої продук-

тивності та польової схожості насіння гібридів
нектарина й персика з мигдалем звичайним в
умовах Криму.
Матеріал і методи вивчення. Дослідження

проведено в 2005—2008 рр. на селекційних
ділянках Нікітського ботанічного саду. Насін-
нєву продуктивність рослин визначено за ме-
тодикою О.С. Овсяннікова [5]. Статистичний
аналіз експериментальних даних проведено
методами дисперсійної та варіаційної статис-
тики за Б.О. Доспєховим [1].
Для вивчення обрано 43 віддалених гібри-

ди: 21 нектарино-мигдалевий гібрид F1 (P. vul-
garis subsp. nectarina (244-81st.) × A. communis),
6 гібридів F2, 16 складних міжродових гібридів
(5 з них мають ознаку чоловічої стерильності)
та 1 внутрішньовидовий гібрид F1 244-81st. Для
порівняння насіннєвої продуктивності взято
сорти мигдалю Приморський та Нікітський 62,
а також районовану насінну підщепу персика
Подвойний 1 (Супутник 1).
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. У Південнобережній зоні Криму (НБС —
ННЦ) Подвойний 1 цвів раніше за районований
сорт нектарина Рубіновий 8 на 1 календарний
місяць. Низькі позитивні температури повітря
навесні під час раннього цвітіння стримували
лет комах-запильників, що перешкоджало нор-
мальному запиленню, заплідненню та утворен-
ню зав’язей. Ураження дерев моніальним опі-
ком спричиняло ослаблення рослин, обсипан-
ня плодів і низьке плодоносіння Подвойного 1.
Насіннєва продуктивність контрольного сорту
персика Подвойний 1 (Супутник 1) в умовах
Криму виявилася дуже низькою (його вро-

Сорт, форма Проростання насіння, %
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Насіннєва продуктивність і схожість насіння
гібридів нектарина та персика з мигдалем звичайним

Дослідженнями встановлено, що виділені
гібридні форми 629—89 і 631—89 за насіннє-
вою продуктивністю та польовою схожістю
насіння в умовах Криму імовірно перевищують
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районовану насіннєву підщепу персика Под-
войний 1. Рекомендуємо їх для виробничого
випробування як підщепи для персика та нек-
тарина.
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жайність становила в середньому 12 шт./дер.,
а максимальна — 20 шт./дер.).
Урожайність контрольного сорту мигдалю

Нікітський 62 становила 15—26, а Приморський
— 3—20 шт./дер., що унеможливлює викорис-
тання цих рослин як насінних підщеп для кіс-
точкових плодових порід. Низька врожайність
цих сортів пов’язана, вочевидь, із низькою тем-
пературою повітря під час цвітіння в роки дос-
ліджень, унаслідок чого ушкоджувалися гене-
ративні органи квітки. Крім того, рослини миг-
далю є самонеплідні, що зумовлює потребу
використання рослин-запильників. Це унемож-
ливлює одержання вирівняного насіннєвого по-
томства.
Гібридні форми: 629—89, 631—89, 633—89,

636—89, 637—89, 643—89, 3—9—58, 1027—
89, 8—96, 244—81st. за продуктивністю імові-

рно перевищують Подвойний 1. Найбільшу
кількість плодів з дерева одержано від гібридів
F1 631—89 (xсер = 188, хмакс = 300 шт./дер.),
F2 3—9—58 (xсер = 438, хмакс = 467 шт./дер.) і
складного гібрида 8—96 (xсер = 162, хмакс = 214
шт./дер.). Визначено найперспективніші фор-
ми віддалених гібридів, найкращі з яких ре-
комендуємо для виробничого випробування
як насіннєві підщепи для кісточкових культур
(табл. 1).
Польова схожість насіння підщепних форм

для персика залежить від особливостей біології
генотипу та ґрунтово-кліматичних умов регіону
їх вирощування (табл. 2.). Наприклад, підщеп-
на форма 631—89 в умовах Південнобережної
зони Криму виявила в середньому схожість
насіння 37,2%, у Херсонській області — 44,7,
Дніпропетровській — 47,5%.
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Біотехнологічний метод штучного осіменін-
ня — метод швидкого та масового збільшення
поголів’я свиней. Природне парування свиней
вже не тільки не може конкурувати зі штучним
осіменінням, а навіть важко вписується у тех-
нологічний процес. Цей метод дає змогу вико-
ристовувати невелику кількість кнурів не лише
в племінних, а й в товарних господарствах [3,
8]. Тому дослідження відтворної здатності, кіль-
кісних та якісних показників спермопродукції
кнурів-плідників має дуже велике значення. Ін-
тенсивність сперматогенезу і статева актив-
ність кнурів-плідників значною мірою залежать
від біологічної повноцінності годівлі, інтенсив-
ності вирощування, умов утримання, породи,
стану здоров’я кнурів, їхніх індивідуальних
особливостей та наявності стрес-факторів. У
деяких господарствах проводять оцінку кнурів
за статевою активністю для визначення мож-
ливого статевого навантаження. Це важливо,
оскільки у разі інтенсивнішого використання
кнура, ніж дає змогу його відтворна функція,
кількісні та якісні показники сперми знижують-
ся [2, 7, 9].
Деякі автори вважають, що відтворна здат-

ність кнурів — комплекс виключно індивідуаль-
них, практично незалежних від породної, гене-
алогічної чи лінійної належності, але відомо,
що за запліднювальною здатністю кнури м’яс-
ного напряму продуктивності істотно поступа-
ються плідникам м’ясо-сального напряму [1, 8].
Під час оцінки репродуктивної здатності сви-

ней потрібно обов’язково враховувати відтвор-
ну здатність кнурів-плідників, селекційне наван-
таження на стадо яких за штучного осіменіння
у 150—250 разів більше, ніж свиноматок. Од-
нак в інструкції з бонітування тільки в одній з
6-ти оцінок кнурів-плідників відтворну здатність
оцінюють за багатоплідністю усіх спарованих
(осімененних) ними свиноматок і живою масою
потомства у віці 45 або 60 днів. За якістю спер-
мопродукції вираховують лише середньорічні
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Установлено, що плідни и породи ландрас
мають ліпш спермопрод тивність, ніж н ри
вели ої білої. Інде с відтворення дає змо
оцінювати відтворн здатність н рів за
основними по азни ами спермопрод тивності —
об’ємом ея лят та онцентрацією сперміїв за
мови їхньої р хливості 80% і більше. Коефіцієнт
множинної ореляції між цими озна ами
становить r = 0,660 (Р<0,05).

дані на основі щомісячного обліку. Ця методи-
ка не дає чіткої диференційованої оцінки всіх
потрібних показників [3, 4].
Мета роботи — розробка методики комп-

лексного оцінювання відтворної здатності кну-
рів, що узагальнено відображатиме рівень ос-
новних показників статевої активності і спер-
мопродуктивності кнурів.
Методика досліджень. Дослід проводили

на чистопородних кнурах-плідниках порід вели-
ка-біла та ландрас української та англійської
селекцій упродовж 2010 р. на базі СВАТ «Аг-
рокомбінат Калита» Броварського району Київ-
ської області. Для досліду було відібрано 13
кнурів віком 8—27 міс., що знаходились в од-
накових умовах годівлі й утримання. Годівлю
кнурів-плідників у цьому господарстві забезпе-
чували повноцінним комбікормом власного ви-
робництва за спеціальною рецептурою СК-6.
Добова даванка комбікорму — 5,2 кг/гол., ком-
бікорм роздавали сухим, а потім зволожували
його водою безпосередньо у годівниці.
Для визначення індексів відтворення прово-

дили хронометраж статевих рефлексів кнурів
за методикою В.І. Великжаніна [9] під час взят-
тя у них сперми на штучну вагіну. У період до-
слідження хронометраж статевих рефлексів
проводили у 6-ти кнурів породи велика біла (у
3-х по 3-х садках і у 3-х — по 2-х) і 7-ми плід-
ників породи ландрас (у 3-х по 3-х садках та у
4-х — по 2-х). У лабораторії визначали об’єм
еякуляту, концентрацію сперміїв на приладі
Semen meter та їхню активність під мікроско-
пом. На цьому підґрунті визначали кількість
спермодоз за методикою А.В. Квасницького [5].
Дані спермопродуктивності кнурів за період
використання (1—19 міс.) було взято з форми
16-свин. На основі отриманих даних розрахо-
вано індекси відтворної здатності кнурів обох
порід за 3- та 2-ма садками, а також повторю-
ваність індексів відтворення.
Індекс відтворення враховує кількість отри-
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маних спермодоз з еякуляту та рівень статевої
активності кнура, виражений співвідношенням
кількості отриманих спермодоз з одного еяку-
ляту до загальної тривалості часу (хв), затра-
ченого на його отримання.
Індекс відтворення (Ів) є відношенням отри-

маної від одного еякуляту кількості спермодоз
до сумарної тривалості окремих статевих реф-
лексів, хв, що виражається:

ІВ=nсд÷t,

де ІВ — індекс відтворення; nсд — кількість от-
риманих спермодоз з еякуляту, шт.; t — три-
валість отримання еякуляту, хв (фіксували від
повного входу кнура в манеж для взяття спер-
ми до його повного виходу з манежу після ус-
пішного завершення взяття сперми).
У разі відмови кнуром здійснити садку впро-

довж 20 хв перебування в манежі, за неповно-
цінної садки або невідповідності характеристик
одержаного еякуляту встановленим зооветери-
нарним вимогам — індекс відтворної здатності
дорівнює нулю.
Біометричні показники обчислювали згідно з

Індекс відтворення як метод
оцінки відтворної здатності кнурів-плідників

отриманими даними, вірогідність визначали за
критичними значеннями t-критерія Стьюдента [6].
Результати досліджень. У кнурів породи

ландрас за період дослідження об’єм еякуля-
ту був менший на 11%, а концентрація сперміїв
— більшою на 21,2% (Р<0,01), ніж у плідників
великої білої. За період використання плідни-
ки породи ландрас вірогідно переважали кнурів
великої білої за цими ознаками відповідно на
12,2 та 24,3%. Коефіцієнти варіабельності кон-
центрації сперміїв у кнурів порід великої білої
та ландрас за періоди дослідження були май-
же однаковими, що свідчить про відсутність
фенотипової мінливості між цими породами
(табл. 1).
Отже, оскільки кількість еякулятів і вік плід-

ників обох порід були майже однаковими, а
різниця у терміні використання — в межах по-
хибки, можна вважати, що кнури породи ланд-
рас мали ліпшу відтворну здатність, ніж вели-
кої білої.
Розрахунок індивідуальних індексів відтво-

рення та їхня біометрична обробка свідчать,
що мінливість індексу залежить від кількості

Дослідження Велика біла 6 15 351,0±37,92 42 0,26±0,015 23,0

Ландрас 7 17 313,8±19,00 25 0,33±0,017* 21,5

Використання Велика біла 6 261 223,9±6,07 44 0,28±0,008 44,1

Ландрас 7 251 254,9±5,17** 33 0,37±0,012** 50,9

* Р<0,01; ** Р<0,001.

1. По азни и прод тивності дослідних н рів за періоди дослідження ви ористання

кнурів, гол. еякулятів

Концентрація сперміїв,
млрд/мл

Об’єм еякуляту, мл

Cv, %M±mCv, %M±m

Показники спермопродукціїКількість

Період Порода

357 Денні 25 17 0,90 1,02 0,42 0,78±0,181 40,7

221 Вайс 27 17 1,12 1,52 1,43 1,36±0,120 15,5

5321 Вб 4 23 10 1,01 0,89 0,83 0,91±0,052 10,1

801 Роял Турк 9 1 1,52 1,81 х 1,67 х

5300 Вб 4 23 10 2,78 2,16 х 2,47 х

227 Роял Турк 27 17 2,00 2,13 х 2,07 х

M±m 22,3±2,76 12,0±2,61 1,56±0,241 1,59±0,182 0,89±0,243 1,44±0,170 х

Cv, % 30,3 53,2 46,5 34,3 56,9 44,5 х

2. Інде си відтворної здатності н рів вели ої білої породи, оцінених за 3- та 2-ма сад ами

Індекс

Садка

1 2 3
Cv, %M±m

Індивідуальний
номер, кличка
кнура

Вік кнура,
міс.

Термін
використання,

міс.
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Індекс відтворення як метод
оцінки відтворної здатності кнурів-плідників

садок і коливається в межах 10,1—40,7%, що
свідчить про значні індивідуальні особливості,
які проявляються під час кожного взяття спер-
ми (табл. 2).
Коефіцієнти мінливості індексів відтворення

в межах групи також свідчать про індивідуальні
особливості в прояві статевих рефлексів і спер-
мопродуктивності. При цьому індекси відтво-
рення за 1- та 2-ю садками були майже одна-
ковими та вірогідно вищими на 43 та 44% відпо-
відно порівняно із 3-ю.
У кнурів породи ландрас також спостеріга-

ється значна мінливість індексів відтворення як
у межах садок, так і між ними. Величина ін-
дексів відтворення між садками була в межах
похибки (табл. 3). Порівняльний аналіз індек-
су відтворення у досліджуваних порід свідчить,
що відтворна здатність ландрасів вища порів-
няно з кнурами великої білої породи, оскільки
у перших він був вірогідно (Р<0,05) більшим на
27,3% (див. табл. 2, 3).
Отже, індекс відтворення підтвердив пере-

вагу ландрасів над кнурами великої білої по-
роди за відтворною здатністю. У кнурів цей
індекс має значну мінливість, зумовлену ін-
дивідуальними особливостями відтворної
функції, що дає змогу використовувати його в
селекції як ознаку, що характеризує їхню від-
творну здатність.
Для визначення потрібної кількості садок, за

якими можна робити оцінку кнура за індексом
відтворення, розраховано повторюваність між
ними в кожному взятті сперми. У тварин, оці-
нених за 3-ма садками, повторюваність індексів
розраховували між 1-, 2- та 3-ю садками. У
кнурів великої білої породи (n=3) коефіцієнти
повторюваності становили 0,752, 0,994 (Р<0,05)

і 0,818, а у плідників породи ландрас (n=3) —
0,967 (Р<0,05), 0,966 (Р<0,05) та 1,0 (Р<0,01)
відповідно.
Коефіцієнти повторюваності індексу відтво-

рення між 1- та 2-ю садками становили: у кнурів
великої білої породи (n=6) — 0,871 (Р<0,05),
ландрасів (n=7) — 0,761 (Р<0,05).
Для визначення впливу породних особливо-

стей за відтворною здатністю на повторюва-
ність індексів відтворення кнурів різних порід,
від яких отримали 3 садки, було об’єднано в
одну групу (n=6). Розрахунок повторюваності
індексу відтворення у цій групі кнурів свідчить,
що коефіцієнти між 1- та 2-ю садками були на
рівні 0,880, між 2- та 3-ю — 0,961 (Р<0,05) та
між 1- та 3-ю — 0,892. У 13 досліджуваних кну-
рів коефіцієнт повторюваності індексів між 1- та
2-ю садками становив 0,593 (Р<0,05).
Отже, повторюваність свідчить про високий,

і в багатьох випадках вірогідний зв’язок між
індексами відтворення за 1-, 2-е та 3-є взяття
сперми. На ступінь зв’язку між 1- та 2-м взят-
тям вплинули породні особливості, але зв’язок
між індексами відтворення все одно залишив-
ся прямим, вірогідним і помірним. Це дає під-
стави вважати, що відтворну здатність кнурів
можна оцінювати за середнім індексом, розра-
хованим на підґрунті даних, отриманих за 2
взяття сперми.
Використання індексу відтворення в селек-

ційних програмах з поліпшення порід у галузі
свинарства зумовлює потребу встановлення
його зв’язку з основними ознаками спермо-
продуктивності, а саме, об’ємом еякуляту та
концентрацією сперміїв. Звідси виникла необ-
хідність визначити коефіцієнти кореляції між ін-
дексами відтворення та показниками спермо-

3200 Ла 5 23 10 2,27 1,58 1,58 1,81±0,230 22,0

3246 Ла 1 22 10 1,94 1,49 1,41 1,61±0,162 17,7

3155 Ла 3 23 10 2,81 2,15 2,67 2,54±0,200 13,7

3164 Ла 8 23 10 2,01 1,85 х 1,93 х

455 Овесйон 22 15 2,36 1,57 х 1,97 х

283 Есмер 26 19 3,41 2,09 х 2,75 х

809 Есмер 8 1,5 0,54 1,95 х 1,25 х

M±m 21,0± 2,23 10,8± 2,03 2,19±0,280 1,81±0,08 1,89±0,390 1,98±0,160 х

Cv, % 28,0 49,9 40,5 14,8 36,2 32,5 х

3. Інде си відтворної здатності н рів породи ландрас, оцінених за 3- та 2-ма сад ами

Індекс

Садка

1 2 3

Cv, %M±m

Індивідуальний
номер, кличка
кнура

Вік кнура,
міс.

Термін
використання,

міс.
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Плідники породи ландрас мають ліпшу
спермопродуктивність, ніж кнури великої
білої. Індекс відтворення дає змогу оцінювати
відтворну здатність кнурів-плідників за ос-
новними показниками спермопродуктивності,

Висновки

а саме за показниками об’єму еякуляту та
концентрацією сперміїв за умови їх рухливості
80% і більше. Коефіцієнт множинної кореляції
між 3-ма ознаками становить r=0,660
(Р<0,05).

продуктивності кнурів безпосередньо за їх пе-
ріоди дослідження та використання.
Коефіцієнти кореляції розраховували між

середніми індексами відтворення за 2-ма взят-
тями (n=13) та об’ємом еякуляту і концентра-
цією сперміїв. Вони мали таке значення: за пе-
ріод дослідження r=0,223 та r=0,737 (Р<0,01);
за період використання r=0,465 та r=0,439. У
цій вибірці кнурів обох порід (n=13) об’єм еяку-
ляту корелює з концентрацією сперми негатив-
но в низькому ступені r=–0,147.
Така розбіжність у ступенях і спрямованості

зв’язку між аналізованими ознаками відтворної
здатності не дає змоги вважати позитивним
вплив добору за величиною індексу відтворен-
ня на спермопродуктивність плідників. Тому на
підґрунті цих коефіцієнтів взаємозв’язку були
розраховані коефіцієнти множинної кореляції
між показниками об’єму еякуляту, концентра-
цією сперміїв та індексами відтворення за

всією вибіркою тварин (n=13). Для розрахунку
використано показники спермопродукції за весь
період використання й отримані безпосередньо
під час хронометражу статевої активності.
Коефіцієнти множинної кореляції за період

дослідження були високими та становили між
досліджуваними показниками, розрахованими
на основі даних, отриманих під час 1-ї садки
r=0,810 (Р<0,01) і 2-ї — 0,644 (Р<0,05). Множин-
на кореляція між середнім індексом 2-х садок
та досліджуваними ознаками спермопродуктив-
ності була вірогідною (Р<0,05), помірного сту-
пеня зв’язку (під час дослідження r=0,697; за
період використання r=0,660. Тобто, кнури з
більшим індексом відтворення мають більший
об’єм еякуляту та концентрацію сперміїв.
Отже, можна вважати, що оцінка відтворної

здатності кнурів за величиною індексу відтво-
рення дає змогу відібрати плідників з ліпшою
спермопродуктивністю.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОРТІВ КОНОПЕЛЬ
ЗА МОРФОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ

Виявлено особливості зміни морфоло ічних озна
рослин онопель, я і по ладено в основ
розроб и «Методи и проведення е спертизи
сортів онопель на відмінність, однорідність
і стабільність» я засіб їх охороноздатності.

Нині в Україні значно підвищилися вимоги до
сільськогосподарських культур у напрямі охо-
рони прав на сорти. Виконується це відповід-
но до міжнародних норм подальшого розвитку
селекції та насінництва. Актуальність цього пи-
тання пов’язана з потребою детального опису
нових сортів за морфологічними ознаками для
державного сортовипробування та встанов-
лення їх істинності у разі знеособлення або
плагіату.
У конопель морфологічні ознаки сортів ком-

плексно досі не вивчали. Досліджували лише
окремі ознаки у зв’язку з виконанням тієї чи
іншої наукової програми. Однак нині питання
експертизи сортів потребує детальнішого вив-
чення і опису ознак.
Мета досліджень — всебічне вивчення

морфологічних ознак вегетативних і генератив-
них органів сортів конопель різного походжен-
ня і розробка на цій основі методики експерти-
зи сортів як засіб їх охороноздатності, а також
застосування установлених закономірностей у
селекційній практиці.
Матеріал і методика досліджень. Для ви-

вчення було залучено 11 сортів дводомних та
22 сорти однодомних конопель. Досліди прово-
дили в оціночному розсаднику. Спосіб посіву —
широкорядний: міжряддя — 50 см, відстань між
рослинами в рядках — 5 см. Довжина рядків
3 м. Кожний сорт вирощували по 3 рядки в двох
повтореннях. Вибірка — по 60 рослин кожного
сорту щороку. Усього досліджували 82 морфо-
логічні ознаки. Експерименти проводили в
2003—2009 рр.
Результати досліджень. Проведені спосте-

реження свідчать про високий ступінь мінли-
вості ознак рослин конопель, що дало змогу
встановити статистично достовірні відмінності
між сортами. Розроблено структурну схему ос-
новних ознак (рисунок).
Паросток. Паросток конопель складається

з гіпокотиля, 2-х сім’ядолей та верхівкової
бруньки, яка дає початок головному стеблу.

Довжина гіпокотиля у межах сортів становить
18,1—28,5 мм. Для гіпокотиля характерне ан-
тоціанове забарвлення, однак ступінь прояву
цієї ознаки різний — слабкий, середній і силь-
ний. Домінує слабкий і середній ступінь. Зеле-
не забарвлення гіпокотиля проявляється як
домішка до основного антоціанового кольору.
У одного й того самого проростка конопель ви-
ростають неоднакові за довжиною сім’ядолі —
більша й менша. Довжина більшої сім’ядолі
становить 9,1—12,3 мм, ширина — 4,3—6 мм.
Параметри коротшої сім’ядолі відповідно
змінюються від 7,2—9,6 і 4,4—6,3 мм. Виявле-
но 3 форми сім’ядолей: овальна, лопатоподіб-
на і видовжена. Домінує видовжена форма
сім’ядолей, кількість яких у межах сортів —
51,7—87,6%.
Листки. Сформований листок конопель

пальчастоскладний, пальчасторозділений. На
загальному черешку утворюється листковий
вузол, з якого виростають окремі листкові пла-
стини. Центральна листкова пластинка (ЦЛП)
найчіткіше формує морфологічні ознаки, тоді як
крайні — найменш розвинені. Тому для визна-
чення відмінностей між сортами конопель за
структурними елементами листка слід залуча-
ти саме ЦЛП. Біля основи черешка формуєть-
ся 2 прилистки шилоподібної форми.
Довжина прилистків сортів конопель стано-

вить 4,9—9,3 мм. Черешок листка довгий, від-
носно тонкий. У межах об’єктів дослідження
конопель середній показник довжини черешка
— 3,8—7,8 см. Середня кількість листкових
пластинок у найбільш розвинених листків —
6,4—9,3 шт. Середні показники довжини ЦЛП
у об’єктів дослідження — 12,3—18, ширина —
1,6—3,2 мм [1].
Краї листкових пластинок зубчасті. Наймен-

ша кількість зубців на ЦЛП — 28,3, найбільша
— 42,5 шт. Зубці утворюють поздовжній і по-
перечний боки щодо центральної жилки лист-
кової пластинки. Поздовжній бік — 7,29—12 мм,
поперечний — 1,47—4,25 мм. Він буває пря-
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мий, опуклий чи увігнутий (домінує опуклий).
Обрис поперечного боку — прямий, опуклий та
увігнутий (домінує увігнутий). Виділено 3 фор-
ми верхівок зубців: гостра, пряма і дзьобоподіб-
на. Найчастіше трапляється дзьобоподібна
форма, утворена опуклим поздовжнім й увігну-
тим поперечним боками. Важливою ідентифі-
каційною ознакою є ступінь дзьобоподібності
верхівки зубців — відсутній, низький, середній
і високий [1].
Для листкових пластинок конопель власти-

ве утворення візуально добре помітних цент-
ральної і бокових жилок (особливо з нижнього
боку пластинок). Кількість бокових жилок збі-
гається з кількістю головних зубців, оскільки ці
жилки завжди спрямовані до їх верхівок. Показ-
ники кількості основних зубців і бокових жилок,
таким чином, однозначні. Густота бокових жи-
лок на ЦЛП у сортів конопель становить 2,20—
3,56 шт./см [2].
Стебло. Загальна довжина стебла сортів

конопель — 133—376 см, технічна довжина
стебла (ТДС) — 72—303 см. Незважаючи на
високорослість рослин, стебло у них тонке
(5,7—13,6 мм у діаметрі). Довжина суцвіття —
30—90 см, ширина — 2,9—11,6 см. Виділено 2
основні форми суцвіття — прямокутно- й ром-
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боподібна. Співвідношення цих форм дуже змі-
нюється залежно від сорту [3].
За листкорозміщенням стеблові вузли на

ТДС конопель діляться на 1-, 2-, 3-, 4-, 2—
1-листі. Найчастіше трапляються рослини з
2-листими стебловими вузлами, з 2—1-листи-
ми стебловими вузлами (в нижній частині ТДС
по 2 листки в стеблових вузлах, у верхній час-
тині — по 1 листку) та з безсистемним листко-
розміщенням (у різних стеблових вузлах фор-
мується різна кількість листків). Сорти конопель
відрізняються за кількістю стеблових вузлів і
листків на ТДС. Найменша кількість стеблових
вузлів — 8,2, найбільша — 20,9 шт. Приблиз-
но такий самий ступінь мінливості й показника
довжини міжвузля. Найкоротше міжвузля —
7,4, найдовше — 18,1 см. Кількість листків на
ТДС становить 15,5—32,5 шт. [4].
Насіння. Колір насіння конопель визначаєть-

ся двома складниками — загальним (основним)
фоном забарвлення і мозаїчним рисунком, який
накладається на основний фон. Відмінності
сортів за насінням визначаються комплексно:
за кольором основного фону оболонки — світ-
ло-коричневий, світло-сірий та темно-сірий до
майже чорного; інтенсивністю прояву мозаїки
— слабка, середня, сильна; величиною мозаїч-

Стр т рні елементи основних морфоло ічних озна рослин онопель, ре омендованих для
ідентифі ації сортів: ЦЛП — центральна лист ова пластин а; ТДС — технічна довжина стебла

Маса 1000 насінин Довжина гіпокотиля
Забарвлення основного фону оболонки Інтенсивність

антоціанового забарвлення гіпокотиля
Інтенсивність прояву мозаїки

Величина мозаїчних плям
Частка гіпокотилів із зеленим забарвленням

Форма сім’ядолі

Довжина більшої сім’ядолі
Довжина меншої сім’ядоліВміст канабіноїдів

Насіння

Листок

Рослина Проросток

Стебло

Загальна довжина стебла
Технічна довжина стебла

Діаметр стебла

Миклість стебла

Тип листкорозміщення на ТДС

Кількість стеблових вузлів на ТДС

Довжина міжвузля
Ступінь залистяності ТДС

Уміст волокна у стеблі

Забарвлення стебла у фазі стиглості

Довжина прилистка

Кількість листкових пластинок у листку
Довжина черешка
Довжина ЦЛП

Ширина ЦЛП

Кількість зубців на ЦЛП
Кількість подвійних зубців на ЦЛП

Довжина повздовжнього боку зубців

Довжина поперечного боку зубців

Ступінь дзьобоподібності зубців

Форма суцвіття

Суцвіття

Ширина суцвіття

Довжина суцвіття

Співвідношення форм суцвіття

Ступінь щільності бічних гілок

Ступінь щільності квіток

Співвідношення чоловічих і жіночих квіток

Довжина квітоніжки чоловічих квіток
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них плям — дрібна, середня, крупна; співвід-
ношенням безмозаїчних і мозаїчних насінин.
Колір мозаїки на відміну від основного фону за-
барвлення оболонки стабільний — чорний.
За комплексом морфологічних ознак насін-

ня сортів конопель істотно відрізняється. На-
приклад, у насіння сорту Єрмаківські місцеві за-
гальний фон оболонки світло-коричневий, ін-
тенсивність прояву мозаїчних плям — слабка,
величина мозаїчних плям — середня, співвід-
ношення безмозаїчних і мозаїчних насінин —
99:1%. Насіння сорту Золотоніські 11 зовсім
інше: загальний фон оболонки — темно-сірий,
інтенсивність прояву мозаїки — сильна, вели-
чина мозаїчних плям — крупна, співвідношен-
ня безмозаїчних і мозаїчних насінин 1,7:98,3%.
Відсутність мозаїчних плям найчастіше прояв-
ляється у насіння зі світло-коричневим забарв-
ленням основного фону оболонки.
Сорти конопель відрізняються за масою

1000 насінин (14—21,7 г). Градації ознаки маси
1000 насінин — мала, середня, велика.
Специфічною ознакою конопель порівняно з

іншими культурами є вміст канабіноїдів (нарко-
тичних речовин). У цілому сорти 2-домних ко-
нопель і сорти південного походження містять

більше наркотичних речовин, ніж сорти 1-дом-
них конопель і середньоросійського та північно-
го походження. Сучасні селекційні сорти коно-
пель фактично безнаркотичні. За вмістом кана-
біноїдів сорти конопель поділяються на такі
градації: відсутній або дуже низький уміст,
низький, середній, високий і дуже високий. На-
приклад, відсутній або дуже низький уміст ка-
набіноїдів (0 — сліди) характерні для сортів
Глухівські 58, Гляна, Глухівські 66, Глера. На-
томість у сортів Єрмаківські місцеві, Глухів-
ські 10, ЮС-9 та інших, з якими не проводили
селекцію на безнаркотичність, уміст цих речо-
вин високий (до 15 і більше балів). Уміст волок-
на в стеблах також належить до характерної
ідентифікаційної ознаки. Він коливається у ме-
жах сортів за градаціями від дуже низького
(менше 16%) до дуже високого (понад 30%).
Загалом наші дослідження свідчать, що сор-

ти конопель істотно відрізняються між собою за
морфологічними ознаками рослин, що дало
змогу встановити для них відповідні градації
показників і на цій основі розробити «Методи-
ку проведення експертизи сортів конопель на
відмінність, однорідність і стабільність» [5] й
одержати на неї патент [6].

Установлено достовірні відмінності між
сортами конопель за морфологічними ознака-
ми проростка, листка, стебла, суцвіття, кві-
ток, фенологічних фаз розвитку рослин, ста-
тевих типів, насіння та вмісту волокна і ка-
набіноїдів. На основі одержаних результатів
досліджень розроблено «Методику проведен-

Висновки

ня експертизи сортів конопель на відмінність,
однорідність і стабільність», яка дає змогу
ідентифікувати сорти як ефективний засіб їх
охороноздатності і захисту прав селекціо-
нерів-коноплярів на інтелектуальну влас-
ність. Установлені закономірності заслугову-
ють на практичне використання в селекції.
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ВПЛИВ ТРАВМУВАННЯ
І ПОШКОДЖЕНЬ МІКРООРГАНІЗМАМИ
ЖИТА ОЗИМОГО ПРИ ЗБИРАННІ,
ПІСЛЯЗБИРАЛЬНІЙ ОБРОБЦІ
ТА ПОСІВІ

Проведено аналіз рез льтатів досліджень вплив
травм вання і пош оджень мі роор анізмами на
я ість зерна та насіння жита озимо о при
збиранні, післязбиральній обробці та посіві.

Нинішні машини і технологічні лінії не в пов-
ній мірі забезпечують отримання високоякісно-
го зерна та насіння в зв’язку з тим, що на всьо-
му шляху цих технологічних процесів зернівки
отримують значні макро- і мікротравми, які зни-
жують їх урожайність а відповідно валові збо-
ри зерна.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Із головних напрямів отримання високих уро-
жаїв спеціалістам добре відомі такі, як «точне
землеробство», «селекційна робота», «енерго-
зберігаючі технології», проте останнім часом не
менш важливу роль у цьому ланцюжку відіграє
ще один дуже важливий напрям — «щадячі
технології під час збирання і підготовки насіння
до сівби» або «зниження травмування».
Протягом складного і подовженого агротех-

нологічного процесу збирання, післязбиральної
обробки, розвантажувально-завантажувальних
операцій, обробки хімічними препаратами та,
власне, посівом відбувається неминуче травму-
вання зерна і насіння.
Дані досліджень О.П. Тарасенка, І.Г. Стро-

ни, В.І. Оробінського, Б.І. Котова, В.М. Дринчи,
Л.В. Фадєєва та інших свідчать про те, що кіль-
кість травмованих зернівок зернових культур
при обмолоті та транспортуванні на тік стано-
вить 15—20%, а під час післязбиральної оброб-
ки, протруюванні насіння та посіві ці показни-
ки іноді досягають ще більших значень [1—8].
При виконанні будь-якої з наведених опе-

рацій на зернівку діють багато механічних чин-
ників, які негативно впливають на її якісні по-
казники.
Після збирання, поступивши на тік і знахо-

дячись на ньому певний період, зернова маса
із зерном інших культур, частинками подрібне-
ної соломи, колосків, полови, побитого, посіче-

ного, розмеленого і недозрілого сирого зерна
та частинками вологого ґрунту, насінням бур’я-
нів високої вологості, а також наявним мікрот-
равмованим зерном навіть при короткому кон-
тактуванні із зерном основної культури, дуже
швидко передає йому свої негативні якості.
У результаті такого контакту від підвищення

температури зернова маса самозігрівається, а
зі зростанням інтенсивності дихання виділя-
ється додаткове тепло, що створює сприятли-
ве середовище для розвитку і життєдіяльності
мікроорганізмів. В комплексі ці процеси призво-
дять до значного погіршення якісних показників
насіння.
Мета дослідження — виявлення впливу

макро- і мікротравмування на різних стадіях
збирання пшениці озимої і жита на якість зер-
на та насіння.
Результати досліджень. Дослідження про-

водили в господарствах різних грунтово-клі-
матичних зон Лісостепу і Полісся на кількох
сортах пшениці озимої і жита. В даному випад-
ку приводяться результати досліджень у
сільськогосподарському насінницькому підпри-
ємстві «Галекс-Агро» Житомирської області, де
вивчався вплив травмування і пошкодження
мікроорганізмами зерна і насіння жита озимо-
го с. Клич на різних стадіях збирання, після-
збиральної обробки, протруювання насіння та
посіву.
Результати отриманих досліджень (табл. 1)

свідчать про те, що травмування зернівок жита
відбувається на всіх стадіях технологічного
процесу.
Необхідно відзначити, що макротравмуван-

ня набуло найбільших значень при надхо-
дженні зерна в бункер та після розвантаження
з автомобіля — 4%, а при наступних операціях
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Вплив травмування
і пошкоджень мікроорганізмами жита озимого
при збиранні, післязбиральній обробці та посіві

цей показник зменшувався і під час посіву ста-
новив — 1%. Водночас мікротравми переви-
щували макротравми в десятки разів. Отрима-
ні дані свідчать, що травмування оболонок за-
родку та ендосперму вже під час проходження
зернової маси в жатці становили 17%, а при
надходженні її в бункер — 45%, після розван-
таження і поступлення на післязбиральну об-
робку та підготовки насіння до посіву ці по-
шкодження зросли на 12%, а після завершен-
ня посіву цей показник зріс ще на 2%. З початку
збирання до завершення посіву пошкоджен-
ня оболонок зародку та ендосперму станови-
ли 63%.
Отримані результати свідчать про таке: як-

що на початку обмолоту без пошкоджень у
зерновій масі знаходилося 90% зернівок, то
після посіву всі вони зазнали різних видів трав-
мувань.
Переконливим свідченням цього є також да-

ні узагальненого показника травм, тобто, коли
всі види травм (вибитий зародок, пошкоджений
зародок, ендосперм, оболонки зародку, обо-
лонки ендосперму, оболонки зародку та ендо-
сперму), внаслідок розрахункових формул та
коефіцієнтів, зведені до одного — пошкодже-
ний зародок.
На початковій стадії обмолоту в жатці уза-

гальнений показник становив 16,99%, бункері
— 25,9, а після розвантаження з автомобіля він
зріс на 6,23%. При наступних технологічних
операціях цей показник збільшився до 37,90%,
або на 5,91%.
Наявність та шкідлива дія мікроорганізмів

також відслідковується з початку збирання та
на всіх наступних аж до обробки хімічними пре-
паратами, операціях післязбиральних робіт.
Так після розвантаження зернової маси з ав-

томобіля на тік кількість заражених зернівок
фузаріозом становила 33%, гельмінтоспоріо-
зом — 19, септоріозом — 9%, а також спосте-
рігається слабка дія плісневих грибків, яка за
наступних технологічних операцій підсилюєть-
ся до середньої.
Після проходження насіння через протрую-

вач, внаслідок оброблення його сучасними хі-
мічними препаратами, життєдіяльність шкід-
ників знижується.
Показники якості зерна і насіння жита ози-

мого наведені в табл. 2.
Ці дані свідчать, що чистота зернової маси

на початковій стадії робіт знаходилася на рівні
96,1% в жатці, при попаданні в бункер вона
знизилася до 92,8, а після розвантаження з ав-
томобіля на тік становила 92,2, тобто порівня-
но з початковим своїм значенням, погіршилася
на 4,1%.
При виконанні наступних операцій обробки

зернової маси та підготовки насіння, цей показ-
ник, згідно отриманих даних, покращився і піс-
ля посіву становив 97,5%.
Насіння культурних рослин у зерновій масі
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На корені 96,5 12 168 90 14,1 21,5 30,6 615
У жатці 96,1 8 155 90,5 14,0 21,0 30,4 605
Після барабана 94,5 10 1125 87,9 14,7 20,7 30,2 590
Після решіт 93,1 8 1148 81,0 15,3 20,5 30,5 590
В бункері 92,8 6 1205 80,5 15,0 20,6 30,3 588
Після розвантаження з:
  бункера 92,5 6 1201 79,5 15,2 20,5 30,5 587
  автомобіля 92,2 7 1190 79,3 15,1 21,0 30,0 585
Після:
  поступлення на очищення 92,2 6 1180 79,0 13,8 22,9 28,5 577
  очищення 93,5 3 850 83 13,2 22,5 29,2 580
Подача на 2-е очищення 93,4 4 750 83,5 13,0 22,1 29,4 583
Після:
  очищення 96,5 0 25 84,3 12,5 20,0 30,2 586
  протруєння 96,9 0 23 85,5 12,3 15,2 30,3 585
Після:
  завантаження в сівалку 97,4 0 20 85,7 12,2 15,0 30,4 590
  посіву 97,5 0 20 86,0 12,0 15,0 30,5 601

Вплив травмування
і пошкоджень мікроорганізмами жита озимого
при збиранні, післязбиральній обробці та посіві

2. По азни и я ості насіннєво о матеріал жита озимо о

Вологість, %

на місці
взяття
зразка

лабора-
торна

Стадія відбору
зразків для досліджень

Натура,
г/л

Маса 1000
насіння, г

Схожість,
%

Насіння
бур’янів,
шт./кг

Насіння
культурних
рослин,
шт./кгЧ

и
ст
от
а,

 %

знаходилося протягом усього часу збирання в
кількості 4—10 шт./кг, а при наступній обробці
і підготовці насіння після проходження через
зерноочисні машини його наявність не спосте-
рігалась.
Кількість вологого, недозрілого насіння бу-

р’янів знаходилася на достатньо високому рівні
і на період проходження зернового вороху че-
рез барабан його налічувалося 1125 шт./кг, у
бункері — 1205, після розвантаження з автомо-
біля на тік — 1190 шт./кг.
При наступних технологічних операціях їх

кількість зменшувалася і після посіву, в складі
висіяного насіння, залишилося 20 шт./кг на-
сіння бур’янів.
Один із головних показників якості насіння —

схожість, яка на початок збирання становила
90,5%, а після розвантаження зернової маси
знизилася до 79,3, або на 6,7%. Це є свідчен-
ням того, що наявними зерноочисними маши-
нами, довести забруднене, травмоване та по-
шкоджене мікроорганізмами зерно до високих
стандартних показників якості надто складно.
Необхідно відзначити негативну роль висо-

кої вологості зерна, у зв’язку з великою його
засміченістю, травмуванням і пошкодженням
шкідниками.
Як видно з даних, на місці проведення робіт

з часу їх початку і наприкінці усього проце-
су через велику забур’яненість вологість зер-
на знаходилася на високому рівні і станови-
ла 21%, а після поступлення на очищення —
22,9%. При наступних операціях цей показ-
ник знизився, але все-таки був високим —
20,8%.
Лабораторні значення вологості при обмо-

лоті знаходилися на рівні 15,2% після розван-
таження з бункера в автомобіль, а після на-
ступних операціях підготовки насіння та посіву
цей показник знизився до 12% — це результат
впливу під час очищення та досушення висо-
ких температурних рівнів повітря, 35—40°С.
Маса зерна жита протягом обмолоту та піс-

лязбиральної обробки також змінювалася від
початкових значень 30,4 г, після поступлення
на доочистку — 28,5% та після посіву — 30,5.
У такій послідовності змінювалася натура зер-
на від 615 до 601 г/л.

Травмовані зернівки внаслідок незадовільно-
го їх зберігання, при великій кількості вологих
компонентів унаслідок високої інтенсивності
дихання виділяють значно більшу кількість теп-

Висновки

ла, самозігріваються, що стає сприятливим
живильним середовищем для життєдіяльності
мікроорганізмів, які значно погіршують якісні
насіннєві та продовольчі показники.
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РЕЦЕНЗІЇ
ДЛЯ НАУКИ І ВИРОБНИЦТВА

У видавництві «Колобіг» вийшла в світ монографія завідувача відділу захисту рослин ННЦ
«Інститут землеробства НААН України», доктора сільськогосподарських наук, професора
М.С. Корнійчука «Грибные болезни люпинов».
У ній уперше проаналізовано світовий досвід із вивчення хвороб люпинів і розробки заходів

обмеження їх розвитку та шкодочинності. Показано, як у процесі інтродукції і окультурювання
люпинів досліджували хвороби. Висвітлено дослідження учених більше як з 20 країн, в яких ви-
рощують люпин.
У книзі наведено результати багаторічних досліджень автора з цієї проблеми. Уперше пода-

но огляд мікроскопічних грибів, що паразитують на однорічних кормових люпинах: жовтому, біло-
му і вузьколистому, які вирощують в Україні. Описано 9 найбільш поширених і шкодочинних гриб-
них хвороб, біологічні особливості і морфологічні ознаки їх збудників, вірулентні штами збудни-
ка фузаріозного в’янення та показано їх поширення в зоні люпиносіяння.
Використання вірулентних штамів (82 Fusarium oxjsporum var. orthoceros та ін.) для створен-

ня інфекційних фонів у наукових установах і системі державного сортовипробування та мето-
дик, розроблених автором, дало змогу створити і впровадити у виробництво сорти, стійкі до фу-
заріозного в’янення. У монографії описано 11 сортів люпинів жовтого і білого, створених у ННЦ
«Інститут землеробства НААН»  і включених у Реєстр сортів рослин України, які характеризу-
ються стійкістю до фузаріозу.
Вивчення на інфекційних фонах зразків світової колекції люпинів дало можливість автору ство-

рити генофонд вихідного матеріалу за ознакою стійкості до найбільш небезпечних хвороб, ви-
користання якого дасть можливість у перспективі створити сорти з комплексною стійкістю.
У книзі подано методики створення інфекційних фонів і оцінки селекційного матеріалу до

найбільш небезпечних хвороб (фузаріозне в’янення, антракноз), які пройшли виробничу пере-
вірку і можуть бути використані в наукових установах.
У монографії розглянуто вплив погодних умов і агротехнічних прийомів на розвиток хвороб

люпинів, науково обґрунтовано місце люпинів у сівозміні для попередження розвитку епіфітотій
та показано можливість використання інших заходів для обмеження розвитку хвороб.
Проаналізовано можливість застосування для захисту люпинів хімічних і біологічних засобів,

наведено найбільш ефективні препарати та подано модель системи захисту люпинів від хвороб
для України, яка включає інтегроване застосування агротехнічних заходів, стійких сортів, хімічних
і біологічних препаратів.
Монографія М.С. Корнійчука «Грибные болезни люпинов» — це книга для науки і виробницт-

ва, має велике практичне  значення.
В.А. Вергунов,

член-кореспондент НААН

Головним завданням після обмолоту, після-
збиральної обробки, підготовки насіння та по-
сіву скорочення в часі цей розрив до мінімуму, та
якнайшвидше забезпечити відокремлення всіх

засмічувачів з одночасним виділенням травмо-
ваного, побитого, недорозвиненого, недозріло-
го і щуплого зерна, що позитивно вплине на
якісні показники насіння.
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ВПЛИВ СІВОЗМІНИ
Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ
ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО

Наведено хара теристи зміни родючості
чорнозем типово о під впливом сівозмін
і застос вання добрив. Відзначено дея е
по іршення йо о фізи о-хімічних властивостей
і м сово о стан за внесення одних
мінеральних добрив і тенденцію до по ращання
— за ви ористання ор анічних добрив сівозміні.

На сучасному етапі розвитку розуміння про
родючість ґрунтів важливим є визначення її оп-
тимальних параметрів, побудова і реалізація
ефективної моделі для забезпечення макси-
мального рівня продуктивності сільськогоспо-
дарських культур. У науковій літературі існує
досить широкий спектр понять, які характери-
зують різні форми родючості, проте всі вони
зводяться до того, що ґрунт має природну (по-
тенційну) родючість, як результат природного
ґрунтотворного процесу, і дійсну (ефективну),
яка проявляється з початком використання
ґрунту як засобу організованого виробництва і
вимірюється продуктивністю агроценозу.
Визначальним чинником зміни стану родю-

чості ґрунту, пов’язаної з фізико-хімічними про-
цесами в ньому, у першу чергу, є дія органіч-
них і мінеральних добрив. За різних доз і ха-
рактеру їх розподілу в поверхневих шарах
ґрунту з часом наростає відповідно пошарова,
а також просторова неоднорідність його скла-
ду і властивостей навіть у межах одного польо-
вого досліду [1]. Вказана диференціація поси-
люється за підвищених і високих доз добрив [2,
6]. Крім того, спостерігається прихована нега-
тивна дія на ґрунт не тільки високих, а й се-
редніх доз добрив [5]. Водночас, безперечно,
актуальною для сучасного землеробства в ба-
гатьох випадках є цілковито вимушена відмова
від застосування добрив з боку землекорис-
тувачів на значній площі ріллі з ряду негатив-
них мотивів, переважно економічних і фінан-
сових. Унаслідок цього має місце екстенсивне
ведення землеробства і вирощування сільсько-

господарських культур з використанням лише
природної родючості ґрунту [4].
Мета досліджень — виявлення особливо-

стей трансформації фізико-хімічних властиво-
стей, гумусового стану та можливості і харак-
теру зміни групового складу гумусу чорнозему
типового під впливом удобрення і сівозміни.
Результати досліджень. Фіксований у часі

і просторово цикл експериментування проведе-
но протягом 2001—2007 рр. у 4-пільних сіво-
змінах на чорноземі типовому малогумусному
легкосуглинковому — в підзоні нестійкого зво-
ложення лівобережного Лісостепу (табл. 1).
При цьому виходили з переконання, що почат-
ком інформаційно повноцінної ротації цих сі-
возмін після отримання кожною з її культур як
свого попередника, так і (умовно) передпопе-
редника об’єктивно слід вважати 2004 р., відпо-
відно її закінченням — 2007 р. Відрізняючись
незначною мірою за набором культур, сівозмі-
ни розгорнуті у просторі та часі на досить від-
мінних варіантах удобрення.
З отриманих даних видно, що, у першу чер-

гу, зміни відбулися у вбирному комплексі чор-
ноземного ґрунту. У сівозмінах, де застосову-
вали лише органічні добрива, стан вбирного
комплексу ґрунту порівняно до варіанта без
добрив (контрольного) суттєво оптимізувався
за рахунок зростання ступеня насичення осно-
вами до 90—94% (варіант 4, 5), що забезпечи-
ло зменшення гідролітичної кислотності (Нг).
Водночас установлено, що застосування ли-

ше мінеральних добрив на вар. 2 призвело до
зростання активності водневих іонів в орному
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шарі ґрунту внаслідок підвищення концентрації
фізіологічно кислих солей як складової цих доб-
рив, про що свідчить збільшення Нг до 2,28
мг⋅екв/100 г ґрунту порівняно з варіантом без
добрив взагалі.
Поєднання мінеральних добрив з органічни-

ми (варіант 3, 6, 7) сприяло деякому пом’якшен-
ню деструктивних змін ґрунтового вбирного
комплексу. Проте в порівнянні із суто органіч-
ною системою удобрення у вказаних варіантах
знизилися показники суми ввібраних основ,
зросла кислотність ґрунту. Найвідчутніше її
зростання відзначено в сівозміні, яка включає
буряки цукрові (варіант 6), тому що вони по-
рівняно з іншими культурами одержують най-
вищі дози мінеральних добрив (N90P100K100) у
досліді, у т. ч. і фізіологічно кислих азотних.
Щодо поживного режиму ґрунту, зокрема,

вмісту рухомого фосфору слід відзначити його
диференціацію у різних шарах ґрунту по варі-
антах досліду. Зокрема, там, де в сівозміні за-
стосовували органо-мінеральну систему удоб-
рення (див. табл. 1, варіант 3, 7) й абсолютно
органічну у вигляді гною і побічної продукції
культур (варіант 5), зростання кількості рухомо-
го фосфору порівняно до неудобреного ґрунту
контрольного варіанта відзначено в його орно-
му, а за мінеральної системи удобрення (варі-
ант 2) — у підорному шарі ґрунту.
Калійний стан будь-якого ґрунту, як відомо,

відображає складний багатоструктурний про-
цес і уявляється як сукупність взаємозв’язаних
послідовних і паралельних реакцій між форма-
ми ґрунтового калію. Найбільшого значення
показника рухомості калію назагал (20,2 мг/ на
100 г дослідженого ґрунту) у досліді досягнуто
у варіанті 3 за поєднання органічних і мінераль-
них добрив — 10 т/га + N45P42К55 на 1 га сіво-
змінної площі.
Зрештою, за внесення добрив, що містять

азот, посилюється мобілізація його ґрунтових
сполук, наслідком якої є зростання вмісту азо-
ту, що легко гідролізується. Його найбільшими
значеннями на час закінчення ротації сівозмін
характеризується орний шар ґрунту у варіант
2 і 6 (166—182 мг/кг). Безумовно, суть поняття
«ґрунт» як природне утворення, що відзнача-
ється родючістю, значною мірою залежить від
умісту і запасів гумусу, а також його якісного
складу, характеру розподілу в ґрунтовому про-
філі. Отже, традиційно ці показники поряд з
тими, що безпосередньо характеризують по-
живний режим, є найважливішими в оцінці ро-
дючості різних ґрунтів.
Доведено, що зі збільшенням гумусованості

ґрунту поліпшуються його фізико-хімічні влас-
тивості, покращується водно-повітряний і тем-
пературний режими [3]. Практичне значення
проблеми ґрунтового гумусу зростає у зв’язку
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з посиленням його втрат в інтенсивно розорю-
ваних ґрунтах, адже із сучасних систем земле-
робства майже повністю виключено внесення
органічних добрив, якщо не брати до уваги ви-
користання рослинних післяжнивних і післязби-
ральних решток.
Для оцінки характеру і ступеня впливу чин-

ників досліду на вміст гумусу і загального азо-
ту в ґрунті одночасно нами проведено хімічний
аналіз зразків ґрунту, відібраних на початку
(2001 р.) і після закінчення початкового етапу
досліджень (2007 р.). Цілеспрямоване моделю-
вання еволюції вказаного чорноземного ґрунту
в умовах польового досліду забезпечило кіль-
кісну інформацію про рівень, якість і динаміку
його гумусового і азотного фонду.
Установлено, що в сівозмінах з парозайма-

ючою культурою горохом (варіант 1—5) найвід-
чутніше зниження абсолютного вмісту гумусу і
загального азоту в орному і підорному шарах
ґрунту, порівняно з початковим станом, цілком
очікувано відзначається у варіантах без засто-
сування добрив (відповідно на 0,17 і 0,13% гу-
мусу і в середньому на 0,01% азоту загально-
го), а також за мінеральної системи застосуван-
ня добрив (табл. 2).
У біологічних варіантах цих сівозмін за суто

органічної системи удобрення темпи зниження

початкового вмісту гумусу і азоту в ґрунті за
вказаний період спостережень відбувалися по-
вільніше. Цей процес торкнувся лише підорно-
го шару варіант 4 та орного — варіант 5: за
абсолютними значеннями він був помітно менш
інтенсивним, ніж у вищезазначених варіантах
1 і 2. Сумісне внесення органічних і мінераль-
них добрив під культури сівозмін позитивно
вплинуло на вміст гумусу і загального азоту в
ґрунті. Порівняно з вихідним станом відносний
уміст гумусу в орному шарі зріс на 0,03%, у
підорному — на 0,02%, відзначено тенденцію
до зростання вмісту загального азоту.
Часткова зміна складу культур у двох 4-піль-

них сівозмінах з горохом, а саме уведення бу-
ряків цукрових (варіант 7) і вівса (варіант 6) за
органо-мінеральної системи удобрення призве-
ло до зниження вмісту гумусу в орному шарі від
3,08 у початковому стані до 3,0% на кінець ро-
тації, азоту загального — відповідно від 0,188
до 0,184—0,185%. У підорних шарах ґрунту під
сівозмінами, де концентрувалась значна маса
коренів і заораних органічних добрив у вигляді
гною та післязбиральних решток рослин, поряд
з деяким зростанням умісту загального азоту
істотно (як для підорного шару) зріс і вміст гу-
мусу — від 2,8% у вихідному стані до 2,96 і
2,98% на момент завершення дослідів.

1. Горох — пшениця озима — кукурудза 0—25 2,91 –0,17 0,18 –0,008
    на зерно — ячмінь ярий 25—40 2,6 –0,13 0,164 –0,01

4.                         » 0—25 3,08 0,0 0,188 0,0

25—40 2,77 –0,03 0,172 –0,002

5.                         » 0—25 3,06 –0,02 0,187 –0,001

25—40 2,94 +0,14 0,181 +0,007

2.                         » 0—25 2,98 –0,1 0,183 –0,005

25—40 2,76 –0,04 0,172 –0,002

3.                         » 0—25 3,11 +0,03 0,19 +0,002

25—40 2,82 +0,02 0,175 +0,001

7. Горох — пшениця озима — овес —  0—25 3,0 –0,08 0,185 –0,003
    ячмінь ярий 25—40 2,98 +0,18 0,183 +0,009

6. Горох — пшениця озима — буряки 0—25 3,0 –0,08 0,184 –0,004
    цукрові — ячмінь ярий 25—40 2,96 +0,16 0,181 +0,007

14. Багаторічні трави — пшениця озима — 0—25 3,14 +0,06 0,191 +0,003
     кукурудза на зерно — ячмінь ярий 25—40 2,9 + 0,1 0,179 + 0,005

25—40 2,62 –0,11 0,169 –0,005

Пр им і т к а . Відносний уміст гумусу в ґрунті на початку досліджень становив: в орному шарі — 3,08%,
підорному — 2,80%; азоту загального, відповідно — 0,188 і 0,174%.

2. Уміст м с і азот в ґр нті в інці ротації (2007 р.) сівозмін відносно вихідно о стан
(2001 р.)

Загальний уміст, %

азотугумусу

± % до
вихідного

на кінець
ротації

± % до
вихідного

на кінець
ротації

Культура сівозмін у порядку чергування
Шар
ґрунту,
см
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Оцінка впливу сівозмін як основного чинни-
ка ефективного землеробства в цілому вказує
на те, що в комплексі з оптимальними дозами
добрив вони забезпечують зростання гумусо-
ваності ґрунту. Так, у сівозмінах з травами (лю-
церна, конюшина, вико-овес) і мінеральною
системою удобрення на відміну від аналогічної
4-пільної сівозміни з горохом (варіант 2) уміст
гумусу в порівнянні до початкового стану орно-
го шару в цілому зріс від 3,08 до 3,14%, підор-
ного — 2,8 до 2,9, тобто відповідно на 0,06 і
0,1%. Безумовно, це є наслідком позитивної
дії, у першу чергу, багаторічних трав як одного
з кращих асимілянтів азоту повітря і потужно-
го джерела поповнення органічних речовин у
ґрунті.
Зі змінами фізико-хімічних властивостей і

ступеня гумусованості ґрунту під дією дослі-
джуваних чинників впливу тісно пов’язана
трансформація якісного складу гумусу, тобто
зміна абсолютного вмісту і співвідношення вуг-
лецю груп і фракцій різної рухомості, агроно-
мічне значення яких, безперечно, неоднакове.
Оцінку впливу різних систем застосування

добрив у сівозмінах на якісний стан гумусу чор-

ноземного ґрунту нами складено на основі його
фракційно-групового складу (табл. 3). Такий
підхід дає можливість виявити найменші зміни
в складі гумусу за систематичного застосуван-
ня добрив. Виходячи з результатів досліджень,
можемо припустити, що одним із чинників, які
визначають динаміку групового і фракційного
складу гумусу під впливом добрив, є зростан-
ня кислотності (рН) ґрунтового середовища,
зумовлене їх підкислювальною дією.
Отримані результати підтвердили законо-

мірності, виявлені в процесі визначення і по-
рівняння показників загальної гумусованості.
Так, на варіантах, де протягом зазначеного
періоду досліджень застосовано мінеральні
добрива, у т. ч. і на фоні органічних, в орному
шарі ґрунту порівняно до вихідного стану істот-
но знизилась кількість гумінових кислот і особ-
ливо погіршилося співвідношення їхніх основ-
них фракцій — вільних і зв’язаних з Са2+.
Установлено, що у відібраних при закла-

данні досліду 2001 р. вихідних зразках ґрунту
загальна кількість гумінових кислот у складі гу-
мусу дорівнювала 0,74% ваги ґрунту або 41,3%
від вуглецю загального, а на кінець означено-

Вихідний ґрунт, 2001 р.

                      – 1,79 0,09/5,0 0,65/36,3 0,74/41,3 0,36/20,1 2,05 0,69/38,6

(12,2) (87,8) (100)

Сівозміни 1—5 — горох — пшениця озима — кукурудза — ячмінь, 7 — горох — пшениця озима —
овес — ячмінь, 2007 р.

1. Горох — пшениця озима — 1,69 0,12/7,1 0,59/34,9 0,71/42,0 0,33/19,5 2,16 0,65/38,5

кукурудза на зерно — ячмінь (16,9) (83,1) (100)

ярий

4.                 » 1,79 0,2/11,2 0,48/26,8 0,68/38,0 0,39/21,8 1,74 0,72/40,2

(29,4) (70,6) (100)

5.                 » 1,78 0,19/10,7 0,43/24,2 0,62/34,9 0,36/20,2 1,72 0,8/44,9

(30,6) (69,0) (100)

2.                 » 1,73 0,2/11,6 0,38/22,0 0,58/33,6 0,38/22,0 1,53 0,77/44,4

(34,5) (65,5) (100)

3.                 » 1,8 0,2/11,1 0,44/24,4 0,64/35,5 0,38/21,1 1,68 0,78/43,3

(31,3) (68,7) (100)

7. Горох — пшениця озима — 1,74 0,21/12,1 0,4/23,0 0,61/35,1 0,4/23,0 1,53 0,73/41,9

овес — ячмінь ярий (30,2) (67,0) (100)

Прим і т к а . У чисельнику — % до ваги ґрунту, знаменнику — % до С загального; у дужках — частка фракцій
гумінових кислот, %.

3. Зміна р пово о с лад м с в 0—20-сантиметровом шарі ґр нт під сівозмінами про-
тя ом 2001—2007 рр.

Негідро-
лізовані
залишки
(Снз), %

Культура
сівозмін у порядку чергування

С гумусових кислот, %

гумінові кислоти (Сгк)

вільні
зв’язані
з Cа2+ сума

 фульво-
кислоти

(Сфк)

  Сзаг.,
%

Сгк/Cфк
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АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Вплив сівозміни й удобрення
на родючість чорнозему типового

го терміну на удобрених ділянках ці показники
відповідно дорівнювали — 0,58—0,64 і 33,5—
35,5%. При цьому фракційний склад цієї групи
гумусових кислот змінився так: кількість гуміно-
вих кислот, зв’язаних з Са2+, зменшилася з 87,8
у вихідному ґрунті до 65,5—69,4% на кінець
ротації сівозмін, а вільних кислот зросла — від
12,2 до 30,6—34,5%.
Разом зі зменшенням загальної кількості гу-

мінових кислот у складі гумусу вихідного ґрун-
ту істотно підвищилась частка фульвокислот —
від 20,1% до 21,1—23,0% на кінець ротації сі-
возміни. При цьому співвідношення Сгк до Сфк
на кінець досліджень звузилося до 1,78—1,53.

Це свідчить про істотну втрату гумусом прита-
манної йому сталості під впливом мінеральних
добрив. На противагу останнім за суто органі-
чного удобрення у вар. 5 погіршення якісного
складу гумусу за рахунок збільшення частки
фульвокислот не відбулося.
Вочевидь у випадку з мінеральними добри-

вами, особливо за відсутності органічних для
сумісного внесення, складаються менш спри-
ятливі умови для переходу новоутворених гу-
мінових кислот у нерозчинні гуматні комплек-
си через часткові витрати обмінного кальцію
ґрунту на нейтралізацію привнесених фізіоло-
гічно кислих солей.

Виходячи з комплексної оцінки рівнів ефек-
тивної родючості чорнозему типового мало-
гумусного легкосуглинкового лівобережного
Лісостепу, можна відзначити диференціацію
його окультурення під впливом системи удоб-
рення і сівозмін. Об’єктивна перевага чинників
впливу, визначена в результаті ідентифікації

Висновки

змін умісту і групового складу гумусу, показ-
ників інших важливих властивостей ґрунту
найбільшою мірою залежить від виду та ін-
тенсивності удобрення, підвищенню ефек-
тивності якого сприяють оптимальні щодо
його родючості і формування продуктивності
культур сівозміни
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ЗАСТОСУВАННЯ
ВУГЛЕВОДІВ У ТЕХНОЛОГІЇ
ФЕРМЕНТОВАНИХ КОВБАС

Досліджено вплив в леводів на розвито
мі рофлори ба теріально о препарат ла мі .
Підібрано я існий с лад в леводів і визначено
їхнє оптимальне співвідношення. По азано, що
застос вання 0,2%-ї с міші лю ози і ла този
рецепт рах сиро опчених та сиров’ялених
овбас прис орено о дозрівання сприяє
інтенсивном розвит молочно ислих ба терій,
підтрим є їхню іль ість на рівні, потрібном для
ферментації м’ясної сировини, забезпеч є
стабільне ислото творення.

У виробництві сирокопчених і сиров’ялених
ковбас вирішальна роль належить мікроорга-
нізмам. М’ясна сировина — не характерне се-
редовище функціонування молочнокислих бак-
терій, оскільки вуглеводи, представлені в ос-
новному полісахаридами, потрібно розщепити
у доступнішу форму. Джерелом живлення для
мікроорганізмів у свіжому м’ясі може бути гліко-
ген. Проте його кількість незначна (0,08—0,1%),
що не забезпечує потреб мікроорганізмів у роз-
витку [8].
Застосування вуглеводів сприяє формуван-

ню потрібних органолептичних властивостей
сирокопчених ковбас, зокрема поліпшується
інтенсивність і стабільність утворення нітрозо-
пігменту, оскільки цукор інтенсифікує розвиток
денітрифікуючих мікроорганізмів і тим самим
поліпшує процес відновлення нітриту натрію.
Молочнокислі бактерії, перетворюючи вуглево-
ди, забезпечують утворення достатньої
кількості молочної кислоти, потрібної для швид-
кого стабільного зниження рН під час дозріван-
ня та сушіння ферментованих ковбас.
Вибір виду та кількості цукру залежить від

способу виготовлення ковбас. Так, для ковбас
прискореного дозрівання характерним є засто-
сування бактеріальних препаратів і підвищений
уміст вуглеводів [6, 8]. У європейських техно-
логіях для сирих ковбас прискореного дозріван-
ня вміст вуглеводів обмежується 0,3—0,7% [9],
проте є відомості про застосування у цих ков-
басах цукру близько 2% [7]. На думку Г. Вілан-

да, оптимальною кількістю цукру для прискоре-
ної технології є 0,3% глюкози або 0,5% лакто-
зи [2]. Для швидкого кислотоутворення краще
використовувати прості цукри, повільнішого —
ди- або олігосахариди [3, 6].
Мета роботи — підібрати якісний склад вуг-

леводів, визначити їхнє співвідношення у
суміші, оптимальну кількість вуглеводної сумі-
ші для застосування у рецептурах сирокоп-
чених і сиров’ялених ковбас прискореного до-
зрівання.
Матеріали і методи. Підбір якісного складу

вуглеводів і визначення їхнього співвідношен-
ня у вуглеводній суміші проведено у м’ясній
модельній системі — м’ясо-пептонному буль-
йоні (МПБ). Оптимальну кількість вуглеводної
суміші для ферментованих ковбас визначено
на модельних фаршах.
До МПБ додавали 0,05% бактеріального

препарату лакмік, який містив молочнокис-
лі бактерії (МКБ) роду Lactobacillus spp. і дені-
трифікуючий мікрокок Micrococcus varians [5] та
1% відповідного вуглеводу (глюкозу, лактозу,
сахарозу). Культивування проводили впродовж
24 год за температури 30°С. Інтенсивність роз-
витку мікроорганізмів визначали шляхом висі-
ву серійних розведень на відповідне агари-
зоване середовище (MRS-агар і МПА з 5%
NaCl) на початку та наприкінці культивуван-
ня [4]. Кількість молочної кислоти визначали за
кольоровою реакцією з вератролом за методи-
кою [1].
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Модельні фарші готували за рецептурою
ковбаси «Московська», яка містила 75% м’яса
яловичини та 25% сала. Зразки ковбас направ-
ляли до кліматичної камери з регульованими
параметрами температури, вологості та швид-
кості руху повітря. Процеси коптіння, дозріван-
ня, сушіння проводили у діапазоні температур
від плюс (22±2)°С до плюс (11±2)°С, відносній
вологості від 92±3% до 77±3% та швидкості
руху повітря 0,2—0,05 м/с. Вплив суміші вугле-
водів на інтенсивність розвитку мікроорганізмів
у фарші ферментованих ковбас досліджували
за зміною чисельності МКБ і мікрококів, а інтен-
сивність кислотоутворення — за змінами рН під
час сушіння.
Результати та їх обговорення. Культури

бактерій для швидкого розвитку потребують у
значній кількості легковідновлювальних вугле-
водів. Проте слід враховувати те, що мікро-
організми спочатку зброджують моносахари-
ди, потім дисахариди, а після певного терміну
адаптації — полісахариди. Крім того, вуглево-
ди є джерелом живлення для мікроорганізмів,
вони також беруть участь у формуванні орга-
нолептичних властивостей готового продукту
(колір, смак, аромат).
Відомо, що глюкоза є універсальним і най-

сприятливішим джерелом живлення для МКБ,
здатним забезпечити адаптацію та розвиток
внесених з бактеріальним препаратом мікроор-
ганізмів у м’ясному фарші. Глюкоза повністю
споживається МКБ, тоді як лактоза (основне
енергетичне джерело для МКБ) — на першій
стадії за допомогою β−галактозидази розщеп-
люється на глюкозу та галактозу, які надалі
зброджуються за гомоферментативного молоч-
нокислого бродіння [8]. Отже, для досліджень
було відібрано 3 види вуглеводів: глюкоза, са-
хароза і лактоза. Визначено вплив цих вугле-
водів на розвиток молочнокислої мікрофлори
бактеріального препарату лакмік і накопичен-
ня ними молочної кислоти (таблиця).
За даними таблиці, завдяки додаванню са-

харидів життєдіяльність МКБ підсилюється.
Проте їхній вплив на розвиток МКБ і рівень на-
копичення молочної кислоти різні.
Глюкозу швидко споживають мікроорганізми,

що сприяє більшому нагромадженню молочно-

кислих бактерій щодо контролю та інших зраз-
ків і забезпечує утворення максимальної кіль-
кості молочної кислоти на рівні 641,1 мг%.
Зброджувальна властивість лактози нижча,

ніж у глюкози. За використання молочного цук-
ру утворюється 556,02 мг% молочної кислоти,
що на 13% менше, ніж з глюкози. Таку влас-
тивість лактози можна використати при засто-
суванні з іншими вуглеводами для підтриман-
ня розвитку мікрофлори на подальших стадіях
сушіння і отримання додаткового аромату [8].
При зброджуванні сахарози утворювалась

найменша кількість молочної кислоти — 530,6
мг%, що на 4% менше, ніж з лактози і на 17,2%

Застосування вуглеводів
у технології ферментованих ковбас

Кількість:

  МКБ, КУО/мл 8,9⋅106 1,5⋅108 7,5⋅108 2,1⋅108 2,0⋅108

  молочної кислоти, мг% 282,0 342,02 641,1 556,02 530,6

Вплив різних видів в леводів на розвито молочно ислої мі рофлори ба теріально о пре-
парат ла мі та на опичення молочної ислоти

Початкове
значення

Кінцеве значення
Показник

сахароза +БПлактоза +БПглюкоза +БПконтроль БП

Рис. 1. Вплив різних співвідношень лю ози
і ла този на розвито мі рофлори ба теріаль-
но о препарат ла мі : а — молочно ислих
ба терій; б — мі ро о ів
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менше, ніж з глюкози. Тому для подальших
досліджень її не застосовували, хоча сахаро-
за є інтенсивним кольоро- та смакоутворюва-
чем і може використовуватись у технології фер-
ментованих м’ясних продуктів.
Надалі використовували суміш глюкози та

лактози. Для цього потрібно було підібрати оп-
тимальні їхні співвідношення (рис. 1).
За даними рисунка, найінтенсивніший розви-

ток МКБ і мікрококів зафіксовано за співвідно-
шення глюкози і лактози 70:30. Кількість МКБ
збільшилася на 34,9%, мікрококів — на 46,7%
щодо початкової (вихідної) кількості цих мікро-
організмів.
Зі збільшенням у співвідношенні частки лак-

този кількість мікроорганізмів зростає дедалі
менше. Це пояснюється тим, що незначна ча-
стка глюкози, яка є у співвідношенні, швидко і
повністю споживається мікроорганізмами, тоді
як для засвоєння лактози мікроорганізмам по-
трібен певний час.
Дехто з авторів зазначає, що при викорис-

танні бактеріальних препаратів у технології
ферментованих ковбас бажано вносити підви-

щену кількість вуглеводів — 0,3—1% [6, 9]. Для
визначення оптимальної кількості вуглеводної
суміші до фаршу дослідних зразків додава-
ли 0,2 та 0,4% суміші глюкози та лактози
(співвідношення 70:30), до контрольних — 0,2%
глюкози. Також до фаршу всіх зразків додава-
ли бактеріальний препарат лакмік у кількості
0,05% [5].
Завдяки додаванню суміші вуглеводів відбу-

валась активізація розвитку мікрофлори у фар-
ші ковбас у перші 5 діб дозрівання (рис. 2).
Починаючи з 10-ї доби сушіння ріст МКБ у

зразках призупинився і деякий час залишався
без змін. У контролі, виготовленому з 0,2% глю-
кози, після 15-ї доби сушіння спостерігали іс-
тотне зниження заквашувальної мікрофлори. У
дослідних зразках, виготовлених з 0,2 та 0,4%
суміші вуглеводів, зниження МКБ було неістот-
ним, тоді як чисельність мікрококів знизилась
на 1 порядок у всіх зразках.
З розвитком мікрофлори активна кислотність

знижувалася. Рівень рН є важливим показни-
ком, який характеризує біохімічні перетворен-
ня м’ясної сировини, визначаючи перебіг сушін-
ня. Застосовуючи суміш вуглеводів з глюкози
та лактози, можливо добитися інтенсивного
зниження рН на початку сушіння і повільнішо-
го у наступні його етапи (рис. 3).
Застосування 0,2% глюкози у контрольному

зразку забезпечувало повільне зниження рН
під час сушіння. У результаті термін дозріван-
ня ковбас на кілька діб збільшився.
Завдяки помірному зниженню рН до рівня

4,8 у варіанті з 0,2% суміші глюкози та лактози
формувалися високі смакові та ароматичні
властивості ковбас, а також розвивалися мікро-
коки, потрібні для утворення кольору ковбас.
Тривалість дозрівання становила 18—20 діб.
Надто активне зниження показника рН (до

4,52) у зразку, виготовленому з 0,4% суміші

Рис. 2. Динамі а розвит молочно ислих
ба терій (а) та мі ро о ів (б) ферментова-
них овбасах під час с шіння: – – — онт-
роль; – – — 0,20%; – – — 0,40%
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глюкози та лактози, призвело до гальмуван-
ня процесу сушіння і погіршення органолептич-
них показників. Ковбаси набули кислого смаку
і мали невиражений аромат. У разі швидко-
го зниження рН відбувається зміна структури
білка, зокрема знижується його розчинність і
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гідрофільність, водневі зв’язки білків руйнують-
ся, відбувається інтенсивніше видалення во-
логи, що зумовлює додаткове ущільнення
структури.
Отже, найкращим виявився зразок з дода-

ванням 0,2%-ї суміші глюкози та лактози.

лась на 34,9, мікрококів — на 46,7% щодо їх-
ньої початкової кількості. Доведено, що зас-
тосування суміші глюкози та лактози у ре-
цептурах сирокопчених і сиров’ялених ковбас
у кількості 0,2% сприяє розвитку мікрофлори
бактеріального препарату лакмік під час фер-
ментації м’ясної сировини, підтримує її кіль-
кість на рівні, потрібному для інтенсифікації
процесів дозрівання та сушіння.

Досліджено вплив вуглеводів на розвиток
мікрофлори бактеріального препарату лак-
мік. Установлено, що розвиток молочнокис-
лих бактерій під час дозрівання та сушіння
ферментованих ковбас залежить не лише від
виду, а й співвідношення вуглеводів, що дода-
ються у суміші. У разі застосування суміші
глюкози і лактози у співвідношенні 70:30 чи-
сельність молочнокислих бактерій збільши-

Висновки
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НАПРЯМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ
МОЛОЧНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Проаналізовано динамі виробництва моло а в
аспе ті виробни ів. Обґр нтовано необхідність та
пріоритетні напрями рестр т ризації
підприємств вітчизняно о молочно о се тор .

Постановка проблеми. Адаптації вітчизня-
ного молокопродуктового підкомплексу до умов
ринку вимагає проведення реструктуризації
підприємств як в інституціональному, так і у ви-
робничо-технічному аспектах. На базі держав-
них підприємств, включаючи молокопереробні,
було створено закриті та відкриті акціонерні
товариства, які було трансформовано в
публічні та публічно-приватні акціонерні това-
риства. Молочне скотарство, яке концентрува-
лося на базі радгоспів та колгоспів, трансфор-
мувалося в агропідприємства різних форм
власності та господарювання, а деякі з них при-
пинили своє існування. Центр ваги перемістив-
ся в особисті селянські господарства (ОСГ), які
не мають потрібного забезпечення для органі-
зації товарного виробництва молока.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

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

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

робництва молока в Україні за 1940—2009 рр.

свідчить про такі тенденції: за 1950—1975 та
1980—1990 рр. виробництво молока динаміч-
но зростало, а з 1990 по 2009 р. мало місце
скорочення обсягів виробництва молока. Щодо
динаміки виробництва молока на 1 особу, то
тут спостерігались наступні тенденції: якщо у
1990 р. цей показник становив 472,3 кг, то у
2000 р. — лише 257,4 кг (тобто знизився на
45%). Це було зумовлено як макроекономічни-
ми факторами, так і конкретними виробничо-
технічними чинниками. Саме в цей період
відбувалось згортання виробництва продукції
тваринництва в агропідприємствах та їх пере-
орієнтація переважно на вирощування про-
дукції рослинництва, що не потребувало таких
значних капіталовкладень і затрат ресурсів та
ручної праці. Певний підйом виробництва мо-
лока спостерігався у 2005 та 2006 р., і це по-
яснюється макроекономічною стабілізацією та
формуванням окремих молокопродуктових кор-
поративних структур, ураховуючи, що це був
період завищених соціальних очікувань.
За 1990—2009 рр. відбулися значні зрушен-

ня в структурі виробництва молока у розрізі ос-
новних продуцентів, зокрема, у 2000 р. обсяг
виробництва молока агропідприємствами змен-
шився вп’ятеро, порівняно з 1990 р. (18634,1
тис. т). Цей період характеризувався найстрім-
кішими темпами падіння. Починаючи з 2000 р.,
темпи падіння молока значно зменшились, а у
2009 р. обсяги його виробництва, порівняно з
2008 р., зросли на 7%.
Що стосується виробництва сирого молока

господарствами населення, то за 1990—2005 рр.
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у цілому мав місце висхідний тренд (у 2005
порівняно з 1990 р. виробництво молока збіль-
шилося майже вдвічі). Пізніше (2005—2009 рр.)
спостерігалась тенденція незначного зменшен-
ня виробництва молока господарствами насе-
лення. Це чітко корелює з послабленням мо-
тивації селян до нарощування виробництва
сирого молока через низький рівень закупівель-
них цін, який навіть не покривав понесені ними
затрати. Головну роль відіграло також викори-
стання молокопереробними підприємствами
різних добавок (тропічних олій), що здешевлю-
вало кінцеву продукцію, а отже, знижувало по-
пит на вітчизняні молокопродукти.
За 1990—2009 рр. загалом молочне поголів’я

зменшилося втричі (з 8378,2 до 2736,5 тис. гол.),
у т.ч. у агропідприємствах практично на поря-
док (з 6191 до 604,6 тис. гол.), а в господар-
ствах населення майже не змінилось (відповід-
но 2187 і 2131,9 тис. гол.) [6,]. Прослідковуєть-
ся чітка тенденція зростання частки молока,
виробленого в господарствах населення, у за-
гальному обсязі — з 24 до 80,7%, що свідчить
про те, що виробництво сирого молока є одним
із важливих джерел доходів сільського насе-
лення.
Такі структурні зрушення помітно знизили

конкурентоспроможність молокосировини, ос-
кільки її виробництво та заготівля відбувають-
ся без належного дотримання ветеринарно-са-
нітарних і виробничо-технічних умов. Відсут-
ність громадських об’єднань ОСГ — виробників
молока створили передумови недобросовісної
поведінки заготівельних організацій, яка прояв-
лялася у встановленні низьких цін на продук-
цію селян. Тому необхідна докорінна транс-
формація всього комплексу не лише економіч-
них відносин, а й організаційно-правових форм
і матеріально-технічної бази виробників сиро-
го молока і продуктів його переробки.
Отже, нині для поглиблення ринкових відно-

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

внутрішню структурованість молокопродуктово-
го підкомплексу АПК, у ньому доцільно активі-
зувати реструктуризаційні процеси за 3-ма ос-
новними напрямами: реструктуризація ка-
піталу, фінансова реструктуризація та
реструктуризація системи управління.
Реструктуризація капіталу для підпри-

Напрями реструктуризації
молочного сектору економіки

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

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

ційного та економічного характеру у молоко-
продуктовому підкомплексі зумовлені структур-
ними особливостями його самого, недоско-
налою внутрішньою структурою молочного
скотарства та молокопереробних підприємств.
Висока частка молока, виробленого в се-

лянських господарствах, стала однією з основ-
них причин введення Російською Федерацією
жорстких протекціоністських заходів через те,
що якість молока, отриманого в них, є дуже
низькою. Відповідно, це відображається на
якості продуктів переробки молокосировини.
Успішне розв’язання цих проблем пов’язане з
інституціональною, виробничо-технічною і те-
риторіально-галузевою реструктуризацією під-
приємств молокопродуктового підкомплексу.
Беручи до уваги, що процес реструктуризації

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

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

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

праці виробників молока та молокопереробних
підприємств є така організаційна форма під-
приємництва як кластер. Входження в таку
структуру органів місцевого самоврядування
упередить можливі прояви дискримінації як по
відношенню до переробних підприємств, так і
по відношенню до агропідприємств — вироб-
ників сирого молока. Така форма ведення мо-
лочного бізнесу спрямовуватиметься на досяг-
нення не лише економічних цілей (отримання
максимального прибутку), але й соціальних —
підвищення рівня зайнятості сільського насе-
лення, розбудову соціальної інфраструктури
села, нарощування потенціалу кормовиробниц-
тва та органічного землеробства.

В окремих районах, де спостерігається знач-
на розпорошеність виробників молока й від-
сутня організована торгівля технологічним об-
ладнанням для утримання та доїння корів, хо-
лодильними установками і транспортними
засобами, треба створювати асоціації вироб-
ників молока та молокопродуктів, які забезпе-
чать координацію зусиль усіх учасників для ре-
алізації конкретного інвестиційного проекту, не
позбавляючи їх самостійності при виборі пріо-
ритетів виробничо-господарської діяльності.
Важливим фактором підвищення конкурен-

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

ності функціонування молокопереробних під-
приємств є формування власних сировинних
зон, що убезпечує молокопереробне підпри-
ємство від ймовірних процесів переорієнтації
виробників молока (які постачали молокосиро-
вину на дане підприємство) на інших закупі-
вельників. Одним із можливих сценаріїв фор-

Пріоритетні напрями рестр т ризації підприємств моло опрод тово о під омпле с
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мування власних сировинних зон молокопере-
робними підприємствами є укладання угод що-
до розподілу продукції з виробниками сирого
молока за умови створення потужного тварин-
ницького комплексу, який буде спеціалізувати-
ся на молочному скотарстві, з молочарським
кооперативом чи з асоціацією виробників мо-
лока. Це призведе до уникнення перебоїв із
постачанням молокосировини.
За нинішніх умов і молочарські кооперативи,

і асоціації виробників молока не взмозі профі-
нансувати потужні інвестиційні проекти по бу-
дівництву сучасних комплексів молочного ви-
робництва. На першому етапі сировинні зони
найдоцільніше створювати поблизу міст-міль-
йонників, де концентрується людський та фі-
нансовий капітал і високорозвинена інфра-
структура.
Розширення номенклатури та асортименту

передбачає проведення модернізації існуючої
техніко-технологічної бази, а досягнення мак-
симального ефекту можливо лише за рахунок
придбання високотехнологічного імпортного
обладнання. Диверсифікація виробничої про-
грами має бути зорієнтована на збільшення
масштабів продуктивного використання
відходів молокосировини. Держава шляхом
надання економічних преференцій повинна
стимулювати виробництво дитячого харчуван-
ня з натуральної молокосировини.
Запропонованим вище напрямам реструкту-

ризації має передувати реалізація комплексу
заходів, які сформують необхідні передумови
для переведення молочного сектору економі-

ки на інноваційну модель розвитку, зокрема:
розробка сучасних проектів конкурентоспро-
можних молочнотоварних комплексів і ферм,
які базуються на використанні новітніх техно-
логій утримання і раціонів годівлі молочного
поголів’я та виробництва сирого молока; роз-
робка та впровадження технічних регламентів
і стандартів на молоко та молокопродукти, об-
ладнання, технології і процеси в молочному
скотарстві та у молокопереробному виробницт-
ві, адаптовані до міжнародних вимог; створен-
ня інформаційного банку даних про потенційні
найконкурентоспроможніші об’єкти інвестуван-
ня в галузі молочного скотарства; забезпечен-
ня пріоритетної реалізації інноваційних проектів
розвитку молочного скотарства на основі зако-
нодавчого визначення депресивних територій,
а також видів економічної діяльності, які на них
найдоцільніше розвивати; формування ефек-
тивного організаційно-економічного механізму
стимулювання розвитку природної кормової ба-
зи й промислового кормовиробництва та ін.
Важливою інституціональною передумовою

реструктуризації підприємств молокопродукто-
вого підкомплексу стало прийняття у 2010 р.
Закону України «Про державно-приватне парт-
нерство», який узаконює партнерські відноси-
ни між державою чи органами місцевого само-
врядування з підприємницькими структурами.
Перевага державно-приватного партнерства
над класичними формами підприємництва по-
лягає в тому, що воно дає змогу державі без-
посередньо впливати на виробництво та реа-
лізацію молока і молокопродуктів.

Напрями реструктуризації
молочного сектору економіки

З метою покращання ситуації в молокопро-
дуктовому підкомплексі АПК необхідна реструк-
туризація підприємств, відносин, капіталу,
організаційно-правових форм та ін., що дасть
змогу сформувати принципово нову систему
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відносин між агровиробниками і переробниками
між крупними та дрібними виробниками, яка за-
безпечить підвищення конкурентоспромож-
ності молочної продукції і сприятиме соціально-
економічному розвитку сільських територій.
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Аграрна наука нині майже на 75% фінан-
сується за рахунок державного бюджету. Націо-
нальний науковий центр «Інститут ґрунтознав-
ства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (да-
лі Інститут) — не виняток. За останні роки
Національна академія аграрних наук України
(далі Академія) отримувала лише 43-56%
коштів від потреби; при цьому на поточні видат-
ки спрямовується 94,1% загального обсягу фі-
нансування [1]. На 1 грн бюджетного фінансу-
вання у 2010 р., яке фактично покривало лише
витрати на заробітну плату, в Інституті додат-
ково з усіх джерел, у тому числі за рахунок ви-
користання його інтелектуальної власності, бу-
ло отримано коштів близько 30 коп. Держава
в особі Академії щорічно інвестує в Інститут
кілька мільйонів гривень бюджетних коштів.
Тому проблема ефективного господарського
використання результатів завершених приклад-
них і фундаментальних науково-дослідних ро-
біт (НДР) та комерціалізація створених об’єктів
права інтелектуальної власності (ОПІВ) розгля-
дається нами як дуже актуальна.
В Інституті дотепер створено кілька тисяч

ОПІВ, переважно це — об’єкти авторського
права (науково-технічні звіти, монографії, на-
вчальні посібники, методики, рекомендації,
нормативні документи, ґрунтові карти, комп’ю-
терні програми, бази даних тощо) та об’єкти
промислової власності, які захищені патентами
України на винаходи і деклараційними патен-
тами України на корисні моделі. Майнові пра-
ва Інституту юридично оформлені належним
чином лише на невелику їхню частину – пере-
важно на патенти та деякі об’єкти авторського
права. Згідно з вимогами нормативної докумен-
тації [2] усі діючі патенти документально офор-
млені та взяті на облік на позабалансовий ра-
хунок із символічною вартістю 1 грн за кожний
патент. З усіх об’єктів авторського права Ін-
ституту на сьогодні лише одна комп’ютерна
програма приносить дохід та оформлена як не-
матеріальний актив. Крім того, на бухгалтерсь-
кому обліку Інституту обліковується його за-
реєстрована торгова марка. Отже, сумарна

вартість нематеріальних активів Інституту, які
відповідають ОПІВ, на даний час становить
дещо більше 100 тис. грн. Звичайно, це не ві-
дображає реальної вартості ОПІВ Інституту,
створених у ньому за останні 10—20 років.
У всьому світі основною метою системи охо-

рони прав інтелектуальної власності є матері-
альне стимулювання інтелектуальної творчості.
Для цього недостатньо мати права — треба
вміти користуватися ними в економічному ас-
пекті. Слід відзначити, що за достатньо висо-
кого загального рівня охорони прав інтелекту-
альної власності в Україні, економічна віддача
від її використання вкрай низька, особливо для
авторів ОПІВ. Наочним показником тут є серед-
ньорічний дохід на душу населення, отриманий
за рахунок використання інтелектуальної влас-
ності. Цей показник, на жаль, не враховується
органами державної статистики України. За
наявними неофіційними даними, його величи-
на в Україні у 2010 р. становила менше 1 дол.
США на 1 людину на рік, тоді як у США —
близько 150 дол./люд. рік, а в країнах ЄС від 1
(Греція) до 275 (Люксембург) дол./люд. рік. На
жаль, відповідний показник є невисоким нині й
в інших наукових установах Академії.
Практика комерціалізації ОПІВ. В Інституті

використовують досить різні форми комерціа-
лізації наукових продуктів і ОПІВ. Серед них
найефективніші - надання платних науково-тех-
нічних послуг або створення науково-технічної
продукції для різних замовників шляхом укла-
дання звичайних господарських договорів (не-
пряме використання ОПІВ), а також передача
споживачам прав на використання ОПІВ через
укладання ліцензійних договорів. Здійснюється
також надання замовникам платних науково-
технічних консультацій та інформаційних по-
слуг, що забезпечує впровадження завершених
розробок і технологій Інституту. Систематично
ведеться обґрунтування та встановлення роз-
цінок на аналітичні роботи та інші платні послу-
ги Інституту, формуються бізнес-плани інвести-
ційних проектів та здійснюється підготовка до
їхньої практичної реалізації. Крім того, з ви-
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користанням досвіду і ОПІВ Інституту прово-
диться бюджетне й комерційне навчання нау-
кових кадрів вищої кваліфікації (аспірантура і
докторантура), у тому числі — закордонних
фахівців.
У повсякденну практику Інституту введено

укладання договорів про розподіл майнових
прав на службові ОПІВ між співробітниками та
Інститутом (додатки до трудових контрактів), а
також укладання цивільно-правових угод з роз-
поділу майнових прав на службові ОПІВ та вип-
лату авторської винагороди. Розроблено Поло-
ження про виплату авторської винагороди у
випадках господарського використання службо-
вих ОПІВ і внесено відповідні зміни та допов-
нення до Колективного договору Інституту.
Проблеми комерціалізації інтелектуаль-

ної власності. Під час комерціалізації інтелек-
туальної власності ми стикаємося з низкою об’єк-
тивних і суб’єктивних труднощів, таких, наприк-
лад, як специфіка науково-технічної продукції
Інституту, низький платоспроможний попит на
інноваційні розробки в галузі ґрунтознавства та
агрохімії, неоднозначні умови державних кон-
трактів (угод) з інтелектуальної власності, не-
врегульована нормативна база для роботи з
інтелектуальною власністю на законодавчому
рівні. Зупинимося на деяких з них докладніше.
Специфікою Інституту є те, що його науково-

технічна продукція, за поодинокими випадками,
не має товарно-матеріального вигляду, такого,
наприклад, як нові сорти рослин або біологічні
препарати. Як правило, в результаті НДР ство-
рюються ті чи інші інформаційні продукти (ґрун-
тові картографічні матеріали, нормативно-тех-
нічна документація, методики, рекомендації,
способи виконання тих чи інших агрозаходів,
пов’язаних з охороною ґрунтів або підвищенням
їхньої родючості тощо). Разом із тим, технологічні
розробки Інституту, передусім, спрямовані на
поліпшення якоїсь однієї ланки у виробничому
ланцюжку агропідприємства та виокремити
їхній внесок у підвищення економічних показ-
ників сільгосппідприємств іноді досить складно.
Нестійка платоспроможність більшості се-

редніх і дрібних аграрних підприємств України,
низька наукоємність їхнього виробництва та
недостатня схильність до використання іннова-
ційних технологій створюють не найкращі умо-
ви для просування завершених технологічних
розробок Інституту в аграрне виробництво.
Проте, агрохолдинги й успішні великі агро-
фірми є цілком сприйнятливими до впрова-
дження інноваційних агротехнологій, розробле-
них в Інституті. Проблемою тут є орієнтація
багатьох агрохолдингів на закордонні техніку та
агротехнології, які далеко не завжди дають очі-
куваний результат у різноманітних конкретних
грунтово-кліматичних умовах регіонів України.

У державних контрактах (угодах), за якими
Інститут проводив наукові розробки до 2010 р.,
не були однозначно визначені майнові права
Інституту на об’єкти інтелектуальної власності
й отримувані наукові результати, а наводило-
ся лише посилання на законодавство України,
у якому це питання трактується неоднозначно.
Відповідно до статей 429 та 430 Цивільного
кодексу України, Інститут юридично є власни-
ком тільки частки майнових прав на ОПІВ, ство-
рених до 2011 р. З 2011 р. умови державних
договорів між Академією та науковими устано-
вами з інтелектуальної власності стали більш
конкретними і тепер фактично відповідають
вимогам статті 42 Закону України «Про науко-
ву і науково-технічну діяльність» [3]. Проте
майнові права на створену при виконанні НДР
продукцію та об’єкти інтелектуальної власності,
як і раніше, передані інститутам тільки частко-
во [4]. Це накладає серйозні обмеження на
можливості ефективного комерційного викори-
стання ОПІВ, які створено у наукових устано-
вах Академії за бюджетні кошти.
Водночас світовий досвід успішної іннова-

ційної діяльності розвинених країн однозначно
свідчить про необхідність передачі всіх майно-
вих прав на ОПІВ установам-розробникам, які
більше ніж будь-хто зацікавлені в їхній успішній
комерціалізації та мають для цього кращі мож-
ливості. Так, наприклад, у США, у федераль-
ному законодавстві (закони Бейя-Доула і Сті-
венсона-Уайдлера від 1980 р.), визначено, що
права на ОПІВ, розроблені на кошти феде-
рального бюджету, фактично належать органі-
заціям-розроблювачам. Автори інноваційних
службових розробок — федеральні співробіт-
ники й винахідники — максимально зацікавле-
ні в створенні та ефективному використанні
ОПІВ через те, що їхня винагорода становить
не менше 15% доходу, одержаного власником
ОПІВ від його продажу чи іншого використан-
ня [4].
На нашу думку, саме нечітке визначення

правового статусу науково-технічних розробок
та ОПІВ, що створені науковими установами
Академії під час виконання державних конт-
рактів на фундаментальні та прикладні дослі-
дження, є однією з вагомих причин відносно
низької ефективності впровадження інновацій-
них технологічних досягнень наукових установ.
На сьогодні єдина гіпотетична можливість

отримання фінансової віддачі від господар-
ського використання нематеріальних активів Ін-
ституту — це передача майнових прав на ОПІВ
третім особам шляхом продажу або внесення
до статутного фонду новостворюваних підпри-
ємств, наприклад, наукових парків за участі
Інституту. До того ж для здійснення цих опе-
рацій потрібно отримати згоду розпорядника
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майна — Академії, оскільки ОПІВ, які знахо-
дяться на балансі її наукових установ, нале-
жать до державної власності України й пере-
бувають під керівництвом НААН [5]. Ситуація
неоднозначна, оскільки інститути оформляють
свої майнові права на ОПІВ, отримуючи патен-
ти або свідоцтва про реєстрацію авторських
прав у відповідності з українським законодав-
ством, проте фактично є лише балансоутриму-
вачами майнових прав інтелектуальної влас-
ності.
Перспективи підвищення ефективності

комерціалізації ОПІВ. Ми вбачаємо різні мож-
ливості підвищення ефективності комерціалі-
зації інтелектуальної власності Інституту. Се-
ред інших варіантів відзначимо, насамперед,
необхідність створення в Інституті системи уп-
равління інтелектуальною власністю на всіх
етапах її життєвого циклу — від плануван-
ня створення ОПІВ при виконанні НДР до ви-
плати авторської винагороди у всіх випадках її
господарського (комерційного) використання.
Головна мета системи — забезпечення отри-
мання Інститутом доходу від господарського
використання майнових прав на службові ОПІВ
та стимулювання творчої активності співробіт-
ників Інституту. Ефективна система управлін-
ня ОПІВ має грунтуватися на принципах взає-
мовигідного співробітництва Інституту і авторів
— творців ОПІВ. Нині в Інституті ведуть розроб-
ку Положення про роботу з інтелектуальною
власністю, включно з питаннями формування
й господарського використання науково-техніч-
ної інформації, «ноу-хау» (комерційної таєм-
ниці) та раціоналізаторських пропозицій.
Важливим перспективним напрямом комер-

ціалізації ОПІВ уважаємо також створення в
Інституті електронної інформаційно-аналітичної
системи в галузі ґрунтознавства та агрохімії,
зокрема, для надання послуг споживачам у
режимі «on-line». При цьому ставиться мета
залучення до господарської діяльності інфор-
маційних ресурсів Інституту, які нині практично
не використовуються для створення унікальних
для України інформаційних продуктів у галузі

ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів і
надання інформаційних послуг через Інтернет.
Звичайно, ця система має функціонувати на
базі централізованого електронного архіву Ін-
ституту з використанням сучасних інформацій-
них технологій за адекватного вирішення пи-
тань про майнові права на поширювані інфор-
маційні продукти та матеріального заохочення
їхніх авторів.
Ще одним перспективним способом підго-

товки технологічних розробок Інституту до ко-
мерціалізації є комплексне, багатоваріантне
використання методів охорони ОПІВ із патен-
туванням розробок, державною реєстрацією
авторських прав і формуванням об’єктів типу
«ноу-хау», захист яких має забезпечуватися
правовим режимом комерційної таємниці Інсти-
туту. Останній спосіб нині практично не засто-
совується через недостатнє опрацювання внут-
рішніх документів Інституту.
Нині в Інституті відчувається явний брак

практичного досвіду з комерційного викорис-
тання об’єктів права інтелектуальної власності,
які є основою кожної технології (різні патенти,
«ноу-хау» ключових моментів, об’єктів автор-
ського права). Наявний в Інституті багаторічний
успішний досвід роботи з договорами, в яких
інтелектуальна власність Інституту викорис-
товується тільки непрямо, природно, слід всіля-
ко розвивати й використовувати. Проте для ко-
мерційного впровадження технологій ефек-
тивнішим є (як свідчить світовий досвід)
використання ліцензійних угод або угоди на
передачу майнових прав на об’єкти права інте-
лектуальної власності, досвіду роботи з якими
на сьогодні в Інституті бракує. Шлях розв’язання
цієї проблеми — відпрацювання економічних,
юридичних, бухгалтерських аспектів типових
ліцензійних угод та угод на передачу майнових
прав на об’єкти інтелектуальної власності, що
входять до складу технологічних розробок, ви-
користання досвіду інших наукових установ
НААН та інших академій, матеріальне стиму-
лювання творчої активності співробітників —
авторів інноваційних розробок.
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ор анізації мар етин ової діяльності на
районном рівні.

Перехід до ведення господарської діяльності
на принципах маркетингу у кожному аграрно-
му підприємстві має особливий характер і за-
лежить від багатьох факторів (спеціалізації,
обсягів реалізації та ін.). При організації служ-
би маркетингу керівництво повинно дбати про
те, щоб концепція маркетингу стала основою
господарської діяльності організації, доміную-
чою функцією управління.
Нині в переважній більшості агропідпри-

ємств організаційна структура не відповідає
принципам маркетингу, що виявляється у
складності внутрішньої взаємодії служб і струк-
турних підрозділів, обмеженості маркетингових
інструментів для аналізу ринку, неефективно-
му управлінні. Узагальнення результатів упро-
вадження маркетингово-орієнтованої організа-
ційної структури агропідприємствами дає під-
стави стверджувати, що вона оптимізує зв’язки
між службами та структурними підрозділами
підприємства, дає змогу уникати дублювання
функцій і протиріч між ними та застосовувати
маркетингові інструменти дослідження ринку.
Мета дослідження — виявити сучасні тен-

денції розвитку організаційно-управлінської
структури збутових і маркетингових служб на
агропідприємствах та обґрунтувати напрями її
удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Питанням формування організаційних засад аг-
ромаркетингу агропідприємствами, займають-
ся В.Г. Андрійчук, Л.В. Балабанова, О.М. Вар-
ченко, О.П. Гогуля, Т.Г. Дудар, О.О. Єранкін,
І.О. Соловйов, Л.М. Степасюк, О.М. Шпичак та ін.
учені. Нині актуальною і малодослідженою про-
блемою залишається організаційна побудова
структури служби маркетингу в організаційно-
економічному механізмі агропідприємства.
Результати досліджень. Розвиток марке-

тингової діяльності - один із найважливіших ре-
зервів підвищення економічної ефективності в
аграрному секторі. Однак у переважній біль-
шості підприємств не приділяють належної ува-
ги практичному використанню інструментів су-
часної концепції маркетингу. Вивчення нами
причин цього явища дало змогу визначити ос-
новні фактори, які стримують цей процес: інер-

ційність мислення керівників; нестача фінансо-
вих ресурсів і кадрів; відсутність у керівників
достатніх знань і досвіду в даній області; не-
впевненість у тому, що із створенням маркетин-
гового підрозділу можна позитивно вирішити
питання реалізації продукції в сучасних умовах.
Установлено, що служби маркетингу або по-

тужні відділи збуту сформовані практично на
всіх переробних підприємствах Київської обл.
Водночас агропідприємства за рівнем розвит-
ку служби постачання та збуту можна поділи-
ти на 3 основні групи.
До першої входять підприємства, у яких ця

служба організаційно не оформлена, а її функції
виконують спеціалісти інших підрозділів. У цих
підприємств, як правило, відсутня повноцінна
база доробки, зберігання та переробки продукції.
Другу представляють сільгосппідприємства,

у яких створено служби постачання та збуту,
але вони працюють неефективно. Проте цим
підприємствам властивий вищий рівень ділової
активності, порівняно з підприємствами першої
групи. Такі господарства намагаються присто-
суватися до нових умов господарювання, орі-
єнтуються переважно на своїх партнерів. Також
вони враховують вимоги місцевих ринків і з
метою захисту власних інтересів упливають на
переробні підприємства. Під час розробки ви-
робничих планів підприємства цієї групи нама-
гаються враховувати попит на свою продукцію,
але не завжди мають достатні можливості, щоб
вчасно реагувати на його зміни.
До третьої групи входять підприємства

АПК, у яких створено укомплектовані спеціалі-
стами служби постачання та збуту. Вони роз-
вивають власну виробничу базу доробки, збе-
рігання та реалізації продукції. Підприємства
цієї групи мають можливість залишати у себе
частину прибутку, яка в господарствах попе-
редніх груп залишається переробним і торго-
вим підприємствам.
Як свідчать вибіркові обстеження агропід-

приємств Київської обл., підприємств ІІІ групи
серед них не більше 15%. Зокрема, під час ана-
лізу підприємств Білоцерківського району було
виявлено, що у ІІІ групу входять ТОВ «Еліта»
Терезине, СВК «ім. Щорса», ТОВ «Агрокомп-
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лекс-Узин», ТОВ «Агро-Лідер-Україна», до ІІ
групи відносяться ТОВ «Сухоліське», ТОВ «Ін-
терагросервіс», ТОВ «Фастівка», всі інші нале-
жать до І групи.
Відділи маркетингу (збуту), як правило, є

частиною комерційної сфери діяльності під-
приємства. Кожне підприємство створює відділ
маркетингу з таким розрахунком, щоб він спри-
яв досягненню маркетингових цілей (виявлен-
ню незадоволеного попиту покупців, географіч-
ному розширенню ринків, дослідженню нових
сегментів ринку, збільшенню прибутку тощо).
Маркетинг є провідною функцією, що визначає
технічну та виробничу політику підприємства,
стиль і характер управління всією підприєм-
ницькою діяльністю [1, 2]. До складу маркетин-
гової служби повинні входити працівники, які
займаються вивченням ринку, створенням то-
варного асортименту, політикою цін, каналами
розподілу, торгівлею, стимулюванням збуту,
рекламою. Отже, організація маркетингу на під-
приємстві – це усвідомлення нової функції що-
до взаємодії підприємства з ринком; розробка
управлінської системи маркетингової діяльнос-
ті; створення спеціалізованої служби, що забез-
печує реалізацію маркетингу на підприємстві
спільно з іншими підрозділами.
Служба маркетингу може функціонувати в

організаційно-економічному механізмі агропід-
приємства як самостійний виробничий підроз-
діл і як складова частина кожного із виробни-
чих підрозділів підприємства, що підпорядкова-
на єдиному керівництву [3].
Нині на підприємствах досліджуваної сфери

здійснюється перебудова організаційних струк-
тур управління відповідно до формування рин-
кової економіки. Організація виробничо-збуто-
вої діяльності агропідприємств на принципах
маркетингу має супроводжуватися зміною ор-
ганізаційної структури управління, характеру
роботи, стилю мислення керівництва.
Більшість агропідприємств, особливо неве-

ликих не передбачають створювати службу
маркетингу як самостійну організаційну струк-
туру, тому вони, як правило, переглядають обо-
в’язки окремих категорій працівників і функціо-
нальних відділів. Так, на великих підприємствах
Білоцерківського району, таких як ТОВ «Агро-
комплекс-Узин», ТОВ «Еліта», ТОВ «Агро-Лі-
дер-Україна» питаннями реалізації та поста-
чання займається комерційний директор, який
майже повністю виконує всі завдання по збуту
продукції, тобто такі як аналіз та прогноз, ана-
ліз цін і конкурентоспроможності продукції, ви-
бір партнерів та оптимальних каналів реалі-
зації. Комерційний директор також вирішує пи-
тання матеріально-технічного забезпечення
підприємства. В його підпорядкуванні знахо-
дяться один або кілька збутовиків.

На невеликих агропідприємствах, таких як
ТОВ «АФ Глушки», ТОВ «Мрія», СВК «Розаліїв-
ський», у зв’язку з орієнтацією на маркетинг
виконання конкретних завдань щодо збуту про-
дукції і матеріально-технічного забезпечення
залишається функцією фахівців-технологів, ос-
кільки посади комерційного директора у них
немає.
Зазначимо, що підприємства агропродоволь-

чого підкомплексу формують численні зв’язки
з переробними підприємствами та торговель-
ними організаціями, що зумовлює необхідність
проведення контролю за організаційним проце-
сом, починаючи від постачання і завершуючи
збутом виробленої продукції [4].
Вирішенню проблем виробничо-збутової ді-

яльності агропідприємств у нинішніх умовах
сприятиме централізована структура управління
збутом із розвиненими функціональними під-
розділами. Через нестачу коштів у агропідпри-
ємств і недостатню забезпеченість фахівця-
ми-маркетологами на первинному етапі впро-
вадження маркетингових служб доцільно про-
вадити у складі служби збуту, але як само-
стійну ланку структури збуту, що виконує час-
тину основних функцій служби збуту. Надалі, з
розвитком ринкових відносин створяться умо-
ви для формування самостійних служб марке-
тингу, що виконуватимуть функції в повному
обсязі.
Більшість агропідприємств Київської обл.

через нестачу коштів і недостатню кількість ви-
сококваліфікованих фахівців із маркетингу не
можуть створити самостійну службу маркетин-
гу, тому доцільно організовувати маркетингові
служби при районних управліннях агропромис-
лового розвитку. Повинні створюватися й об-
ласні маркетингові центри при обласному уп-
равлінні. Такі районні й обласні маркетингові
служби мають допомагати агропідприємствам
і фермерським господарствам у вирішенні зав-
дань з реалізації виробленої продукції. Служ-
би збуту агропідприємств повинні тісно співпра-
цювати з районними маркетинговими службами
та обласним маркетинговим центром у регіоні.
Організація маркетингової діяльності на ра-

йонному рівні може здійснюватись у таких фор-
мах: служби маркетингу районного управління
агропромислового розвитку; служби маркетин-
гу у складі адміністрації району; служби марке-
тингу районної асоціації сільськогосподарських
товаровиробників; служби маркетингу у вигляді
споживчого кооперативу агротоваровиробників;
служби маркетингу у вигляді приватного кон-
сультаційного центру, який надає певний набір
послуг для агротоваровиробників.
Установлено, що нині на районному рівні

управління агропромислового розвитку майже
не надають маркетингових послуг, оскільки,

Щодо питання організаційних засад
аграрного маркетингу агропідприємствами
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Щодо питання організаційних засад
аграрного маркетингу агропідприємствами

згідно з положенням, вони не зобов’язані це
робити. Водночас ці управління змушені відмо-
витися від виконання значної частини навіть
тих функцій, які входять до їхніх обов’язків, що
зумовлено забезпеченням мінімізації витрат на
їх утримання. Сьогодні ці органи переважно
займаються лише відстежуванням інформації
та її аналізом, підготовкою довідок для керів-
ництва району й області.
Створення агротоваровиробниками і пере-

робними підприємствами досліджуваного регі-
ону ефективних агроструктур на районному та
регіональному рівнях потребує тривалого пері-
оду. Саме тому ініціатором із маркетингового
обслуговування галузі повинні стати органи
державного управління АПК.
Водночас проведені нами опитування місце-

вих посередників, які працюють у аграрному
секторі, показали, що вони шукають нові спо-
соби співпраці із товаровиробниками та пере-
робниками сільськогосподарської продукції з
урахуванням сучасних вимог. Більшість із них
(насамперед ті, що ознайомлені з новітніми
інформаційними технологіями) схиляються до
того, щоб зайняти нішу по наданню консульта-
ційно-маркетинових послуг. Саме тому можна
передбачити, що у перспективі функції з агро-
маркетингу в досліджуваному регіоні частково
виконуватимуть приватні фірми. Тим більше,
що окремі посередники працюють тривалий час
і почали користуватися певною довірою з боку
товаровиробників у регіоні.

Такі служби на рівні районів та області, які
сприяють розвитку агромаркетингу, вже ство-
рюються, і є досвід роботи в них. Наприклад,
завданням дорадчих служб в області є: надан-
ня практичної допомоги агротоваровиробникам
та сільському населенню в освоєнні методів
прибуткового господарювання; підвищення рів-
ня знань і практичних навичок агротоварови-
робників та сільського населення шляхом ак-
тивного навчання, надання інтегрованої інфор-
мації; пропонування індивідуальних порад
конкретним агротоваровиробникам та селян-
ським господарствам з питань маркетингу, ме-
неджменту, застосування сучасних технологій;
орієнтація аграрної науки на проведення при-
кладних досліджень відповідно до потреб агро-
товаровиробників та сільського населення;
сприяння органам виконавчої влади й органам
місцевого самоврядування у реалізації держав-
ної аграрної політики. Принципами їхньої діяль-
ності визначено такі: максимальна спрямова-
ність на запити агротоваровиробників і сіль-
ського населення; забезпечення ефективної
взаємодії всіх організацій, установ і підпри-
ємств, що впливають на розвиток аграрного
сектору; залучення до дорадчої діяльності про-
відних працівників наукових установ і навчаль-
них закладів; повна незалежність та  конфіден-
ційність інформації в роботі з користувачами
послуг; гнучкість та орієнтація на перспективу
в дорадчій діяльності й організації роботи; част-
кова самоокупність.

Керівництву підприємств при розробці си-
стеми заходів щодо проектування й розвит-
ку маркетингу слід виявляти та оцінювати
перспективи розвитку підприємства; забез-
печувати чітку координацію зусиль по досяг-
ненню поставлених цілей; розробляти і вико-
ристовувати власну систему критеріїв оцін-
ки виробничих показників діяльності
підприємства, необхідних для подальшого
контролю; формулювати маркетингові цілі

Висновки

та способи їх досягнення, бути готовим до
непередбачуваних змін ситуації на ринку; фор-
малізувати обов’язки та відповідальність усіх
керівників структурних підрозділів підприєм-
ства через підготовку відповідних регла-
ментів; забезпечувати контроль реалізації
маркетингової стратегії шляхом фіксування
результатів із подальшою розробкою реко-
мендацій з коригування планів відповідно до
умов діяльності підприємства.

1. Гірченко Т.Д. Маркетинг: навч. посіб./Т.Д.
Гірченко, О.В. Дубовик. — К.: «ІНКОС», Центр на-
вчальної літератури, 2007. — 255 с.

2. Балабанова Л.В. Маркетингове управління
конкурентоспроможністю підприємства : стратегіч-
ний підхід/Л.В. Балабанова, В.В. Холод. — Донецьк:
ДУЕТ ім. Туган-Барановського, 2006. — 294 с.

Бібліографія

3. Дудар Т.Г. Організаційно-економічні засади
формування і розвитку системи агромаркетингу/
Т.Г. Дудар//Економіка АПК. — 2005. — № 10. —
С. 89—96.

4. Медведев П. М. Организация маркетинговой
службы с нуля/П.М. Медведев. — СПб: Питер,
2005. — 224 с.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ НА
ОСНОВІ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ
В ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА

Досліджено тенденції розвит системи
фінансово о онтролю в ал зі садівництва
У раїни, а та ож визначено основні проблеми
забезпечення онтролю за ви ористанням оштів
державно о бюджет , спрямованих на
за ладання та на ляд за молодими садами,
вино радни ами і я ідни ами.

Постановка проблеми. Питання забезпе-
чення ефективного контролю за використанням
коштів державного бюджету, спрямованих на
розвиток садівництва і функціонування ринку
продовольства та державної політики в цій га-
лузі є багатогранним. Вирішення потребує пе-
редусім створення дієвого законодавчого та
фінансового механізмів, які б органічно поєдну-
вали та вдосконалювали систему фінансуван-
ня виробництва продукції, забезпечували по-
трібний рівень державної підтримки, адекват-
ного контролю та ефективного використання
коштів і, як наслідок, результативний розвиток
цих галузей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Існуюча система державного фінансового за-
безпечення відтворення галузей садівництва,
виноградарства та ягідництва не має чіткого
механізму та потребує суттєвого удосконален-
ня з точки зору як забезпечення ефективного
контролю, так і раціонального використання
коштів державного бюджету. Основні аспекти
розвитку системи державної фінансової під-
тримки аграрного сектору висвітлені у працях
таких учених-економістів, як: І. Білоруса, П. Гай-
дуцького, М. Дем’яненка, М. Малика, В. Месель-
Веселяка, П. Лайка, Ю. Лузана, Т. Остапко,
П. Саблука, І. Ямпольської та ін. До вирішен-
ня проблеми розвитку системи фінансування
галузей садівництва та виноградарства докла-
ли значних зусиль також відомі вчені: П. Дуб-
рова, О. Єрмаков, О. Шестопаль, В. Майдебу-
ра, Д. Чухно, А. Шумейко та ін.
Мета статті — аналіз діючої системи норма-

тивно-правового та організаційного забезпе-
чення державного фінансування цих галузей із

Рис. 1. Динамі а зміни площ насаджень пло-
дових, я ідни ів та вино радни ів, а та ож
обся ів видат ів державно о бюджет на за -
ладання та на ляд за молодими садами, ви-
но радни ами та я ідни ами протя ом 2000—
2009 рр.: — за альна площа насаджень
плодових та я ідни ів, тис. а; — площа
насаджень плодових та я ідни ів плодонос-
ном віці, тис. а; — за альна площа на-
саджень вино радни ів, тис. а; — площа
насаджень вино радни ів плодоносном
віці, тис. а; – – — видат и державно о бюд-
жет на за ладання і на ляд за молодими са-
дами, вино радни ами та я ідни ами

Рік

СторінкаСторінкаСторінкаСторінкаСторінка
молодого вченогомолодого вченогомолодого вченогомолодого вченогомолодого вченого

визначенням напрямів їх вдосконалення, з ме-
тою забезпечення ефективного контролю в си-
стемі управління Мінагрополітики за викорис-
танням коштів державного бюджету, спрямова-
них на закладання і нагляд за молодими
садами, виноградниками та ягідниками.
Результати досліджень. Ефективний роз-

виток галузей садівництва, виноградарства та
ягідництва є однією з важливих складових аг-
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ропромислового комплексу України, завдання
якого полягає не тільки в забезпеченні внутрі-
шньодержавних потреб у плодах, ягодах, ви-
нограді та продуктах їх переробки, а й у вироб-
ництві цієї продукції на експорт. За останні 5
років в Україні видатки з державного бюджету
на закладання та нагляд за молодими садами
і виноградниками істотно збільшились, а отже,
зросли і капіталовкладення.
Динаміку зміни площ насаджень плодових,

ягідників та виноградників, а також обсягів ви-
датків державного бюджету на закладання та
нагляд за молодими садами і виноградниками
за останні 10 років наведено на рис. 1.
Станом на 01.01.2011 р. загальна площа на-

саджень плодових та ягідників становила 255,3
тис. га або 30% площ насаджень 1990 р. та
майже 60% показника 2000 р., з них у господар-
ствах з різною формою власності 94,3 тис. га
та індивідуальному секторі 161 тис. га. Площа
насаджень плодових та ягідників у плодонос-
ному віці становила 223,2 тис. га або 87% усіх
насаджень, у т.ч. у сільськогосподарських під-
приємствах 75,1 тис. га, або 79,6% та в госпо-
дарствах населення 148,1 тис. га або 92% [3].
Площа виноградників станом на 01.01.2011 р.

становила 87,7 тис. га. або 50% площ вино-
градників у 1990 р. та 81,3% у 2000 р., з них у
сільськогосподарських підприємствах — 73,6
тис. га, господарствах населення — 14,3 тис. га.
В плодоносному віці площа виноградників ста-

Державне регулювання на основі
фінансового контролю в галузі садівництва

новила 67,6 тис. га або 77% усіх насаджень, у
т.ч. у сільськогосподарських підприємствах 54,8
тис. га, або 81% та в господарствах населен-
ня 12,8 тис. га, або 19% [3].
Водночас державна фінансова підтримка,

спрямована на розвиток садівництва та вино-
градарства за останні 5 років, зросла більш ніж
утричі і становила в 2010 р. 463,1 млн грн, що
більше на 38% від попереднього 2009 р. Про-
те, як видно з рис. 1, незважаючи на таке збіль-
шення, площі насаджень плодових та ягідників,
а також виноградників продовжують зменшу-
ватись.
Постановою Кабінету Міністрів України від

15.07.2005 р. № 587 затверджено Порядок справ-
ляння збору та використання коштів на розви-
ток виноградарства, садівництва і хмелярства
(далі — Порядок № 587). Цей Порядок визна-
чає механізм справляння збору на розвиток ви-
ноградарства, садівництва і хмелярства (далі
— збір) та використання коштів, що надійшли
від справляння такого збору до спеціального
фонду державного бюджету у порядку та
розмірі, встановлених Законом України «Про
збір на розвиток виноградарства, садівництва
і хмелярства».
Слід зазначити, що постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 23.07.2009 р. № 843* унесе-
но зміни до Порядку справляння збору та ви-
користання коштів на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства.

Рис. 2. Схема р х оштів на фінанс вання робіт та посл за бюджетною про рамою «За-
ладення і на ляд за молодими садами, вино радни ами та я ідни ами»
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Проведені дослідження засвідчили, що до-
нині в державі немає чіткого механізму фінан-
сування робіт по закладенню нових виноград-
ників, садів і ягідників, забезпеченню належно-
го догляду за ними, а також фінансування
науково-дослідних робіт. Як наслідок, великий
вплив має суб’єктивний фактор у визначенні

Висновки

зазначених витрат.
У зв’язку з такою ситуацією, пропонуєть-

ся внести зміни до діючого механізму надан-
ня державної підтримки з метою створення
чіткої та прозорої системи та забезпечення
рівності доступу до неї всіх суб’єктів госпо-
дарювання.

1. Закон України «Про збір на розвиток вино-
градарства, садівництва і хмелярства» від
09.04.1999 р. № 587—XIV//Відомості Верховної
Ради України (ВВР). — 1999. — № 20—21. —
С. 191.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від
15.07.2005 р. № 587 «Про затвердження Порядку
справляння збору та використання коштів на роз-
виток виноградарства, садівництва і хмелярства»

Бібліографія

//Офіц. вісн. України вiд 05.08.2005 р. — 2005. —
№ 29. — С. 105.

3. Статистичний бюлетень «Збір урожаю
сільськогосподарських культур, плодів, ягід та ви-
нограду в регіонах України за 2010 рік»//Держком.
статистики України. — К., 2011. — 141 с.

4. Статистичний збірник «Сільське господар-
ство у 2009 році»//Держком. статистики України. —
К., 2010. — 369 с.

Схему руху коштів на фінансування робіт та
послуг за бюджетною програмою «Закладення
і нагляд за молодими садами, виноградниками
та ягідниками» наведено на рис. 2.

* Указана постанова набрала чинності з
17.08.2009 р., крім підпункту 1 п. 2 змін, затвер-
джених цією постановою, що набирає чинності
з 1 січня 2010 р.
Відповідно до п. 5 Порядку № 587 для роз-

гляду заяв про компенсацію та документів, по-
даних суб’єктами господарювання, вирішення

інших питань щодо виплати компенсації за ра-
хунок бюджетних коштів Мінагрополітики утво-
рює комісію в установленому ним порядку. Ко-
місії із зазначених питань утворюють також
Міністерство аграрної політики Автономної Рес-
публіки Крим, обласні, районні, Севастопольсь-
ка міська держадміністрації.
За результатами засідання Комісії секретар

Комісії готує проект наказу Мінагрополітики про
остаточний обсяг компенсації витрат суб’єктів
господарювання на відповідний період.

Державне регулювання на основі
фінансового контролю в галузі садівництва
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ЩОДО ВВЕДЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ
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Проаналізовано мови та можливі соціальні
наслід и внаслідо зняття мораторію та
запровадження рин сільсь о осподарсь их
земель в У раїні. Досліджено ре іональні
особливості майб тньо о земельно о рин та
обґр нтовано механізми ре лювання для
протидії можливим не ативним змінам.

Земельні ресурси є вихідною умовою фор-
мування дохідності сільськогосподарських фор-
мувань. Коли йдеться про подальший розвиток
аграрного сектору української економіки, дедалі
потужніше звучить тема землекористування та
ринку землі, що на даний час стає все більш
актуальною.
Мета статті — дослідження ставлення гро-

мадян щодо запровадження ринку земель сіль-
ськогосподарського призначення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблематика земельних відносин за останній
час є предметом досліджень у роботах Д. Доб-
ряка, О.І. Коваліва, П.Т. Саблука, Ю.Я. Лузана
[1—4] та ін.
Згідно Конституції України — «земля є ос-

новним національним багатством, що перебу-
ває під особливою охороною держави». За
весь період реформування аграрного сектору
на купівлю-продаж землі сільськогосподарсько-
го призначення був накладений (і досі існує)
мораторій. Щодо подальшого розвитку ринку
землі, думки вчених, представників апарату
державного управління, безпосередньо хлібо-
робів часто дуже різняться.
На думку О. Коваліва [2], у нинішніх реалі-

ях, коли не визначено мети, шляхів і механізмів
подальшого розвитку земельної реформи і аг-
рарного сектору економіки, в національних інте-
ресах з урахуванням світового досвіду та огля-
ду на глобалізацію, запроваджувати ринок зем-
лі явно передчасно. Приблизно такої ж думки
з дещо іншим обґрунтуванням причин дотри-
мується Д. Добряк, який зауважує, що для фор-
мування і функціонування ринку сільськогоспо-
дарських земель потрібна відповідна законо-
давча та нормативна база, комплексне і
цілеспрямоване проведення юридичних, еконо-
мічних і організаційних заходів стосовно удос-
коналення земельних відносин і підкреслює,
що цей процес поступовий і довготривалий [1].
П. Саблук та Ю. Лузан [4] вважають, що по-

стійне продовження мораторію не сприяло про-
будженню в селян відчуття власника земель-
них капіталів, які були безоплатно надані дер-
жавою в їх володіння. Навпаки, це призвело до
тінізації та корупції, нерегульованого створен-

ня великих аграрних компаній холдингового
типу, які вже орендують близько третини зе-
мельних масивів України. Проте, володіючи
значними фінансовими ресурсами, холдинги
стали основними потенційними покупцями зе-
мельних угідь, а це може призвести до нераціо-
нальної концентрації земельних ресурсів в од-
ного власника, скорочення робочих місць на
селі, міграції сільського населення. Тому за-
провадження ринку земель сільськогосподар-
ського призначення на даному етапі має бути
виваженим і одночасно відповідальним дер-
жавним завданням.
Президент України у своєму щорічному по-

сланні до Верховної Ради наголосив, що на
нинішній час мораторій на купівлю-продаж зе-
мель сільськогосподарського призначення
гальмує розвиток вітчизняного сільського гос-
подарства. Відтак, заходи щодо запроваджен-
ня регульованого ринку земель сільськогоспо-
дарського призначення слід розпочинати пер-
шочергово та невідкладно.
Через відсутність відповідної державної ре-

гуляторної політики, в тому числі щодо внутріш-
ньої і зовнішньої діяльності, в Україні відбува-
лося й відбувається неадекватне і неузгодже-
не одержання чи втрата доходів від власності.
Розміри плати за використання землі та її при-
родних ресурсів також не встановлені відпові-
дно до їх реальної цінності. Нові власники ча-
сто використовують ресурси за безцінь [3].
Методика досліджень. З урахуванням того,

що питання запровадження ринку землі надто
важливе і складне, має максимально врахо-
вувати думку та інтереси громадян України, з
нашою участю проведено соціологічне дослі-
дження, мета якого полягала в опитуванні по-
тенційних власників та покупців земельних па-
їв, щодо запровадження ринку земель сільсько-
господарського призначення.
У проведеному опитуванні брали участь 784

особи (392 особи — потенційні покупці і така
сама кількість потенційних власників земельних
паїв). За дослідженнями, проведеними в інсти-
туті Геллапа, якщо кількість респондентів ста-
новить 750—1000 осіб, відсоток неточності ста-
новить ±4% [5]. Отже, рівень дослідження до-
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сить високий. Опитування проводилось серед
сільських жителів Житомирської та частково
Рівненської областей. Кожному із 784 респон-
дентів було задано по 10 питань. Серед опи-
таних 54 чоловіків і 46% жінок.
На запитання: «Як ви розпорядились зе-

мельним паєм?» відповідь була така — 40,3%
опитаних власників передали в оренду всю або
частково площу паю сільськогосподарському
підприємству, 24,7 — приєднали до особисто-
го селянського господарства та до власного
підприємства, 7,9 — передали в оренду фер-
меру, решта — 3,9% опитаних подарували свій
пай або змінили його цільове призначення,
проте 13,8 та 13% респондентів відповідно ви-
користовують свої паї частково та не викорис-
товують взагалі.
Отже, лише близько половини власників па-

їв передали їх в оренду сільськогосподарським
підприємствам та фермерам повністю або част-
ково. Таку ситуацію можна пояснити принаймні
трьома причинами: відсутністю функціонуючого
ефективного місцевого сільськогосподарського
підприємства; вкрай низькою орендною платою
з боку орендарів; тривалими роздумами влас-
ників паїв щодо вибору способу використання
свого паю. З наведених даних опитування за-
уважимо, що у більш ніж четвертої частини
респондентів земельні ділянки (паї) частково
або взагалі не використовуються. Певною
лірою це можна пояснити тим, що крім вище-
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перерахованих причин, ще й наявністю серед
власників паїв значної частини людей пенсій-
ного і передпенсійного віку, які через стан здо-
ров’я не мають можливості фізично працюва-
ти на своїй землі.
Результати відповідей на запитання: «Чи

плануєте Ви придбати земельний пай та з якою
метою?» представлені на рис. 1. З наведених
даних видно, що лише четверта частина опи-
таних (24%) не планують докуповувати земель-
ні ділянки (паї), що наводить на думку про мож-
ливих потенційних покупців, яких близько 75%.
Думки відносно використання земель при їх
придбанні (якби воно відбулося) досить різні.
Найбільше опитаних (45,9%) планують придба-
ти земельні паї для ведення сільського госпо-
дарства в основному зі своєю участю. Харак-
терно, що бажаючих перепродати згодом зем-
лю і природно примножити власні грошові
надходження серед респондентів лише 5,4%.
На запитання: «Яким би Ви хотіли бачити в

майбутньому ринок сільськогосподарських зе-
мель в Україні?» — 10,1% респондентів указа-
ли на те, що земля повинна вільно продава-
тись та купуватись, інші 40,1% з опитаних по-
тенційних покупців зазначили, що повинна
відбуватись купівля — продаж землі, проте
лише між громадянами України, однак майже
така сама кількість респондентів (38,3%) про-
ти того, щоб земля була товаром (рис. 2).
Представляє інтерес думка респондентів

щодо зняття мораторію на продаж земель. На
запитання: «За яких умов можливо зняти забо-
рону (мораторій) на продаж земель сільсько-
господарського призначення?». Дослідження
показало (рис. 3), що переважна більшість опи-
таних як серед власників, так і покупців, 30,6 і
25,8% відповідно, вважають доречною заборо-
ну продажу таких земель; 27,6% та 21,2% рес-
пондентів категорично проти продажу їх інозем-
ним фізичним та юридичним особам. Характер-
но, що дуже мала кількість опитаних як за
продовження мораторію (1,8 та 3,1%), так і за
його відміну (2,6 та 2,8%).
Причиною ситуації, коли значній питомій вазі

Рис. 1. Розподіл відповідей потенційних по пців щодо мети придбання земельно о паю: 1
— збільшити земельн площ для ведення сільсь о осподарсь о о виробництва; 2 — не пла-
н ють; 3 — залишити для ви ористання в особистом селянсь ом осподарстві; 4 — запо-
чат вати власне сільсь о осподарсь е виробництво; 5 — передати в оренд ; 6 — змінити
цільове призначення для житлово о та ін. б дівництва; 7 — я засіб збереження власних
заощаджень; 8 — передати спадо ; 9 — приєднати до фермерсь о о (селянсь о о) оспо-
дарства; 10 — подар вати; 11 — продати; 12 — змінити цільове призначення для ведення
індивід ально о садівництва; 13 — інше
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Рис. 2. Розподіл респондентів щодо бачен-
ня майб тньо о рин сільсь о осподарсь их
земель: 1 — повинна вільно продаватись;
2 — півля — продаж землі лише між ро-
мадянами У раїни; 3 — земля не повинна
б ти товаром; 4 — важ о відповісти
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Рис. 3. Розподіл відповідей потенційних по пців та власни ів відносно зняття мораторію
на продаж землі сільсь о осподарсь о о призначення: 1 — залишити все та я є; 2 — відміни-
ти; 3 — продовжити; 4 — заборонити продаж та их земель; 5 — важ о відповісти; 6 — за-
онодавче та нормативне вре лювання; 7 — за онодавче за ріплення обмеження розмір
землеволодіння однією особою; 8 — ате орична та без мовна заборона продаж земель
сільсь о осподарсь о о призначення іноземним фізичним та юридичним особам; 9 — інше

Висновки

Розпаювання земель серед колишніх праці-
вників КСП за двадцять років так і не став
основою для сталого соціально-економічного
розвитку села, надійним важелем дохідної ча-
стини бюджетів села і сільських жителів зок-
рема. Отже, виникає необхідність подальшо-
го вдосконалення аграрної реформи, підви-
щення продуктивності сільгоспугідь, пошуку
шляхів найбільш продуктивного їх викорис-
тання. Думки учених, господарників, праців-
ників владних структур з приводу запровад-
ження повноцінного ринку земель сільськогос-

подарського призначення часто досить
розбіжні. Проведене соціологічне опитування
щодо запровадження ринку землі показало як
необхідність, так і перспективи його реалі-
зації. Питання потребує необхідної законодав-
чої бази, широкої роз’яснювальної роботи се-
ред громадян і, на наш погляд, не терпить
поспішних і не виважених кроків. Без врахуван-
ня загальнонаціональних інтересів, а особли-
во тих, хто все життя працював і продовжує
працювати на землі — селян — годі чекати
бажаних наслідків.
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опитуваних (13,5 та 14,8%) важко відповісти на
поставлене запитання є необізнаність респон-
дентів з цього приводу. І тут важливе місце зай-
має роз’яснювальна робота серед населення.
На запитання: «Хто проводить роз’яснювальну
роботу у Вашому районі (області) із земельних
питань?» — більше 50% опитаних відповіли,
що такими є телебачення і радіо; близько 10%

— роботу проводить районна державна адмі-
ністрація, такий самий відсоток респондентів
вказали на сільські ради; близько 8% — на
сільськогосподарські дорадчі служби та керів-
ників і спеціалістів сільськогосподарських
підприємств. Проте, оцінюючи якість такої ро-
боти, близько 70% опитаних вважають її неза-
довільною.
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Визначено вміст важ их металів (Pb, Cu, Zn, Fe)
ґр нті під вино радними насадженнями та

встановлено просторові межі їх розповсюдження
з ви идів автотранспорт .

Серед різних заходів, спрямованих на поліп-
шення екологічної ситуації в Україні, особливе
місце займає моніторинг навколишнього сере-
довища і, зокрема дослідження вмісту важких
металів (ВМ) у ґрунті та рослинній продукції [2].
Одним з найбільш важливих потенційних дже-
рел емісії важких металів у навколишнє сере-
довище є вихлопні гази автотранспорту. Мак-
симальні рівні навантаження від цього виду
забруднення припадають на пришляхові сму-
ги і прилеглі до них угіддя, які найчастіше є
об’єктами сільськогосподарського використан-
ня. При цьому основними забруднювачами в
даному разі є важкі метали — Pb, Сu, Zn, Ni,
Fe, Cd [1].
Мета досліджень — визначити вміст ВМ —

Pb, Cu, Zn, Fe в ґрунті під виноградними насад-
женнями.
Матеріали та методи досліджень. Дослід-

ження впливу автотранспорту проводили на ви-
ноградній плантації ДП ДГ «Таїровське» на тех-
нічному сорті винограду Сухолиманський білий.
Ґрунт — чорнозем південний малогумусний
важкосуглинковий на карбонатному лесі.
Дослідна ділянка (розміром 100×100 м) була

умовно розділена на 4 зони — І (0—25 м), ІІ
(25—50 м), ІІІ (50—75 м), ІV (75—100 м) по діа-
гоналі. Відлік починали з 1 ряду виноградника.
Ґрунтові зразки відбирали в межах зазначених
зон з глибини 0—20 см, 20—40, 40—60 см. По-
вторність досліду — 3-разова.
Визначення вмісту рухомих форм ВМ у ґрун-

ті проводили на атомно-абсорбційному спект-
рофотометрі С–115 М1 за допомогою ацетат-
но-амонійного буферного розчину з рН 4,8.
Результати досліджень. З одержаних да-

них (рисунок) видно, що найбільший уміст Pb
у ґрунті зафіксовано в І зоні. З віддаленням від
джерела забруднення в ІІ і ІІІ зонах уміст його
поступово зменшувався, а в ґрунті ІV зони іс-
тотно не відрізнявся від контрольного варіанта.
У верхньому шарі ґрунту 0—20 см у І зоні Pb

містилось у 6,9 раза більше, ІІ зоні — 3,2 раза
більше, ніж на контролі. У ІІІ зоні вміст Pb у
ґрунті перевищував показники контрольного
варіанта лише в 1,7 раза, у ІV зоні істотних змін
щодо контролю виявлено не було. Отже, ос-

новна кількість Pb (з викидів автотранспорту),
яка становила 92,5%, осідала в перших 2-х зо-
нах. На ІІІ зону припадало 7,5% металу. До IV
зони Pb з викидів не надходив.
Уміст свинцю в середньому шарі ґрунту

(20—40 см) дослідних зон також був досить
високим: у І зоні перевищував показник конт-
рольного варіанта в 4,3 раза, ІІ і ІІІ зонах пе-
ревищення було відповідно в 2 і 1,5 раза. До-
сить високий уміст Pb у перших 3-х зонах може
становити реальну загрозу для виноградної
рослини, тому що саме на цій глибині знахо-
диться приблизно 45% активної частини її ко-
реневої системи [4]. Однак уже в ІV зоні істот-
них змін умісту Pb у ґрунті щодо контролю не
спостерігалось.
У нижньому шарі ґрунту (40—60 см) також

містилось більше Pb у перших 3-х зонах по-
рівняно з контролем. У І зоні вміст Pb переви-
щував уміст цього елемента на контролі в 2,7
раза. В ІІ і ІІІ зонах перевищення було дещо
меншим (у 1,7 і 1,4 раза). У ІV зоні нижнього
шару ґрунту, як і в попередніх 2-х шарах ґрун-
ту цієї зони істотного перевищення не було.
Розподіл Сu (див. рисунок) у ґрунті дослід-

них зон відрізнявся від аналогічного розподілу
свинцю більш плавним переходом від І до ІV
зон у всіх шарах ґрунту.
У шарі ґрунту 0—20 см уміст Сu в І зоні був

у 1,5 раза більшим, ніж на контролі, ІІ і ІІІ зо-
нах — відповідно в 1,3 і 1,2 раза більшим. У ІV

Уміст р хомих форм важ их металів ґр нті
(2004—2006 рр.), м / : — 0—20 см; —
20—40 см; — 40—60 см; К — онтроль
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зоні істотної зміни вмісту металу не спостері-
галось.
У шарах ґрунту 20—40 і 40—60 см було за-

фіксовано приблизно такі самі перевищення
вмісту металу в дослідних зонах (І, ІІ і ІІІ) щодо
контролю. Це може свідчити про досить актив-
ну міграцію Сu з верхнього шару ґрунту в нижні.
Накопичення цинку в ґрунті дослідних зон

(див. рисунок) відбувалось так, що найбільший
його вміст було зафіксовано в І зоні, з відда-
ленням від джерела забруднення він достовір-
но зменшувався порівняно з контролем. У ІV
зоні вміст цинку в усіх шарах ґрунту істотно не
відрізнявся від контролю.
У верхньому шарі ґрунту вміст цинку в І зоні

перевищував його вміст у контрольному варі-
анті в 2,4 раза, ІІ — 1,9, ІІІ зоні — 1,5 раза.
У середньому і нижньому шарах ґрунту спо-

стерігалися значно менші перевищення вмісту
Zn у дослідних зонах щодо контролю. У ІІІ зоні
істотних змін його умісту в обох шарах ґрунту
не було виявлено.
На нашу думку, це свідчить про значну аку-

муляцію елемента в шарі 0—20 см і досить
стриману його міграцію в нижні шари 20—40 і
40—60 см. Одержані нами дані стосовно роз-

Уміст важких металів
у грунті під виноградними насадженнями

поділу Fe свідчать про те, що в дослідних зо-
нах його вміст поступово зменшувався при пе-
реході від І до ІV зон. У ІV зоні також уміст цьо-
го металу істотно не відрізнявся від контролю.
У верхньому шарі ґрунту І зони спостеріга-

лось перевищення вмісту заліза щодо контро-
лю в 1,5 раза, ІІ — 1,4, ІІІ — лише в 1,2 раза.
Отже, досить незначна кількість Fe надходила
в ґрунт із джерела забруднення.
У середньому шарі ґрунту вміст Fe в дослід-

них зонах був також дещо більшим, ніж на кон-
тролі: у І — у 1,4 раза, ІІ — 1,3, ІІІ — 1,2 раза.
У нижньому шарі ґрунту перевищення вмісту

металу по зонах приблизно такі самі, як і в се-
редньому шарі ґрунту, за винятком ІІІ зони, де
вміст Fe істотно не відрізнявся від контролю.
На нашу думку, такий досить високий уміст

Pb у ґрунті та відносно невисокий Cu, Zn, Fe
може створити передумови для виникнення
антагоністичних відносин між металами при
надходженні їх до рослин.
При оцінці ступеня забруднення ґрунту важ-

кими металами порівняли їх уміст у ґрунті до-
слідних зон з існуючими ГДК [3] та виявили, що
вміст рухомих форм Pb, Cu, Zn, Fe в усіх зо-
нах не перевищував установлені значення ГДК.

За результатами аналізу ґрунту дослідних
зон (І, ІІ, ІІІ, ІV) на вміст металів (Pb, Cu, Zn,
Fe) встановили, що основна їх кількість —
84,7%, яка надходила з викидів автотранспор-
ту, осідала в перших 2-х зонах (0—50 м) і ли-
ше 15,3% — ІІІ зоні (50—75 м).
Уміст металів у ґрунті ІV зони істотно не

відрізнявся від контрольного варіанта. Тобто

Висновки

ґрунт на відстані до 75 м від джерела забруд-
нення містив підвищену щодо контролю кіль-
кість важких металів, що, на нашу думку,
може створити небезпеку накопичення їх рос-
линами.
Проте під час порівняння вмісту металів

у ґрунті дослідних зон з показниками ГДК пе-
ревищень не було виявлено.
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Обґр нтовано методи визначення стан
беззбит овості в а рарній сфері, з ідно з я им не
потрібно розподіляти витрати на мовно-постійні
та мовно-змінні.

Для виживання в конкурентній боротьбі й за-
безпечення високої та надійної конкурентоспро-
можності аграрний товаровиробник прагне одер-
жати максимум прибутку, а тому повинен попе-
редньо розрахувати різні варіанти фінансових
результатів господарської діяльності в майбут-
ньому, обґрунтувати чинники, за яких обсягів кон-
кретне виробництво буде прибутковим, а за яких
забезпечуватиметься повне відшкодування поне-
сених витрат, а також визначити зону економіч-
ної безпеки підприємства на конкурентному ринку.
Це дає можливість зробити визначення й аналіз
стану беззбитковості, що є найбільш поширеним
методом, який застосовується при цьому «обсяг
— витрати — прибуток». Через оперативність та
ефективність цього методу його популярність
зростає і в Україні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

свідчить про те, що нині з’явилася ціла низка кри-
тичних публікацій щодо використання класично-
го методу беззбитковості в аграрній сфері, зокрема
відзначимо праці таких дослідників: В.П. Галуш-
ко, Т.В. Кононенко, А.А. Костякова, В.Б. Мосса-
ковського, Т.С. Наконечного, О.В. Олійник, І.О. Олій-
ник та ін. [1—5]. Неправильно визначений стан
беззбитковості створює загрозу економічній стій-
кості підприємства. Тому пошук нових підходів до
визначення й аналізу реального стану беззбит-
ковості, наповнення його новим економічним
змістом потребує проведення спеціальних науко-
вих досліджень.
Мета публікації — обґрунтувати принципово

новий методичний інструментарій визначення та
аналізу беззбитковості виробництва й реалізації
аграрної продукції, згідно з яким не треба розподі-
ляти витрати на умовно-постійні та умовно-змінні.
Результати досліджень. Нині в економічній

науці розрахунок стану беззбитковості пов’язаний
із розподілом витрат на умовно-постійні та умов-
но-змінні. Вже на цьому етапі побудови методи-
ки визначення реального стану беззбитковості
виникає дискусійна ситуація. Отже, досконалість
методичного підходу щодо розрахунку стану без-
збитковості в агровиробництві набуває важливо-
го не лише науково-теоретичного, а й практично-
го значення. На нашу думку, розрахунок стану
беззбитковості для конкретного виробництва оз-
начає дилему, як визначити таку мінімальну кіль-
кість продукції, яку треба виробити й реалізува-
ти за конкретною ціною, щоб покрити всі витра-

ти, а не окремо умовно постійні чи умовно змінні,
тобто вивести конкретне виробництво на без-
збитковий рівень. Це дасть змогу порівняти мі-
німальну кількість потрібної продукції з тією кіль-
кістю продукції, яку підприємство планує отримати
в процесі виробництва. Цей аналіз дає можли-
вість розрахувати мінімальну ціну реалізації про-
дукції для покриття всіх витрат, пов’язаних із конк-
ретним виробництвом, маючи певну кількість по-
трібної продукції. Отже, аналіз беззбитковості дає
можливість визначити мінімальну кількість про-
дукції для певної ціни (точку беззбитковості ви-
робництва) або мінімальну ціну реалізації для
запланованої кількості продукції (беззбиткова
ціна реалізації). З огляду на те, що класичний ме-
тодичний інструментарій визначення стану без-
збитковості ґрунтується на певних передумовах
(всі витрати можна чітко поділити на умовно-
змінні та умовно-постійні; всі умовно-змінні вит-
рати змінюються прямо пропорційно зміні обся-
гу виробництва; ціни на товари не залежать від
обсягу виробництва; обсяг реалізації продукції
дорівнює обсягу виробництва; продукція нале-
жить до одного типу; проведення аналізу можли-
ве лише в короткостроковому періоді), переваж-
на більшість з яких в аграрній сфері виробницт-
ва практично не виконується, отже, виникає
необхідність у розробці такого підходу, який би
давав можливість визначити стан беззбитковості
без поділу витрат на вказані види. Для розрахун-
ку реального стану беззбитковості вважаємо за
доцільне з метою врахування специфіки аграр-
ного виробництва беззбитковий обсяг реалізації
продукції розраховувати за доволі простою і в той
же час точною та адекватною сучасним реаліям,
формулою:

 B
Тб ,

Ц

∑
=

(1)

де Тб — точка беззбитковості (беззбитковий об-
сяг реалізації продукції) в натуральних одиницях
виміру: ц, т, шт. тощо; ΣВ — сума всіх витрат на
виробництво й реалізацію продукції, грн; Ц —
планова (фактична) ціна реалізації одиниці про-
дукції, грн.
Беззбиткову (критичну) або мінімальну ціну ре-

алізації для запланованого обсягу продажу про-
дукції можна розраховувати за такою формулою:

 B
Цб ,

Орп

∑
= (2)
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де Цб — беззбиткова ціна реалізації, грн/ц; Орп
— планований обсяг реалізації продукції в на-
туральному вимірі.
Під час розрахунків треба мати на увазі, що в

аграрній сфері економіки рівень товарності, як
правило, є нижчим за 100%. Отже, щоб визначи-
ти беззбитковий обсяг виробництва треба скори-
статися такою формулою:

 Тб
Бов ,

Кт
= (3)

де Бов — беззбитковий обсяг виробництва в
натуральному вимірі; Кт — коефіцієнт товар-
ності продукції.
Визначивши беззбитковий обсяг виробництва,

можна розрахувати беззбиткову врожайність сіль-
госпкультур (4) чи продуктивність тварин (5).

 Бов
Уб ,

Ппл
= (4)

де Уб — беззбиткова врожайність, ц/га; Ппл —
планова (фактична) посівна площа певної куль-
тури, га.  Бов

Пб ,
Пп

=
(5)

де Пб — беззбиткова продуктивність, г, кг, ц, т,
шт.; Пп — планове (фактичне) поголів’я худоби, гол.
При розрахунку беззбиткового середньодобо-

вого приросту тварин у знаменнику 5-ї формули
планове (фактичне) поголів’я худоби потрібно
помножити на 365 днів, тобто знайти кількість
днів утримання худоби на нагулі та відгодівлі. З
метою визначення беззбиткової посівної площі
певної культури чи беззбиткового поголів’я худо-
би потрібно беззбитковий обсяг виробництва про-
дукції поділити на планову (фактичну) урожай-
ність чи продуктивність.

Методика визначення
стану беззбитковості в агросфері

Для агроформувань важливо не лише вияви-
ти та проаналізувати беззбитковий обсяг реалі-
зації продукції, а й з’ясувати, якого обсягу прода-
жу продукції треба досягти підприємству, щоб
отримувати прогнозовану суму прибутку? Для
цього доцільно скористатися такою формулою:

 В Пб
Оп ,

Цп

∑ +
= (6)

де Оп — обсяг продажу продукції даного ви-
робництва, за якого досягається прогнозована
величина прибутку, кг, ц, т, шт. тощо; Пб —
прогнозована сума прибутку від певного виду
виробництва, грн; Цп — планова ціна реалізації
одиниці продукції, грн.
З огляду на необхідність забезпечення прибут-

ковості в сучасних економічних реаліях кожне аг-
роформування повинне знати запас надійності
конкретного виробництва. Відповідь на це питан-
ня дає розрахунок зони економічної безпеки (у
літературі часто трапляється як коефіцієнт на-
дійності або запас міцності) за такою формулою:

 Гвф -Гвб
Кн * 100,

Гвб
= (7)

де Кн — коефіцієнт надійності або запас міц-
ності, %; Гвф — грошова виручка від реалізації
продукції (як правило, по факту); Гвб — грошо-
ва виручка при беззбитковому обсязі реалізації
продукції.
Практичне використання результатів дослі-

дження надасть можливість формувати науково
обґрунтовану основу для здійснення оперативно-
го аналізу й тактичного та стратегічного управлін-
ня беззбитковістю агроформувань, що сприяти-
ме забезпеченню їх конкурентоспроможності на
різних ринках.

Запропонована методика визначення ста-
ну беззбитковості в аграрній сфері економі-
ки дає можливість одержати точніші резуль-
тати, що має велике науково-практичне зна-
чення, оскільки без чітко визначеного та як
мінімум досягнутого беззбиткового обсягу
виробництва, беззбиткового рівня врожай-
ності чи продуктивності, а також достат-
нього рівня економічної безпеки, більшість су-

Висновки

часних аграрних підприємств просто не вижи-
ве в умовах жорсткої конкуренції, яка з набут-
тям Україною членства в СОТ, постійно по-
силюється з боку не лише вітчизняних, і
навіть не стільки національних товаровироб-
ників, скільки з боку іноземних підприємств. У
перспективі слід зосередити увагу на дослі-
дженні чинників, які впливають на беззбит-
ковість.

1. Галушко В.П. Точка беззбитковості: теоретичні
погляди на методологію розрахунків/В.П. Галушко//
Економіка АПК. — 2006. — № 10. — С. 3—7.

2. Кочетков О.В. Проблеми прийняття достовір-
них управлінських рішень : використання аналізу без-
збитковості в рослинництві/О.В. Кочетков, А.М. Брагі-
нець//Економіка АПК. — 2008. — № 11. — С. 64–72.

3. Моссаковський В.Б. Особливості розрахунку
точки беззбитковості в аграрній сфері/В.Б. Мосса-
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ковський, А.А. Костякова, Т.В. Кононенко//Економіка
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4. Наконечний Т.С. Економіко-математичний ана-
ліз беззбитковості виробництва/Т.С. Наконечний//
Економіка АПК. — 2007. — № 5. — С. 120—128.

5. Олійник О.В. Методичні підходи визначення
беззбиткового обсягу виробництва сільськогоспо-
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ЕФЕКТИВНІСТЬ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ
ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА В УМОВАХ
ЛІСОСТЕПУ

Висвітлено модель зелено о онвеєра на основі
сіяних бобово-зла ових і зла ових травостоїв
та йо о ефе тивність в мовах північної частини
Лісостеп У раїни.

У годівлі сільськогосподарських тварин особ-
ливе місце займає раціональне використання
трав, вирощуваних у системі зеленого конвеє-
ра. Організація конвеєрного виробництва кор-
мів на кормових угіддях забезпечує одержан-
ня не лише високих урожаїв сіяних лучних тра-
востоїв з рівномірним надходженням упродовж
вегетації високоякісної рослинної маси для ви-
робництва різних видів кормів (сіно, сінаж,
зелені корми), а й сприяє порівняно з однотип-
ним за скоростиглістю травостоєм більш рит-
мічній роботі кормозбиральних машин, поліп-
шує умови для істотного зниження втрат по-
живних речовин при заготівлі кормів [1—3].
Мета досліджень — розроблення зелено-

го (сировинного) конвеєра на базі нових сортів
багаторічних трав і їхніх сумішей та його ефек-
тивність в умовах північної частини Лісостепу
України.
Дослідження з добору трав та їхніх сумішей

нами проведено протягом 2007—2010 рр. у
державному підприємстві «Дослідне господар-
ство «Чабани»» ННЦ «Інститут землеробства
НААН» на сірих лісових ґрунтах з умістом гу-
мусу 1,9—2,1%, лужногідролізованого азоту —
6,8—7,5 рухомого фосфору — 15,5—21 і обмін-
ного калію — 7,5—10,4 мг/100 г ґрунту, рН 5,4—
5,5. Використання травостоїв 3-укісне. Фос-
форні добрива в дозі Р60 вносили в 1 строк на-
весні; калійні (К120) по К60 рівними частинами —
2 строки (навесні та після 1-го укосу); азотні
(N150) на злакові травостої по N50 рівними час-
тинами — 3 строки (навесні і після 1- та 2-го
укосів). Обліки і спостереження здійснювали за
загальноприйнятими в луківництві методиками.
Результати досліджень. Ці дослідження

нами використано для розроблення моделі ви-
робництва різних видів високоякісних трав’яних
кормів (сіна, сінажу, зеленої маси) у системі зе-
лених і сировинних конвеєрів на основі раціо-
нального використання різностиглих бобово-
злакових та злакових сінних лучних травостоїв.
Зелена маса була придатною для виготовлен-
ня трав’яних зелених кормів, сіна та сінажу І та
ІІ класів [4, 5].

Різниця в настанні збиральної стиглості між
ранньо- і середньостиглими видами в 1-му
укосі становила 7—11, між ранньо- і пізньостиг-
лими — 21—23 дні, в отавах — відповідно 10—
15 і 25—32 дні.
Модель сировинного (зеленого, при укісно-

му використанні) конвеєра на основі багаторіч-
них злакових і бобово-злакових різностиглих
травостоїв інтенсивного типу за 3-укісного ви-
користання для згодовування при стійловому
утриманні 100 голів великої рогатої худоби в
тваринницькому молочному комплексі (табли-
ця) забезпечує безперервне надходження зе-
леної маси протягом 130 днів. У цьому конвеєрі
площа ранньостиглих багаторічних травостоїв
на основі сортів грястиці збірної Київська ран-
ня 1 і Українка та лядвенцю українського Аякс,
середньостиглих на основі сортів стоколосу
безостого Топаз і Вишгородський, костриці луч-
ної Сіверянка і Евола, костриці східної Закат і
Домініка, пажитниці багаторічної Лета і Свято-
шинська, лядвенцю українського Ант, люцерни
посівної Ольга і Роксолана, люцерни жовтої
Наречена півночі, конюшини лучної Маруся,
Полянка і Полісянка, конюшини повзучої Волат
і Даная та пізньостиглих на основі сортів тимо-
фіївки лучної Аргента і Вишгородська стано-
вить по 33% кожного виду за скоростиглістю
травостою. Цей конвеєр можна модифікувати
для виробництва сіна чи сінажу з використан-
ням 1- і 2-го укосів.
Надлишок трав’яної маси в 1- і 2-му укосах

може бути використаний для заготівлі сіна й
сінажу. Дефіцит трав’яної маси, зокрема в 3-му
укосі, особливо середньо- і пізньостиглих видів
трав, може бути покритий за рахунок викорис-
тання інших посівів кормових культур, скажімо
1-річних вико-вівсяних чи горохово-вівсяних
сумішок.
Кращі результати за ефективністю порівня-

но зі злаковими забезпечили бобово-злакові
травостої. Тут умовно чистий прибуток стано-
вив у середньому 3250 грн/га з рівнем рента-
бельності 105%, собівартістю 1 т к.од. 718 грн
та окупністю сукупних витрат енергії виходом
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з 1 га обмінної енергії 3,5. На злакових тра-
востоях ці показники були в 1,1—1,3 раза мен-
шими.
З метою зниження затрат коштів та енергії,

економії мінерального азоту та поліпшення еко-
логічної ситуації агроландшафтів у зеленому
конвеєрі перевагу слід надавати бобово-злако-
вим травостоям.

Різниця в настанні збиральної стиглості
між ранньо- і середньостиглими видами в 1-
му укосі становила 7—11, між ранньо- і пізньо-
стиглими – 21—23 дні, в отавах — відповід-
но 10—15 і 25—32 дні. Наявність різностиг-
лих багаторічних злакових і бобово-злакових
травостоїв дає можливість на їхній основі
організовувати зелені (сировинні) конвеєри
безперервного надходження високопоживної

Висновки

трав’яної маси впродовж 130 днів. Умовно чи-
стий прибуток у середньому по різностиглих
злакових і бобово-злакових травостоях ста-
новить 3070 грн/га з рівнем рентабельності
100%, собівартістю 1 т к.од. 705 грн та окуп-
ністю сукупних затрат енергії виходом з 1 га
обмінної енергії 3,4. Найкращі показники еко-
номічної та енергетичної ефективності за-
безпечують люцерно-злакові травосуміші.

1. Ахламова Н.М. Рекомендации по созданию
и интенсивному укосному использованию траво-
стоев в Лесной зоне европейской части СССР/
Н.М. Ахламова, Б.И. Коротков, С.С. Лавров и др.
— М.: Колос, 1982. — 470 с.
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раїни, 2008. — 16 с. — (Нац. стандарт України).
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Середина минулого століття ознаменувалася
нескінченною ланкою реорганізаційних моделю-
вань в умовах невідкладних розв’язань багатьох
проблем сільськогосподарської галузі. Питання
наукового економічного обґрунтування процесів
сільськогосподарського виробництва, що умож-
ливлювали прогнозування його кінцевих резуль-
татів, потребувало активізації дослідницької ді-
яльності. До низки важливих теоретичних і ме-
тодичних питань, над якими працювали вче-
ні-економісти науково-дослідних і навчальних
сільськогосподарських закладів України напри-
кінці 50-х років минулого століття, насамперед
належали: 1) застосування нової економічної ка-
тегорії собівартості колгоспної продукції; 2) опра-
цювання нової системи бухгалтерського обліку в
колгоспах; 3) удосконалення поточного плануван-
ня відповідно до вимог господарського і внутрі-
шньогосподарського розрахунку. Важливими бу-
ли розробки щодо розміщення та спеціалізації
сільського господарства, організаційно-господар-
ського зміцнення колгоспів і радгоспів та питан-
ня економіки механізації і електрифікації сільсько-
го господарства.
Український науково-дослідний інститут еконо-

міки і організації сільського господарства, засно-
ваний 1956 р. у м. Києві як науковий центр з роз-
робки економічних основ формування і здійснення
аграрної політики в Україні, організовував упро-
вадження у виробництво досягнень економічної
науки, здійснював координацію досліджень від-
ділів економіки і організації сільськогосподар-
ського виробництва установ Української академії
сільськогосподарських наук [7].
Увагу вчених-економістів було зосереджено на

опрацюванні загальноакадемічної проблеми
«Розробка і впровадження науково обґрунтова-
них систем ведення господарства в колгоспах і
радгоспах республіки». Наукові колективи Від-
ділення економіки і організації сільськогосподар-
ського виробництва УАСГН опрацьовували мето-
дику, складали зразкові системи, організовували
семінари та брали активну участь у розробці сис-
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тем ведення господарства у колгоспах і радгос-
пах. У проблемно-тематичному плані економіч-
них досліджень в Україні на 1957—1960 рр. було
передбачено опрацювання десятків актуальних
тем. Це розміщення і спеціалізація сільськогос-
подарського виробництва, оплата праці в колгос-
пах, запровадження госпрозрахунку, ефектив-
ність капітальних вкладень, інтенсифікація сіль-
ськогосподарського виробництва та ін.
В УНДІ економіки і організації сільського гос-

подарства під керівництвом відомого вченого ака-
деміка УАСГН І.Н. Романенка було розроблено
методологічні положення формування собівар-
тості колгоспної продукції та шляхів її зниження.
Дбаючи про впровадження у виробництво науко-
вих розробок, І.Н. Романенко звертав увагу керів-
ників і спеціалістів господарств на питання осво-
єння у виробничій практиці методики визначен-
ня собівартості виробництва сільськогосподарсь-
кої продукції [8].
Ученими-економістами Харківського сільсько-

господарського інституту у співпраці з науковця-
ми інших установ Відділення та спеціалістами
господарств було створено нову систему обліку
затрат і доходів (керівник — К.Г. Телешек). Спо-
чатку ця система у 1959 р. запроваджувалася в
3 тис. господарств. Після наукового аналізу її
ефективності, у 1960 р. її було запроваджено в
усіх колгоспах України [1]. Нова система бухгал-
терського обліку давала змогу здійснювати облік
затрат праці, матеріальних та інших ресурсів на
вирощування окремих культур, видів тварин та
інших об’єктів калькуляції, а також установлюва-
ти собівартість, дохідність і визначати рентабель-
ність господарства.
Водночас учені проводили важливу роботу

щодо вдосконалення оперативного планування і
звітності в колгоспах. Міністерством сільського
господарства та УНДІ економіки і організації сіль-
ського господарства було розроблено й видано
методичні вказівки з контролю за виробничими
затратами і собівартістю сільськогосподарської
продукції в колгоспах протягом року.
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У 1960 р. науковці Відділення під керівництвом
академіка Л.М. Клецького здійснили виробничу
перевірку основних принципів внутрішньогоспо-
дарського розрахунку: відділ економіки і органі-
зації колгоспів УНДІ економіки і організації сіль-
ського господарства — колгоспи Житомирського
і Тульчинського районів; кафедра політичної еко-
номії Харківського сільськогосподарського інсти-
туту — колгоспи Близнюківського району; відділ
економіки Всесоюзного НДІ кукурудзи — колгос-
пи Синельниківського району; кафедра економі-
ки і організації сільського господарства Одеського
сільськогосподарського інституту — колгоспи
Баштанського району; кафедра економіки і орга-
нізації сільського господарства Кримського сіль-
ськогосподарського інституту — колгоспи Сімфе-
ропольського району; відділи економіки НДІ зем-
леробства і тваринництва західних районів УРСР
і Станіславської державної сільськогосподарської
дослідної станції — колгоспи Косівського району
[3]. Висновки виробничої перевірки було викла-
дено в 6-ти брошурах, де відображено початко-
вий етап переходу на внутрішньогосподарський
розрахунок та його ефективність (вплив на зрос-
тання продуктивності і прибутковості господарств),
особливості застосування внутрішньогосподар-
ського розрахунку в різних господарствах. Спіль-
ним для всіх прикладів стало підтвердження по-
треби в застосуванні внутрішньоколгоспного роз-
рахунку, що позитивно впливає не тільки на
виробництво продукції, а й на її собівартість,
сприяє підвищенню рентабельності виробництва,
прибутковості усіх галузей господарювання.
На основі узагальненого досвіду впроваджен-

ня у колгоспах внутрішньогосподарського розра-
хунку Міністерство сільського господарства УРСР
разом з Відділенням економіки і організації сіль-
ськогосподарського виробництва видрукували
масовим тиражем «Методичні вказівки по впро-
вадженню внутрішньогосподарського розрахунку
в колгоспах Української РСР».
У 1961 р. у 3161 колгоспі було прийнято рішен-

ня про застосування внутрішньогосподарського
розрахунку, незалежно від їхнього економічного
стану [10]. Варто зауважити, що таке рішення
приймалось попри істотні недоопрацювання пи-
тань внутрішньогосподарського розрахунку. Зок-
рема, не було системно досліджено питання об-
ґрунтування заходів зниження собівартості про-
дукції й підвищення рентабельності виробництва,
вдосконалення системи закупівельних цін на про-
дукцію колгоспів і радгоспів. Потреба в обґрунту-
ванні таких заходів і рекомендацій вимагала по-
ліпшення структури УНДІ економіки і організації
сільського господарства й активізації роботи від-
ділів економіки галузевих інститутів.
Зазначимо, що в Україні у 1957 р. уперше було

апробовано грошову оплату праці колгоспників
без нарахування трудоднів у вигляді заробітної
плати. Після узагальнення вченими УНДІ еконо-
міки і організації сільського господарства досві-
ду ряду колгоспів, у 1959 р. на грошову оплату
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праці було переведено близько 1 тис. колгоспів
України [2]. Проте оплата праці об’єктивно не ві-
дображала результатів діяльності, тому не стала
дієвим матеріальним стимулятором виробництва.
У 1959—1960 рр. вітчизняні економісти працю-

вали над подальшою спеціалізацією сільського
господарства в районах. На підставі проведених
досліджень відділу економіки НДІ тваринництва
Лісостепу і Полісся УРСР під керівництвом про-
фесора С.Й. Кутікова та результатів узагальнен-
ня передового досвіду було розроблено рекомен-
дації щодо питання створення спеціалізованих на
виробництві товарної яловичини та свинини кол-
госпних і міжколгоспних підприємств. Ці рекомен-
дації у 1961 р. досить широко впроваджувалися
в господарствах районів, розташованих поблизу
підприємств харчової промисловості.
Член-кореспондент УАСГН К.Г. Телешек здійс-

нював керівництво науково-дослідною роботою з
питань економічного обґрунтування системи тварин-
ництва в районах бурякосіяння. Результати дос-
ліджень свідчили про позитивний вплив концен-
трації посівів цукрових буряків на продуктивність
землеробства і тваринництва та потребу ство-
рення в районах бурякосіяння умов для велико-
масштабного збільшення виробництва яловичи-
ни при відносно невеликій кількості спеціально
вирощуваних фуражних культур. Ґрунтовні, ком-
плексні дослідження питань поглибленої спеціалі-
зації сільського господарства за зонами України
розпочались лише у 1960 р. В УНДІ економіки і
організації сільського господарства під керівницт-
вом директора академіка УАСГН І.Н. Романенка
досліджували економічну ефективність вироб-
ництва окремих видів продукції рослинництва і
тваринництва. Досліди проводили у 43-х районах
республіки. Було підготовлено пропозиції щодо
подальшого удосконалення її організації. Вчені
інституту вивчали оптимальні розміри колгоспів
і радгоспів залежно від напряму й умов вироб-
ництва, а також питання удосконалення перспек-
тивного планування. Спираючись на досвід упро-
вадження спеціалізації виробництва в колгоспах
і радгоспах Хорольського району Полтавської,
Рокитнянського району Київської та Монасти-
рищенського району Черкаської областей, учені
УНДІ економіки і організації сільського господар-
ства опрацювали і видрукували масовим тира-
жем методику внутрішньорайонної спеціалізації
сільського господарства [4]. В основу опрацюван-
ня внутрішньорайонної спеціалізації господарств
покладено найраціональніше використання міс-
цевих ґрунтово-кліматичних і економічних умов
для збільшення виробництва продукції за найниж-
чої її собівартості. Водночас планове завдання
району з виробництва усіх видів валової і товар-
ної продукції розподілялося по окремих господар-
ствах або їх групах з таким розрахунком, щоб
кожна з галузей мала найсприятливіші умови для
свого розвитку за достатньої її концентрації [6].
Як показав час, ця ідея набула поширення, але
в подальшому не мала розвитку. Як часто трапля-
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лося в епоху тотального адміністрування й неви-
важеної аграрної політики, «гігантоманія» прояви-
лася у тому, що на території адміністративного
району створювалося одне господарство. Окремі
радгоспи мали 100—200 тис. га і більше землі. По-
ширилося переконання, що надмірно вузька спе-
ціалізація господарства, створення «фабрик» зер-
на, молока, м’яса та інших продуктів харчування
мають великі переваги порівняно з багатогалузе-
вим господарством. Як «гіганти», так і вузькоспе-
ціалізовані господарства дуже швидко виявили
свою економічну неспроможність. До недоліків у
вивченні цієї проблеми слід зарахувати незавер-
шеність робіт у значної кількості намічених для
цього районах. У тих районах, де робота вважа-
лася закінченою, не вистачало достатнього об-
ґрунтування економічної ефективності подальшої
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спеціалізації (зниження собівартості продукції,
підвищення продуктивності праці, збільшення
чистого доходу). Не враховувалось обґрунтуван-
ня раціональних розмірів господарств відповідно
до їхнього напряму і зональних особливостей.
Пропаганда досягнень науки і досвіду передо-
виків сільського господарства здійснювалась Від-
діленням економіки і організації сільськогоспо-
дарського виробництва на досить високому рівні.
Так, у 1960 р. вийшло з друку 9 монографій за-
гальним обсягом 110 друк. арк., 2 наукові розроб-
ки (40 друк. арк.), 84 брошури (252 друк. арк.),
3 інструкції (6,7 друк. арк.), надруковано 600 жур-
нальних і газетних статей. Було проведено 150
різних курсів і семінарів, прочитано 1500 лекцій,
проведено 30 конференцій, 22 інструктажі та кон-
сультації, підготовлено 21 рецензію [5].

У досліджуваний період велика увага приділя-
лась питанням внутрішньорайонної спеціалізації
сільського господарства, нормування праці в
колгоспах, грошової оплати праці колгоспників,
собівартості виробленої продукції, внутрішньо-
колгоспного розрахунку, вдосконалення поточ-
ного планування й обліку в колгоспах. Водночас
такі важливі проблеми, як удосконалення до-
даткової оплати праці, форми організації праці
(бригади, ланки), поглиблення спеціалізації сіль-
ського господарства відповідно до умов різних
природно-економічних зон України та обґрунту-
вання раціональних розмірів колгоспів і радгоспів
майже не досліджувались. Питання підвищення
продуктивності праці в колгоспах і радгоспах
розроблялись вченими-економістами лише опо-
середковано, головним чином при визначенні
ефективності спеціалізації і концентрації ви-
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робництва, а також при вивченні ефективності
нової технології у рослинництві та тварин-
ництві. У червні 1959 р. у м. Києві відбулась на-
уково-координаційна нарада з питань продук-
тивності праці в сільському господарстві.
Прийнято розгорнуті рекомендації щодо акти-
візації наукових досліджень з питань продуктив-
ності праці [9]. У процесі розвитку колгоспно-
радгоспного виробництва сформувалися нові
розділи економічної науки, зокрема — система
внутрішньогосподарського планування (плани
організаційно-господарського облаштування
господарства, виробничі й перспективні плани,
робочі завдання та ін.). Раціональніше почали
розв’язуватися такі економічні питання, як
міжгосподарське і внутрішньогосподарське зем-
левпорядкування, організація обліку в колгоспах
і радгоспах та ін.

1. Власюк П.А. Підсумки роботи науково-до-
слідних установ УАСГН за 1958 р. і завдання на
1959—1965 рр./П.А. Власюк//Вісн. с.-г. науки. —
1959. — № 8. — С. 31.

2. Власюк П.А. Підсумки роботи УАСГН за
1959 р. і завдання науково-дослідних закладів на
1960 р. по здійсненню рішень Грудневого Плену-
му ЦК КПРС і ХХІ з’їзду КП України/П.А. Власюк//
Вісн. с.-г. науки. — 1960. — № 4. — С. 17.

3. Короткий звіт про наукову діяльність уста-
нов Української академії сільськогосподарських
наук за 1960 р. — К.: вид-во УАСГН, 1961. — С. 64.

4. Короткий звіт про наукову діяльність уста-
нов Української академії сільськогосподарських
наук за 1960 р. — К.: вид-во УАСГН, 1961. — С. 62.

5. Короткий звіт про наукову діяльність уста-
нов Української академії сільськогосподарських
наук за 1960 р. — К.: вид-во УАСГН, 1961. — С. 69.

6. Романенко І.Н. Розміщення і спеціалізація

Бібліографія

сільського господарства Української РСР/І.Н. Ро-
маненко//Вісн. с.-г. науки. — 1962. — № 5. —
С. 9.

7. Саблук П.Т. Аграрна економіка і політика в
Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє/
П.Т. Саблук//Науково-популярні нариси у 3-х то-
мах. Т. 1. Економіка періоду диктатури влади. —
К.: Ін-т аграр. економіки, 2001. — 432 с.

8. Саблук П.Т. Видатний вчений економіст-аг-
рарник (До 80-річчя з дня народження І.Н. Рома-
ненка)/П.Т. Cаблук//Економіка Радянської України.
— 1989. — № 8. — С. 88.

9. Сітало А. Науково-координаційна нарада з
питань продуктивності праці в сільському госпо-
дарстві/А. Сітало//Економіка Радянської України.
— 1959. — № 6. — С. 102—103.

10. Центральний державний архів вищих
органів (ЦДАВО) України, ф. р-4861, оп. 1, спр. 80,
арк. 331.
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Виповнилося 75 років від
дня народження відомого вче-
ного в галузі селекції, розведен-
ня, відтворення, технології го-
дівлі й утримання свиней, док-
тора сільськогосподарських
наук, професора, академіка
НААН В.П. Рибалка.
Народився Валентин Павло-

вич 8 жовтня 1936 р. у м. Кривий
Ріг Дніпропетровської області.
Закінчив зоотехнічний факуль-
тет Туркменського сільськогос-
подарського інституту ім. М.І. Ка-
лініна (м. Ашхабад).
Працював зоотехніком-селек-

ціонером радгоспу ім. 25 жовт-
ня, старшим зоотехніком нав-
чального господарства Мігіїв-
ського сільськогосподарського
технікуму, а потім головним
зоотехніком управління вироб-
ництва і заготівлі сільськогоспо-
дарської продукції Первомайсь-
кого району Миколаївської об-
ласті.
З 1964 по 1967 р. В.П. Ри-

балко навчався в аспірантурі
Полтавського НДІ свинарства.
У 1967 р. він захистив канди-
датську дисертацію на тему:
«Велика чорна порода свиней
на Україні та її використання
при чистопородному розведен-
ні і схрещуванні». З цим інсти-
тутом тісно пов’язаний весь
його наступний життєвий шлях.
Після аспірантури В.П. Рибалко
працював старшим науковим
співробітником відділу розве-
дення і генетики. З 1970 по
1988 р. — він заступник дирек-
тора інституту з наукової робо-
ти, з 1988 по 2007 р. — дирек-
тор, а з 2007 р. по теперішній
час — головний науковий
співробітник єдиного в Україні
спеціалізованого наукового
центру зі свинарства.
У 1985 р. В.П. Рибалко за-

хистив докторську дисертацію.
У 1992 р. Валентину Павлови-

ЮВІЛЕЇ

В.П. РИБАЛКУ — 75

чу присвоєно звання професо-
ра, у 1993 р. його було обрано
дійсним членом УААН.
Учений має понад 600 пуб-

лікацій — книг, брошур, статей,
методик та науково-практичних
рекомендацій.
В.П. Рибалко — один з авто-

рів важливих селекційних досяг-
нень, які зумовлюють науково-
технічний прогрес у свинарстві:
полтавського заводського типу
м’ясних свиней, високопродук-
тивного материнського типу у
великій білій породі, полтавсь-
кої м’ясної породи, червоної
білопоясої породи м’ясних сви-
ней, а також понад 10 генеало-
гічних структур нових генотипів.
Його розробки захищені 22 ав-
торськими свідоцтвами та па-
тентами.
Академік В.П. Рибалко є

членом аграрної секції комітету
з Державних премій України в
галузі науки і техніки, членом
науково-технічної ради Мінагро-
політики та продовольства Ук-
раїни, членом бюро відділення
«Ветеринарна медицина і зоо-
технія» НААН, членом редко-
легій журналів «Свиноводство»

(Россия), «Вісник Полтавської
державної аграрної академії»
та міжвідомчого збірника «Сви-
нарство». Він є також головою
спеціалізованої вченої ради із
захисту дисертацій. Під його
методичним керівництвом захи-
щено 6 докторських і 23 канди-
датських дисертації.
За значний науково-вироб-

ничий внесок у розвиток сільсь-
когосподарської науки і заслуги
перед державою В.П. Рибалка
нагороджено Почесною грамо-
тою Міністерства сільського
господарства СРСР (1986),
Грамотою Президії Верховної
Ради Української РСР (1986),
Почесною грамотою Кабміну
України (2002), та багатьма ме-
далями. Він двічі удостоєний
звання лауреата Державної
премії України у галузі науки і
техніки (1984, 1999), а також
звання «Заслужений діяч науки
і техніки України» (1997).
У 1997 р. у Женеві йому вру-

чено Міжнародну персональну
нагороду «Єртсмейкер» у номі-
нації: «За збереження і розви-
ток інтелектуально-кадрового
потенціалу підприємства у пе-
ріод перехідної економіки».
У 2003 р. В.П. Рибалка обра-

но іноземним членом Російсь-
кої академії сільськогосподар-
ських наук.
У 2009 р. Мінагрополітики

України його нагороджено зна-
ком «Відмінник аграрної освіти
і науки».
Щиро вітаємо ювіляра, ба-

жаємо йому доброго здоров’я,
родинного благополуччя і на-
тхнення на успішне завершен-
ня усіх своїх розпочинань.

Міністерство
аграрної політики

та продовольства України
Інститут свинарства

ім. О.В. Квасницького НААН
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Носко Б.С., Гладких Е.Ю. Последействие мине-
ральных удобрений на калийный фонд чернозема
типичного//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10.
— С. 14–16.
В длительном опыте на черноземе типичном оп-
ределены основные закономерности изменения
калийного фонда почвы под влиянием действия и
последействия разной длительности минеральных
и органических удобрений. Приведены особенно-
сти трансформации разных форм калия по профи-
лю почвы, изменения баланса калия за 6 ротаций
севооборота в системе удобрение — почва — ра-
стение.

Заришняк А.С., Иванина В.В., Шиманская Н.К.
Продуктивность сахарной свеклы в зависимости
от систем органо-минерального удобрения//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 10. — С. 17–20.
Установлено, что в условиях дефицита навоза
целесообразно в качестве органического удобре-
ния под сахарную свеклу использовать зеленую
массу пожнивных сидератов или комбинации си-
дератов и соломы пшеницы озимой по фону вне-
сения оптимальной дозы минеральных удобрений
N90P60K90.

Драган Н.И., Каминский В.Ф., Величко В.А. Мик-
роструктура серой лесной почвы при разном гра-
нулометрическом составе и использовании//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 10. — С. 21–25.
Исследовано состояние микроструктуры серой
лесной легко-, средне- и тяжелосуглинистой поч-
вы. По показателям дисперсности и структурнос-
ти обосновано степень интенсивности привлече-
ния различных фракций механических элементов
в микроструктуру почвы.

Кирик Н.Н., Таранухо Ю.Н., Таранухо Н.П., Ки-
таев О.И., Скряга В.А., Артеменко Д.М. Диагно-
стика вирусной инфекции смородины черной и
малины методом индукции флуоресценции хлоро-
филла листков//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 10. — С. 26–28.
Методом индукции флуоресценции хлорофилла
исследованы первичные фотосинтетические про-
цессы в хлоропластах листков смородины черной
и малины, пораженных соответственно вирусами
махровости и желтой пятнистости. Определена
высокая чувствительность индукционных измене-
ний флуоресценции хлорофилла для ранней ди-
агностики растений на наличие вирусной инфек-
ции.

Лебедев С.Н. Ресурсосберегающая защита вино-
градных насаждений от чешуекрылых вредителей
//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10. —
С. 29–30.
Среди чешуекрылых вредителей виноградных на-
саждений наиболее опасным является гроздевая
листоверка. В борьбе с ней в условиях Крыма
целесообразно применять безвредные средства
защиты — половые феромоны. Этот способ защи-
ты от чешуекрылых вредителей является эконо-
мически выгодным и ресурсосберегающим.

Шкурко Т.П. Молочная продуктивность коров гол-
штинской породы разной линейной принадлеж-
ности//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10. —
С. 31–34.
Приведены результаты сравнительного анализа
молочной продуктивности первотелок голштин-
ской породы в период приспособления их к новым
природно-климатическим и хозяйственным услови-
ям использования.

Шоферистов Е.П., Цюпка С.Ю. Семенная продук-
тивность и всхожесть семян гибридов нектарина
и персика с миндалем обыкновенным//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 10— С. 35–37.
Выделенные перспективные формы отдаленных
гибридов нектарина и персика с миндалем обык-
новенным в условиях Крыма превосходят персик
Подвойный 1 по семенной продуктивности и по-
левой всхожести семян. Рекомендуем для питом-
ниководства и селекции семенных подвоев.

Шеремета В.И., Опанасенко Е.С., Новицкий В.П.
Индекс воспроизводства как метод оценки воспро-
изводительной способности хряков-производите-
лей//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10. —
С. 38–41.
Установлено, что производители породы ландрас
имеют лучшие воспроизводительные качества,
чем хряки крупной белой. Индекс воспроизводства
дает возможность оценивать воспроизводитель-
ную способность хряков по основным показателям
спермопродуктивности — объему эякулята и кон-
центрации спермиев при условии их активности
80% и больше. Коэффициент множественной кор-
реляции между этими признаками составляет
r=0,660 (Р<0,05).

Мигаль Н.Д., Кабанец В.М., Ступак Т.И. Иденти-
фикация сортов конопли по морфологическим при-
знакам//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10.
— С. 42–44.
Выявлены особенности изменений морфологичес-
ких признаков конопли, которые положены в осно-
ву разработки «Методики проведения экспертизы
сортов конопли на отличие, однородность и ста-
бильность» как средство их охраноспособности.

Деревянко Д.А. Влияние травмирований и по-
вреждений микроорганизмами ржи озимой при
уборке, послеуборочной обработке и посеве//Віс-
ник аграрної науки. — 2011. — № 10. — С. 45–48.
Проведен анализ результатов исследований вли-
яния травмирования и повреждений микроорганиз-
мами на качество семян ржи озимой при уборке,
послеуборочной обработке и посеве.

Ермолаев Н.Н., Шилина Л.И., Литвинов Д.В. Вли-
яние на плодородие черноземной почвы севообо-
рота и удобрения//Вісник аграрної науки. — 2011.
— № 10. — С. 49–53.
Приведена характеристика изменения плодородия
чернозема типичного под влиянием севооборотов
и применения удобрений. Отмечено некоторое
ухудшение его физико-химических свойств и гу-
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мусного состояния при внесении минеральных
удобрений и тенденцию к улучшению — при ис-
пользовании органических удобрений в севообо-
роте.

Лызова В.Ю., Войцеховская Л.И. Применение
углеводов в технологии ферментированных кол-
бас//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10. —
С. 54–57.
Исследовано влияние углеводов на развитие мик-
рофлоры бактериального препарата лакмик. По-
добран качественный состав углеводов и опреде-
лены их оптимальные соотношения. Показано, что
применение 0,2%-й смеси глюкозы и лактозы в
рецептурах сырокопченых и сыровяленых колбас
ускоренного созревания способствует интенсивно-
му развитию молочнокислых бактерий, поддержи-
вает их количество на уровне, необходимом для
ферментации мясного сырья, обеспечивает ста-
бильное кислотообразование.

Крисанов Д.Ф., Божидарник Т.В. Направления
реструктуризации молочного сектора//Вісник аг-
рарної науки. — 2011. — № 10. — С. 58–61.
Проанализирована динамика производства моло-
ка в аспекте производителей. Обоснованы необ-
ходимость и приоритетные направления реструк-
туризации предприятий отечественного молочно-
го сектора.

Балюк С.А., Левин А.Я., Анисимова О.В. Ком-
мерциализация интеллектуальной собственности
в бюджетной научной организации//Вісник аграр-
ної науки. — 2011. — № 10. — С. 62–64.
На примере ННЦ «Інститут ґрунтознавства та аг-
рохімії імені О.Н. Соколовського» освещена прак-
тика, проблемы и перспективы повышения эффек-
тивности коммерциализации интеллектуальной
собственности в бюджетной научной организации.

Артимонова И.В. Относительно вопроса орга-
низационных основ  аграрного маркетинга агро-
предприятий//Вісник аграрної науки. — 2011. —
№ 10. — С. 65–67.
Выделены основные группы сельскохозяйствен-
ных предприятий за уровнем развития службы
снабжения и сбыта. Предложены формы органи-
зации маркетинговой деятельности на районном
уровне.

Прудивус Л.В. Государственное регулирование
на основе финансового контроля в отрасли садо-

водства//Вісник аграрної науки. — 2011. — № 10.
— С. 68–70.
Исследованы тенденции развития системы финан-
сового контроля в области садоводства Украины,
а также определены основные проблемы обеспе-
чения контроля над использованием средств го-
сударственного бюджета, направленных на разви-
тие данной отрасли.

Валинкевич Е.Г. Относительно введения рынка
земель сельскохозяйственного назначения//Вісник
аграрної науки. — 2011. — № 10. — С. 71–73.
Проанализированы условия и возможные соци-
альные последствия в результате снятия мора-
тория и введение рынка сельскохозяйственных зе-
мель в Украине. Исследованы региональные осо-
бенности будущего земельного рынка и
обоснованы механизмы регулирования для проти-
водействия возможным негативным изменениям.

Кузьменко Е.И. Содержание тяжелых металлов в
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