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Найактуальніше

У жовтні 2013 р. набрав чинності Указ Пре-
зидента України «Про комплекс заходів щодо
вдосконалення проведення моніторингу дов-
кілля та державного регулювання у сфері по-
водження з відходами в Україні», в якому від-
значено відсутність в Україні дієвої державної
системи моніторингу довкілля та визнано не-
достатньою діяльність Кабінету Міністрів і Міні-
стерства екології та природних ресурсів Украї-
ни в цій галузі. Водночас в Указі запропонова-
но вжити заходів щодо впровадження дієвих
механізмів державного регулювання в усіх ком-
понентах довкілля, зокрема у сфері земельних
ресурсів.
З огляду на необхідність активізації зусиль

у цій галузі розглянемо актуальні проблеми
наукового забезпечення моніторингу земель-
них ресурсів, які потребують розв’язання.
Постановою Кабінету Міністрів України «Про

державну систему моніторингу земель» (1998 р.)
було визначено порядок здійснення моніторин-
гу, а також призначено 8 міністерств і комітетів
(тепер агентств), відповідальних за його ви-
конання: Міністерство екології та природних ре-
сурсів України (координатор робіт), Міні-
стерство аграрної політики та продовольства
України, Міністерство надзвичайних ситуацій
України, Держземагентство, Держводагентство
та ін. Однак виконання постанови не було на-
лежним чином організовано й профінансовано.
Крім того, в урядовій постанові не було перед-

УДК 631.45
© 2013

В.Ф. Петриченко,
академік НААН
Національна академія
аграрних наук України
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академіки НААН
Національний
науковий центр «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ
ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ

Проаналізовано стан на ово о забезпечення
моніторин земель і сформ льовано основні
завдання, ви онання я их дасть змо проводити
ці роботи на рівні ращих європейсь их анало ів.

бачено проведення моніторингу за єдиною ме-
тодикою й погодженими програмами. До того ж
про створення державної системи спостере-
жень у ньому не йшлося. Ян наслідок — кож-
не міністерство й відомство розробляло власні
підходи, методики й програми, готувало кадри
й проводило свої спостереження (в міру ви-
ділення бюджетних асигнувань). А в роботі Мін-
агрополітики й продовольства України, Держ-
водагентства й Держгідромету, які ще до ви-
дання постанови проводили моніторингові
спостереження, нічого не змінилося — ні в про-
грамі, ні в методах виміру показників контролю.
Для координації діяльності суб’єктів моніто-

рингу в 2001 р. у Мінприроди України було ут-
ворено міжвідомчу комісію. Передбачалося, що
комісія сформулює основні принципи взаємодії
між відомствами, єдині методологічні підходи
й нормативи, уніфіковані бази даних і спільне
комп’ютерне забезпечення, регламенти й фор-
ми передачі інформації. Комісія справді підго-
тувала досить значний масив рекомендаційної
документації, але він переважно стосувався
вод, атмосфери, деяких загальних принципів
проведення спостережень. Що ж до моніторин-
гу земель, то комісією практично не було підго-
товлено жодного документа.
Моніторинг земельних ресурсів в Україні

фактично проводять лише «Центрдержро-
дючість» (тепер Інститут охорони ґрунтів) Мінаг-
рополітики й продовольства України на землях

Ключові слова: моніторинг, концепція, завдання,
інформаційна база
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

сільськогосподарського призначення й Держ-
водагентство — на зрошуваних та осушених
землях. Вони мають довгостроковий досвід,
стабільні програми вимірюваних показників, ос-
нащені лабораторії. Через те, що спостережен-
ня на цих землях розпочалися в 60-ті роки ми-
нулого століття — ще задовго до того, як склало-
ся саме поняття «моніторинг», програми, мережі
й методи ведення робіт істотно відрізняються
від європейських підходів. «Центрдержродю-
чість», починаючи з 1966 р., фактично прово-
дить агрохімічну паспортизацію полів, яка не є
аналогічною моніторингу (через зменшену кіль-
кість вимірюваних показників та інші методи
відбирання ґрунтових зразків). Тільки нещодав-
но було порушено питання про гармонізацію
європейської та української методологій.
Розглянемо докладніше моніторинг земель

сільськогосподарського призначення. Нагадає-
мо, що таких земель в Україні — 42 млн га, зок-
рема ріллі — близько 32 млн га. «Центрдерж-
родючістю» більше ніж за 45 років було прове-
дено 9 повних турів вимірів. Накопичено значну
кількість матеріалів про динаміку родючості
ґрунтів, їх забруднення, розвиток деяких де-
градаційних процесів (зокрема дегуміфікацію,
підкислення, підлуження, втрату поживних ре-
човин, акумуляцію важких металів, пестицидів),
забруднення сільськогосподарської продук-
ції. Отриманий матеріал був використаний для
розробки управлінських рішень, переважно
щодо застосування добрив і хімічної меліорації.
Тепер кожне поле країни має агрохімічний пас-
порт, який містить важливі дані. Отриманий
матеріал узагальнено у вигляді Національної
доповіді про стан родючості ґрунтів України
(2010).
На меліорованих землях моніторинг прово-

дять регіональні установи Держводагентства.
Вони систематично вимірюють рівень, мінера-
лізацію і стан забруднення підґрунтових вод,
параметри водно-сольового режиму, визнача-
ють розвиток та інтенсивність негативних еко-
логічних і ґрунтотворних процесів. Періодич-
ність вимірів для більшості показників — що-
року і навіть кілька разів на рік.
Національна академія аграрних наук Украї-

ни, її мережа інститутів та обласних дослідних
станцій підтримують переважно тривалі по-
льові досліди з вивчення впливу на ґрунт об-
робітку, добрив та меліорацій. Деякі з дослідів
мають унікальний за тривалістю (понад 100
років) і змістом характер. Більшість із них на-
лежить до європейської системи дослідів
EUROSOMNET. Характерною рисою багатьох
дослідів є наявність широкої програми супутніх

спостережень, зокрема за фізичними та біоло-
гічними властивостями, які зазвичай ігнорують-
ся в інших мережах моніторингу.
Окремі показники земельних ресурсів визна-

чають інші відомства, відповідальні за певну
категорію земель країни.
Держлісагентство ще в 90-ті роки минулого

століття приєдналося до європейської системи,
що передбачає реалізацію досить широкої про-
грами спостережень (за валовими й рухомими
формами азоту, фосфору, кальцію, магнію та
інших елементів, обмінної ємності) у регулярній
мережі 16×16 км. На жаль, нині моніторинг лісо-
вих земель призупинено.
Держслужба з надзвичайних ситуацій прово-

дить радіологічний контроль на територіях, що
прилягають до Чорнобильської АЕС, проте на
сьогодні періодичність і кількість вимірів щодо
ґрунтів значно скорочено.
Держгідромет, Міністерство охорони здоро-

в’я України та деякі інші відомства проводять
дуже обмежені спостереження за ґрунтами.
Через це інформація про стан земельних ре-
сурсів, отримана різними відомствами, перебу-
ває у відомчих неструктурованих базах даних,
до того ж переважно на паперових носіях. Та-
кий стан не дає можливості в повному обсязі
використовувати масиви інформації, оцінюва-
ти й прогнозувати стан земельних ресурсів.
Переважно за даними «Центрдержродючос-

ті», Держводагентства та Національної акаде-
мії аграрних наук України, найхарактернішими
процесами у зміні ґрунтів за останні 40–
50 років є:
дегуміфікація орних ґрунтів зі швидкістю 0,5–

1,5 т/га за рік з тенденцією гальмування втрат
до кінця 80-х років минулого століття. З 2005
по 2009 р. дегуміфікація відбувалася зі швид-
кістю 0, 42–0,51 т/га за рік;
зростання дефіцитності балансу рухомих

поживних речовин, особливо азоту й калію (від-
повідно до 41,5–56,4 кг/га за 2001 р. і 32,9–
64,2 кг/га за 2009 р.);
підкислення чорноземних ґрунтів, яке особ-

ливо помітне в деяких областях лісостепової
зони;
переущільнення, що особливо помітне в За-

хідному Лісостепу і загалом поширене на 40%
ріллі, руйнування структури, брилистість і кірко-
утворення;
ерозійне зменшення потужності верхнього

шару ґрунту, що досягає кількох сантиметрів у
чорноземних ґрунтах (розрахункові дані) і в
переосушених ґрунтах Полісся;
вторинне осолонцювання й засолення зро-

шуваних ґрунтів, спрацювання торфовищ.

Актуальні проблеми наукового
забезпечення моніторингу земель України
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З інших негативних процесів, розвиток яких
відзначається локально, можна назвати заб-
руднення (радіонуклідами й важкими метала-
ми), заболочування, підтоплення, озалізнення,
окарбоначування, алюмінізацію, аридизацію,
підлуження й утворення соди.
У структурі земельного фонду України значні

площі займають ґрунти з незадовільними вла-
стивостями (деградовані й малородючі). За
розрахунками Інституту землеустрою, їх площа
у складі орних земель перевищує 6,5 млн га,
або 20%. За даними інших інститутів (ННЦ «Ін-
ститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Со-
коловського», ННЦ «Інститут землеробства
НААН»), площа деградованих і малородючих
земель становить понад 8 млн га і навіть
близько 10 млн га. Прямі щорічні втрати від
використання таких ґрунтів у ріллі сягають
66,5 грн на 1 га, або близько 400 млн грн зага-
лом по країні.
На якісний стан земельних ресурсів і ряду

об’єктів різних галузей економіки істотно впли-
вають гідрометеорологічні й небезпечні екзо-
генні геологічні процеси та явища (селі, зсуви,
карст, просідання ґрунтів, руйнування берегів
водоймищ, підтоплення та ін.), які поширені на
понад 50% території.
Названий перелік проблем деградації зе-

мель є далеко не повним, однак показує мас-
штаби негативних процесів на ґрунтовому по-
криві країни.
Отже, через відсутність єдиної програми й

методики робіт, несумісність і погану керова-
ність відомчих мереж та цілий ряд інших не-
доліків описаний вище надто недосконалий
моніторинг земель в країні треба замінити на
державну мережу екологічного моніторингу з
погодженим контролем за всіма компонентами
навколишнього середовища — ґрунтами, вод-
ними і повітряними просторами, підґрунтовими
водами, рослинністю, надрами. Водночас мо-
ніторинг земельних ресурсів в Україні має бути
наближений до європейських вимог і тому по-
требує модернізації та критичного перегляду
багатьох наявних положень, удосконалення
методологічних основ. Серед актуальних зав-
дань найважливішими є:
перегляд, кореляція й дигіталізація ґрунто-

вих картографічних матеріалів на основі між-
народної номенклатури FAO і WRB (World Re-
ference Base);
гармонізація методологічних підходів, про-

грам, методик (їх стандартизації) з європейсь-
кими підходами;
розвиток прикладних аспектів інформатики

стосовно завдань моніторингу земель (верифі-

кація, експорт/імпорт даних, нормативи, підсис-
теми пошуку, кодування, різні каталоги, комп’ю-
терна картографія і т.ін.) з метою створення
повноцінної й доступної інформаційної систе-
ми «Земельні ресурси України» як частини за-
гальної системи екологічного моніторингу;
розвиток дистанційних засобів моніторингу

земельних ресурсів на основі дешифрування
супутникової інформації, аерофотознімання,
радіолокаційного, електромагнітного та інших
неконтактних видів сканування земної поверхні
і профілю ґрунтів;
удосконалення наявних і створення нових

приладів для екосферних спостережень з мож-
ливим використанням західноєвропейських фірм.
У побудові моніторингу земельних ресурсів

України потрібно дотримуватися принципів, що
опрацьовані і функціонують у європейських
країнах, зокрема в Німеччині, Франції, Швеції,
Великій Британії, а саме:

 моніторинг має бути незалежним від впли-
ву відомств;

 мати просту 2-ланкову організаційну струк-
туру (регіональна лабораторія — інформацій-
но-аналітичний центр);

 обов’язково передбачати фоновий, вироб-
ничий і науковий види;

 проводитися за широкої програми спосте-
режень;

 мати погоджену й затверджену нормативну
оцінну базу;

 проводитися на постійних площадках зі спе-
ціальним статусом;

 координуватися зі спостереженнями за інши-
ми компонентами навколишнього середовища;

 фінансуватися з державного бюджету;
систематично інформувати владні структу-

ри й громадськість про результати.
Результатом моніторингу мають стати кар-

тографо-аналітичні матеріали про сучасний
стан земель, автоматизована інформаційна
система, прогноз стану земель у часі й техні-
ко-економічне обґрунтування першочергових і
перспективних заходів з охорони земель.
З огляду на те, що в Україні більша частка

земельних ресурсів (близько 70%) має сіль-
ськогосподарське призначення, логічно доручи-
ти виконувати ці функції не Мінприроди Украї-
ни, а Міністерству аграрної політики і продо-
вольства України, а точніше — Інституту охорони
ґрунтів, що є підвідомчою установою цього міні-
стерства, під науково-методичним керівницт-
вом наукових установ НААН. Центр, маючи у
своєму розпорядженні розгалужену мережу
лабораторій в кожній області, кадри високої
кваліфікації й сучасне устаткування, здатний у

Актуальні проблеми наукового
забезпечення моніторингу земель України
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короткий термін адаптувати проведення моні-
торингу земель до європейських вимог.
Під час проведення моніторингу має бути

забезпечено безперервність спостережень за
земельними ресурсами, прогресивність вирі-
шення нормативних, методичних і технічних
питань, впровадження прогресивних інформа-
ційних технологій у створенні баз даних, ме-
ханізмів оцінювання, прогнозування й розроб-
ки моделей управлінських рішень.
За проведення моніторингу необхідно забез-

печити високу якість інформації, репрезента-
тивність результатів у режимі довгострокових
спостережень, постійне вдосконалення й уніфі-
кацію технічних засобів виміру, оснащення ла-
бораторій відповідно до європейських вимог.
Для реалізації цих вимог потрібно:
сформувати, зберегти й систематизувати

інформаційні ресурси про стан земель і ство-
рити умови для їх використання всіма зацікав-
леними сторонами, зокрема громадськістю;

 забезпечити погоджені й науково обґрунто-
вані висновки про стан земельних ресурсів, для
чого розробити єдину нормативну й методич-
ну базу, метрологічно й аналітично надійні ви-
міри;
забезпечити необхідний рівень наукової під-

тримки проведення робіт, теоретичного обґрун-
тування й розробки пропозицій щодо оптимізації
побудови мереж, методів обробки отриманих
результатів, об’єктивної оцінки стану земель-
них ресурсів, його прогнозування, проведення
поглиблених досліджень проблемних територій
із проявами різних видів деградації, підвищен-
ня кваліфікації виконавського персоналу;
забезпечити сприятливі умови для міжна-

родного співробітництва (зокрема трансгранич-
ного та панєвропейського), обміну даними, дос-
відом проведення моніторингу й використання
його результатів.
Моніторинг як новий ефективний вид конт-

ролю за станом ґрунтового покриву має потре-

бу в популяризації. Його якомога докладніше
варто вивчати на спеціалізованих ґрунтових та
екологічних факультетах класичних й аграрних
університетів. Тут потрібна серія фундамен-
тальних лекцій про методологію моніторингу і
його прикладні аспекти, бажано з урахуванням
досвіду країн, які вже давно його проводять.
Важливо на конкретних прикладах продемонст-
рувати необхідність і перевагу систематично-
го контролю за інтенсивно використовуваними
ґрунтами, ґрунтами, що перебувають поблизу
джерел забруднення, показати, що моніторинг
має стати обов’язковим елементом політики
держави, основою її діяльності в галузі охоро-
ни ґрунтів. Особливо актуальним є це питання
для України, що має ґрунтовий покрив з уні-
кальними характеристиками, який водночас
зазнає впливу найрізноманітніших явищ дегра-
дації. Для України, де рівень розораності ґрунто-
вого покриву практично не має аналогів у світі,
без моніторингу раціональне землекористуван-
ня неможливе. Лише інформація про стан ґрун-
тового покриву, яка постійно поповнюється,
виявлення всіх проблемних територій дадуть
необхідні відомості для планування й об’єктив-
ного інвестування у ґрунтоохоронні заходи.
В Україні сьогодні охорона земельних ре-

сурсів не є об’єктом уваги у жодному з відомств,
зокрема в Мінагрополітики та продовольства
України і Держагентстві із земельних ресурсів.
У першому — пріоритетом є одержання сіль-
ськогосподарської продукції, у другому — зе-
мельна реформа, інвентаризація земель, зе-
мельний кадастр, а в майбутньому — ринок
земель.
Вважаємо, що проблемі охорони земель не-

обхідно надати вищого статусу, ніж вона має
сьогодні. Хотілося б сподіватися, що пропоно-
вані новації, сформульовані на основі аналізу
вітчизняного й закордонного досвіду, знайдуть
відображення в новій постанові Уряду про роз-
виток моніторингу земельних ресурсів у країні.

Актуальні проблеми наукового
забезпечення моніторингу земель України

Висновки

Викладено перелік першочергових завдань,
виконання яких спрямовано на реалізацію Ука-
зу Президента України «Про комплекс заходів
щодо вдосконалення проведення моніторингу
довкілля та державного регулювання у сфері
поводження з відходами в Україні». Проаналізо-
вано стан робіт з моніторингу земель в міні-
стерствах і відомствах. Обґрунтовано кон-
цептуальні та організаційні питання виконан-

ня робіт з моніторингу земель, який має пе-
редбачати: отримання картографо-аналітич-
них матеріалів про сучасний стан земель, по-
будову автоматизованої інформаційної сис-
теми, прогноз стану земель у часі й техніко-
економічне обґрунтування першочергових і
перспективних заходів щодо їх охорони. Веден-
ня моніторингу земель потрібно здійснювати
з урахуванням кращих європейських аналогів.

Надійшла 14.11.2013.
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ВНЕСОК АГРАРНОЇ НАУКИ
В РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО
ВИРОБНИЦТВА

Роз рито с часний стан ор анічно о виробництва
в У раїні та визначено основні йо о проблеми,
що з мовлюють необхідність по либлених
на ових досліджень. Висвітлено внесо а рарної
на и форм вання та розвито рин ор анічної
прод ції. Наведено основні на ові надбання та
сформовано перспе тиви подальших на ових
досліджень, спрямованих на розвито
вітчизняно о ор анічно о се тор .

Посилення процесів деградації ґрунтів, на-
явність проблем з виробництва нормативних за
якістю харчових продуктів, погіршення в бага-
тьох країнах світу, зокрема і в Україні, екологіч-
ної ситуації, зумовлюють необхідність зміни
сучасної стратегії землеробства. Назріла по-
треба в екологізації і біологізації землеробства.
Перші кроки в цьому напрямі вже здійснено: у
країнах Західної Європи і США випробовують
так звані альтернативні системи землеробства,
які не передбачають застосування агрохімі-
катів. У східно-європейських країнах і Росії ви-
вчають різні елементи біологізації землероб-
ства. Відтворення та підвищення родючості
ґрунтів за цих систем землеробства плануєть-
ся здійснювати, застосовуючи матеріали мікро-
біологічного, рослинного або тваринного похо-
дження, що пройшли біоконверсію.
У наш час у світі площа сільгоспугідь, сер-

тифікованих для вирощування органічної про-
дукції, становить близько 250 тис. га. Світовий
досвід ведення органічного землеробства свід-
чить про те, що на початку 90-х років ХХ ст. гос-
подарства з органічними формами землероб-
ства становили 0,1–2,0%, нині відповідно 2–4%
і лише в окремих країнах (Австрії, Італії) цей
показник сягає 10–12%. В Україні виробницт-
вом органічної продукції займаються в 148-ми
господарствах на 270 тис. га (0,8% орних зе-
мель) за участі іноземних (переважно з кон-
сультативною місією) організацій. У світі серед
країн органічного руху Україна посідає 21-ше
місце. Показовим є досвід ПП «Агроекологія»
Шишацького району Полтавської області, де
понад 30 років на полях площею 8 тис. га за-
стосовують лише місцеві органічні добрива
(гній, сидерати, побічну продукцію рослинниц-

Ключові слова: органічне виробництво, ринок органічної продукції, аграрна наука, наукові
досягнення в галузі органічного виробництва.

тва). Доза внесення органічних добрив у гос-
подарстві — 24–26 т/га, середня врожайність
зернових культур — 5,2 т/га, рентабельність
сільськогосподарської діяльності — 36–42%.
Серед вітчизняної органічної продукції най-

більшу частку становлять пшениця, гречка, го-
рох, соняшник. На частку продукції тваринницт-
ва припадає близько 10%, що пояснюється
більш жорсткими вимогами, ніж до продукції
рослинництва. Усі ці аспекти зумовлюють не-
обхідність поглиблених наукових досліджень та
розроблення практичних рекомендацій щодо
розвитку органічного виробництва в Україні.
Тому з 2011 р. науковими установами Націо-
нальної академії аграрних наук України вико-
нується ПНД «Органічне виробництво сільсько-
господарської продукції» (головна установа з
виконання — ННЦ «Інститут землеробства
НААН»), в якій беруть участь 75 установ і
організацій з метою відпрацювання науково-
методичних основ ведення органічного земле-
робства в Україні. Практична реалізація про-
грами полягатиме в комплексі організаційних і
агротехнічних заходів щодо екологічно збалан-
сованого й ощадливого ведення сільського гос-
подарства з максимальним залученням при-
родних місцевих органічних ресурсів.
Програма містить 5 підпрограм.
Підпрограма 1. «Наукові основи формування

зон органічного виробництва сільськогосподар-
ської продукції з урахуванням ґрунтово-кліма-
тичних умов». Головна установа-виконавець —
Національний науковий центр «Інститут ґрун-
тознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовсь-
кого».
За результатами підпрограми вперше в Ук-

раїні планується:

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
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здійснити комплексне оцінювання сільсько-
господарських угідь щодо їх придатності до
умов ведення органічного виробництва на ре-
гіональному і місцевих рівнях;
на основі комплексного оцінювання визначи-

ти кількість господарств у всіх ґрунтово-кліма-
тичних зонах, провінціях і природно-сільсько-
господарських районах, придатних для веден-
ня органічного виробництва;
узгодити програму діяльності придатних для

ведення органічного виробництва господарств
з урахуванням ємності ринків збуту;
розробити рекомендації щодо формування

комплексів органічного виробництва продукції
з урахуванням особливостей ґрунтово-кліма-
тичних, гідрологічних, екологічних умов та люд-
ського потенціалу.
Підпрограма 2. «Інноваційні технології кон-

курентоспроможного органічного виробництва
продукції рослинництва». Головна установа-
виконавець — Національний науковий центр
«Інститут землеробства НААН».
Під час виконання підпрограми передбача-

ється розробити:
сучасні (ресурсоощадні, екологічно безпечні)

агротехнології окультурювання і відтворення
родючості ґрунтів, адаптованих до ґрунтово-
кліматичних умов країни;
вимоги та критерії до фізико-хімічних влас-

тивостей ґрунтів, відтворення запасів гумусу;
системи удобрення для органічного земле-

робства із залученням відновлюваних джерел
мінерального живлення рослин;
сівозміни і системи обробітку ґрунту, інтег-

ровані системи застосування добрив, біопрепа-
ратів та регуляторів росту рослин, системи за-
хисту рослин, технології вирощування сільсько-
господарських культур (польових та кормових,
овочів і картоплі), які базуються на комплекс-
ному використанні технологічних факторів та
засобів біологізації і спрямовані на органічне
виробництво продукції;
основи ведення органічного виробництва в

особистих селянських господарствах.
Підпрограма 3. «Інноваційні технології кон-

курентоспроможного органічного виробництва
продукції тваринництва». Головна установа-
виконавець підпрограми — Інститут тваринниц-
тва НААН.
За результатами виконання підпрограми пе-

редбачається розробити наукові основи органі-
зації і технології органічного виробництва про-
дукції в м’ясному скотарстві, вівчарстві та сви-
нарстві.

Внесок аграрної науки
в розвиток органічного виробництва

Підпрограма 4. «Система оцінки якості про-
дукції органічного виробництва». Головна уста-
нова-виконавець — Інститут агроекології і при-
родокористування НААН.
Це дослідження спрямоване на:
розроблення систем екологічної оцінки тех-

нологій вирощування сільськогосподарських
культур за показниками впливу на якість про-
дукції;
визначення критеріїв відповідності якості

продукції різних сільськогосподарських культур
санітарно-гігієнічним, біохімічним та технологіч-
ним нормативам;
удосконалення та гармонізацію національно-

го нормативно-методичного забезпечення у
сфері органічного виробництва, методів сис-
темної оцінки біологічної цінності та якості ор-
ганічної продукції овочівництва і бджільництва
в Україні.
Підпрограма 5. «Наукові засади формуван-

ня і функціонування ринку продукції органічно-
го виробництва». Головна установа-викона-
вець — Національний науковий центр «Інсти-
тут аграрної економіки».
Теоретична і практична новизна науково-

дослідних робіт підпрограми полягає у розроб-
ленні:
концептуальних положень функціонування

механізму стимулювання виробництва органіч-
ної продукції;
науково обґрунтованих пропозицій щодо за-

безпечення ефективності функціонування рин-
ку органічної продукції, її сертифікації і марку-
вання;
заходів захисту виробників від недобросовіс-

ної конкуренції;
методичних положень щодо економічної

оцінки різних технологій виробництва органіч-
ної продукції.
У результаті виконання програми буде роз-

роблено наукові основи органічного виробниц-
тва, обґрунтовано рекомендації, положення і
пропозиції щодо формування і функціонуван-
ня ринку органічної продукції, систем ведення
сільськогосподарського виробництва і збуту,
підвищення конкурентоспроможності сільсько-
господарської продукції, напрямів підвищення
ефективності механізмів і процедурних питань
щодо стимулювання розвитку виробництва ор-
ганічної продукції в Україні.
В останні роки науковими установами НААН

досягнуто певних результатів у розв’язанні цієї
комплексної проблеми. Національним науко-
вим центром «Інститут ґрунтознавства та аг-
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рохімії імені О.Н. Соколовського» розроблено
науково-методичні основи біологічного зем-
леробства в Україні, створено методики іден-
тифікації та банк даних екологічно чистих агро-
зон України й методику агрохімічної паспор-
тизації земель, придатних для виробництва
нормативної за якістю продукції, розроблено
методичні рекомендації розвитку біологічного
землеробства, що містять регламенти на за-
стосування мінеральних добрив і побічної про-
дукції. В Інституті сільськогосподарської мікро-
біології та агропромислового виробництва
НААН створено мікробні препарати для поліп-
шення живлення сільгоспкультур та їх захисту
від шкодочинних організмів. За останні 5 років
їх впроваджено на 390 тис. га. Інститутом за-
хисту рослин НААН розроблено методику по-
шуку, виділення та оцінки місцевих штамів ен-
томопатогенних мікроорганізмів з високою ен-
томоцидною активністю і широким спектром дії
проти шкідливих організмів в агроценозах. Ос-
воєно нові методи визначення вірулентності ви-
ділених штамів ентомопатогенних грибів і ство-
рення на їх основі нових біопрепаратів, розроб-
лення оптимальних препаративних форм,
технологічних регламентів їх виробництва.
Створено систему біологічного захисту овоче-
вих культур в умовах відкритого і закритого
ґрунту, яка забезпечує ефективність їх захис-
ту на 85–90% і дає змогу отримати додатково
до 35% продукції. За ініціативою НААН і її без-
посередньої участі розробляються національ-
на законодавча і нормативно-методична бази
у сфері органічного землеробства. Удоскона-
люється нормативно-методичне забезпечення
через розроблення і системну гармонізацію
національних стандартів з міжнародними та
європейськими.
Національним науковим центром «Інститут

аграрної економіки» розроблено методику
визначення ємності ринку органічної продук-
ції, на основі якої розраховано потенційну
ємність внутрішнього ринку органічної продукції
за основними її видами до 2020 р. Для її роз-
рахунку було взято: кількість осіб у децильній
групі з найвищим рівнем споживання та в сім’ях
з дітьми до 7-ми років (4,58 та 7,25 млн осіб
відповідно), рівні фактичного споживання ос-
новних груп продовольчої продукції та ціни на
неї. Відсоток заміщення звичайної продук-
ції органічною: децильна група з найвищим
рівнем доходу: хліб, фрукти, овочі — 80%,
молоко, яйця, цукор — 70%, м’ясо, олія — 50%;
сім’ї з дітьми до 7-ми років — усі продукти
по 15%.
Важливим науковим дослідженням є «Стра-

тегічні напрями розвитку земельних відносин у
сільському господарстві на період до 2020 ро-
ку», розроблені Національним науковим цент-
ром «Інститут аграрної економіки», якими ви-
значено основні індикатори розвитку органічно-
го виробництва:

1. Зростання частки сільськогосподарських
угідь, сертифікованих відповідно до органічних
стандартів, у 2015 р. — до 5%, 2020 р. — до
7% проти 0,7% у 2012 р.

2. Збільшення кількості сертифікованих ор-
ганічних товаровиробників, що займаються ви-
робництвом молока, овочів, фруктів та лікарсь-
ких рослин, до 2015 р. — не менше як утричі,
до 2020 р. — у 10 разів.

3. Запровадження обов’язкової статистичної
звітності для сертифікованих товаровиробників
органічної продукції.

4. Створення науково-інформаційних цент-
рів з органічного виробництва при вищих на-
вчальних закладах до 2015 р. — 10 , 2020 р. —
22 проти 5-ти центрів у 2013 р.

Для успішного розвитку органічного вироб-
ництва в Україні потрібно вирішити ряд пер-
шочергових завдань: удосконалити законодав-
чу та нормативно-правову бази, які б чітко
сформулювали державну політику у сфері ор-
ганічного виробництва; визначити території,
придатні для розвитку органічного землероб-
ства; розробити національні стандарти та
системи сертифікації органічної продукції рос-
линництва і тваринництва, нормативні доку-
менти з питань виробництва нових біологіч-

Висновки

них засобів захисту рослин (технічні умови,
технічні регламенти). Потребують подаль-
шого теоретичного обґрунтування роботи з
оцінки, районування та регламентації при-
датності ґрунтових умов для розвитку орга-
нічного землеробства та садівництва; визна-
чення вимог до екологічного стану і родю-
чості ґрунтів, на яких вирощують органічну
продукцію; розроблення методів комплексної
оцінки екологічного стану об’єктів сільсько-
господарського та лісового призначення що-
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до їх придатності для ведення органічного ви-
робництва; оцінки природних вододжерел,
створення нових біологічних засобів захисту
рослин, біостимуляторів і біогербіцидів, пошу-
ку та розроблення технологій розведення та
застосування нових видів ентомофагів, тех-
нологій органічного виробництва кормів і про-
дукції тваринного походження тощо.
З урахуванням економічної та екологічної

привабливості органічного землеробства, не-
обхідності розширеного відтворення родю-
чості ґрунтів і збільшення обсягів виробниц-
тва органічної продукції найближчим часом
вченими аграріями має бути здійснено:
узагальнення результатів досліджень на-

укових установ НААН із залученням виробни-
чого досвіду ведення органічного виробницт-
ва в Україні для його адаптації до практично-
го впровадження в регіонах з різними
ґрунтово-кліматичними та економічними умо-
вами;
розроблення науково-методичних і прак-

тичних рекомендацій з питань виробництва
органічної продукції рослинництва й тварин-
ництва за раціонального застосування сиде-
ратів у землеробстві, а також максимально-

го залучення в систему удобрення побічної
продукції рослинництва;
розроблення для науково-дослідних уста-

нов НААН уніфікованої системи сівозмін, об-
робітку ґрунту, удобрення та біологічного
захисту рослин як основоположних елементів
технології органічного землеробства;
проведення економічної оцінки техноло-

гій виробництва органічної продукції, розроб-
лення методологічних підходів до механізму
ціноутворення на органічну продукцію та си-
ровину;
опрацювання вітчизняних стандартів та

системи сертифікації органічної продукції під
егідою НААН;
створення органу сертифікації продукції

(сировини) тваринного й рослинного похо-
дження та сертифікації технологій її вироб-
ництва;
забезпечення постійного моніторингу за

показниками якості та безпеки створенням
центрів екологічного моніторингу і форму-
вання бази даних хіміко-біологічних показників
продукції тваринництва органічного вироб-
ництва.

Надійшла 13.09.2013.
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ландшафтних систем і антропо енно
видозмінених, зо рема а роландшафтів
(традиційних і специфічних для ре іон :
ос шених, хімічно меліорованих, схилових,
л чних) різно о рівня просторової ло алізації
та інтенсивності. Об оворено питання їх
трансформації. У онте сті ефе тивно о
поєднання а ропромислово о виробництва
та збереження ландшафтів і ре реаційних зон
обґр нтовано страте ічні на ові засади, що
забезпеч ють найвищ віддач їх рес рсно о
потенціал та ефе тивне е оло ічно безпечне
природо орист вання.

Формування і побудова соціально орієнто-
ваної ринкової економіки Карпатського регіону
потребують диференційованих науково обґрун-
тованих підходів до кожного з її сегментів, особ-
ливо агропромислового як визначального в
комплексі складових розбудови соціальної
сфери, збереження і відтворення природно-
ресурсного, трудового потенціалу, вибору оп-
тимальних стратегій територіального розвитку
[4, 7, 10–12, 14].
Геополітичні, природні, економічні особли-

вості регіону, екологічний феномен сприяють
становленню його як специфічного полігону, де
економічна політика може успішно поєднати
регіональні, державні та міжнародні інтереси
країни, забезпечивши при цьому прогрес у со-
ціально-економічному житті. Водночас соціаль-
но-економічна модель Карпатського регіону
має бути економічно вигідною для України та
екологічно сумісною з прилеглими територіями
сусідніх країн, прикордонне розташування з
якими надають йому значні переваги в зовніш-
ньоекономічній діяльності [6, 8].
Надзвичайно важливим у цьому аспекті є

розвиток рекреаційної сфери, що може стати

Ключові слова: Карпатський регіон, рекреаційна сфера, ландшафти, агроландшафти,
екологічна політика, цілісна природно-економічна система.

однією з провідних галузей економіки та інтег-
руватися в Європейський рекреаційний простір
[1–3, 13]. Карпати — географічний центр Євро-
пи, а в природному плані — унікальна екологіч-
на система на заході України.
Територія Карпатського регіону охоплює 4 об-

ласті: Львівську, Івано-Франківську, Чернівець-
ку і Закарпатську, займає площу 56,6 тис. км2

(5660,7 тис. га), або 9,4% території України, де
проживають 6,5 млн осіб (12% її населення),
характеризується теплим помірно вологим клі-
матом. Середні температури січня коливають-
ся на території залежно від рельєфу — –3…
–6°С, липня — 14–21°С, суми активних темпе-
ратур — 1600°С (Рахівщина) — 3200°С (Закар-
паття). Найбільше опадів випадає в Карпатах
(на найвищих хребтах — 1600–2000 мм), най-
менше — до 650–700 мм — на Прикарпатті та
Закарпатті.
Особливістю регіону є те, що він розміще-

ний у 2-х ґрунтово-кліматичних зонах: на По-
ліссі і Лісостепу та на території Передкарпат-
тя, Карпат і Закарпаття, має ряд особливостей,
зокрема контрастність кліматичних умов, стро-
катість ґрунтового покриву, гранулометрично-
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го складу, рівня кислотності й родючості зе-
мель [5, 9]. На формування природно-виробни-
чих, у тому числі й сільськогосподарських умов,
крім широтної зональності, істотно впливає
вертикальна поясність, характерна для Укра-
їнських Карпат. На висоті до 300 м над рівнем
моря розміщено 47,1% земель, 300–600 м —
21,8, 600–1000 м — 24,2, понад 1000 м — 6,9%
території. Земельний фонд становить 9,4%
від загальнодержавного, площа сільськогос-
подарських угідь (2750,3 тис. га) — відповід-
но 6,8, ріллі (1707,4 тис. га) — 5,2%. Кормові
угіддя займають 995,5 тис. га, багаторічні на-
садження — 95,7, ліси і лісовкриті площі —
2311,1 тис. га (табл. 1).
Загальна площа осушених сільськогоспо-

дарських угідь — 980,4 тис. га (34,7% усіх сіль-
ськогосподарських угідь регіону), осушеної ріл-
лі — 700,1 (40,9% ріллі регіону), кормових
угідь — 252,6 тис. га (25,4% кормових угідь ре-
гіону). Розораність земель досить висока і ста-
новить від 48,1 у Закарпатській до 71,2% у Чер-
нівецькій областях. Ґрунтовий покрив представ-
лений переважно дерново-підзолистими,
опідзоленими різного ступеня оглеєння сірими,
буроземними, дерново- та лучно-буроземними
ґрунтами. Значний відсоток становлять схилові
землі. Характерною їх рисою є розвиток еро-
зійних процесів.
Певна сукупність антропогенних наванта-

жень (аграрних, промислових, транспортних,
селітебних, рекреаційних) спричинила транс-
формації ландшафтних систем і вплинула на
формування сучасної екологічної ситуації. Згід-
но з комплексним аналізом, здійсненим в Інсти-
туті сільського господарства Карпатського ре-
гіону НААН, зональні ландшафтні системи Кар-
патського регіону за 5-рівневою шкалою
відзначаються сприятливою (незначний ступінь
трансформації — територія Карпат), задовіль-
ною (низький ступінь трансформації — зона
Полісся та територія Закарпаття), конфліктною
(середній рівень трансформації — зона Лісо-
степу) екологічною ситуаціями. За ступенем
впливу найдеструктивнішими чинниками є аг-
рарний (25–35,2%) і транспортний (23,5–
32,4%).
Підвищення ефективності природокористу-

вання, екологічної стійкості ландшафтів та охо-
рони довкілля має відбуватися за умови впро-
вадження та жорсткого дотримання зональних
науково обґрунтованих адаптивно-ландшафт-
них екологічно безпечних систем землероб-
ства, високопродуктивного розвитку галузей

Стратегія розвитку
агропромислового виробництва за збереження
ландшафтів і рекреаційних зон Карпатського регіону
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рослинництва й тваринництва, формування
галузевої і продуктової структури АПК.
Інноваційне забезпечення конкурентоспро-

можного сільськогосподарського виробництва
й науковий супровід програм розвитку його га-
лузей має сприяти становленню соціально орі-
єнтованої еколого-стабілізувальної моделі роз-
витку АПВ Карпатського регіону. Основними
пріоритетними напрямами інноваційного забез-
печення є: екологічно безпечне природоохо-
ронне використання земель; оптимізація антро-
погенних навантажень в агроландшафтах;
адаптація агроекосистем до умов функціону-
вання природних систем; еколого-ландшафт-
ний моніторинг.
Карпатським науково-інноваційним центром

НААН, заснованим на базі Інституту сільсько-
го господарства Карпатського регіону НААН,
розроблено та запропоновано науково обґрун-
товані напрями підвищення стійкості ланд-
шафтів на основі виведення з обробітку мало-
продуктивних і деградованих земель під кор-
мові угіддя, заліснення, рекреаційні масиви. У
зоні поліської ландшафтної системи регіону
рекомендується вивести із землекористування
61,1 тис. га, лісостепової — 137,6, передкар-
патської — 87,8, карпатської — 1,9, закарпатсь-
кої — 21,1 тис. га, що дасть змогу зменшити
зональні показники розораності ґрунтів до рівня
53%; 61,5; 41; 26; 51%; збільшити лісистість до
31,0%; 20,6; 51,5; 67,7; 24,8% відповідно. При
цьому коефіцієнт стійкості агроландшафтів на-
буде оптимальних значень: для Полісся — 1,7,
Лісостепу — 1,0, Передкарпаття — 4,0, Кар-
пат — 11,3, Закарпаття — 1,2 (табл. 2).
Визначальними чинниками формування еко-

логічно безпечних агроландшафтів різного

ступеня інтенсивності є їх адаптація до функ-
ціонування природних зональних систем, ди-
ференціація підходів до агромоделей, призна-
чених для великотоварних агроформувань, які
забезпечують високоефективне конкуренто-
спроможне сільськогосподарське виробництво
(продуктивність сівозмін на рівні, вищому за
60–70 ц/га к.од.). А також до інтенсивних біо-
логізованих для середньотоварних структур, які
дають можливість розвивати конкурентоспро-
можне екологічно безпечне виробництво (про-
дуктивність сівозмін — 40–60 ц/га к.од.); на-
півінтенсивних, біологізованих, органічних —
для середньо- і дрібнотоварних господарств,
орієнтованих на рентабельне екологічно без-
печне виробництво продукції (продуктивність
сівозмін — 35–45 ц/га к.од.).
Інтегральні підходи до практичного розв’я-

зання проблеми гармонізації агропромислово-
го виробництва і природних ландшафтних сис-
тем слід застосовувати і в антропогенно моди-
фікованих агроландшафтах (специфічних для
умов Карпатського регіону): осушених, схило-
вих, лучних. Агроформуванням регіону пред-
ставлено розроблені Інститутом і його мере-
жею системи осушуваного землеробства (тех-
нології регулювання водно-повітряного режиму
та використання кормових угідь, системи сіво-
змін, удобрення, захисту рослин); схилового
землеробства (передгірних, низькогірних, висо-
когірних агроландшафтів з різною крутиз-
ною схилів), агромеліоративного землеробства
на кислих ґрунтах (традиційні, компенсувальні
технології хімічної меліорації та фітомеліора-
тивні заходи). Для лукопасовищних ланд-
шафтів рекомендовано технології створення і
використання адаптивних моделей лучних фі-

Полісся 61,1 65,8 53,0 28,5 31,0 1,2 1,7

Лісостеп 137,6 74,6 61,5 18,3 20,6 0,6 1,0

Передкарпаття 87,8 52,7 41,0 49,6 51,5 3,0 4,0

Карпати 1,9 26,5 26,0 67,4 67,7 11,0 11,3

Закарпаття 21,1 61,3 51,0 23,3 24,8 0,9 1,2

2. Підвищення е оло ічної стій ості ландшафтів

Оптимізація ландшафтної структури

Розораність земель, % Лісистість, %
Коефіцієнт стійкості
агроландшафтів

наявна
науково

обґрунтована
наявна

науково
обґрунтована

наявний
науково

обґрунтований

Зональний зріз

Площі ріллі,
виведеної
з обробітку,
тис. га
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тоценозів інтенсивного типу; відновлення про-
дуктивності деградованих кормових угідь за
нульового обробітку ґрунту; створення високо-
врожайних екологічно пластичних для ґрунто-
во-кліматичних умов Карпатського регіону сор-
тів однорічних та багаторічних трав; поліпшен-
ня довготривалих лучних агроландшафтів.
Наукове моделювання екологічно безпечних

адаптивних природоохоронних агроландшаф-
тів потрібно здійснювати з позицій їх еволю-
ційної цілісності. Зокрема, осушувані масиви
слід досліджувати від етапу їх функціонування
як природних (мінеральних й торфоболотних),
перезволожених, оглеєних, безструктурних,
кислих, малородючих з продуктивністю біоце-
нозів 15–20 ц/га сухої речовини до високопро-
дуктивних зі стабілізованими показниками ро-
дючості ґрунтів, оптимальним водно-повітря-
ним режимом та антропогенно видозмінених з
різним рівнем технічного стану меліоративних
мереж та систем ведення меліоративного зем-
леробства. Це потребує комплексного підходу
з урахуванням усіх складових їхнього станов-
лення (технологічного, організаційно-господар-
ського, агровиробничого) та розроблення на-
прямів оптимізації функціонування осушуваних
земель: раціоналізації структури земель меліо-
ративного фонду, впровадження екологічно
безпечних природоохоронних систем рільниц-
тва, ренатуралізації, консервації, рекреації зе-
мель, непридатних для ефективного викорис-
тання в сільськогосподарському виробництві,
удосконалення систем проведення еколого-
меліоративного моніторингу.
Невід’ємною складовою ландшафтних сис-

тем, важливим їх еколого-стабілізувальним,
ґрунтоводоохоронним фактором є лукопасо-
вищні угіддя, які значною мірою формують кор-
мову базу для тваринництва.
Водночас лукопасовищні ландшафти зазна-

ють істотної трансформації залежно від ступе-
ня інтенсивності господарського використання.

У сучасних умовах господарювання екстенсив-
не їх використання зумовлене зменшенням
поголів’я великої рогатої худоби, овець, кіз та ко-
ней. Продуктивність лучних фітоценозів в умо-
вах низинних ландшафтів становить 648,0 тис. т,
передгірних — 462,8, низькогірних — 185,1,
високогірних — 26,5 тис. т к.од. (рис. 1).
Попри низьку продуктивність вони забезпе-

чують екологічну рівновагу, сприяють віднов-
ленню саморегуляції рослинного біорізноманіт-
тя та ґрунтового покриву, зниженню інтенсив-
ності ерозійних процесів.
Перехід до інтенсивного їх використання по-

требує науково обґрунтованих підходів та гар-
монізації з польовим кормовиробництвом,
зокрема вдосконалення зональної структури
кормового клину, та передбачає можливості
розширення площ до рівня 701–718 тис. га,
підвищення продуктивності лучних фітоценозів
до 2,0–3,1 т/га к.од. у Передкарпатті та Закар-
патті, 2,8–3,6 т/га — у карпатських районах
Полісся та Лісостепу.
Потенціал лучних ландшафтів Карпатсько-

го регіону становить 2,3–2,4 млн т к.од., нині
використовується лише на 55,5–56,1%, а по-
льового кормовиробництва — відповідно 1,9–
2,3 млн т к.од. та 32,8–30,0%, тобто існує знач-
ний резерв кормової бази для збільшення по-
голів’я великої рогатої худоби з 680,3 до 1300
тис. гол., овець і кіз — з 236,9 до 320 тис. гол.,
коней — з 60 до 78 тис. гол. та підвищення про-
дуктивності тваринництва (рис. 3, 4).
Високопродуктивне функціонування агроланд-

шафтів значною мірою зумовлюється ємністю
агроресурсного потенціалу, який визначається
комплексом взаємопов’язаних чинників: ґрунто-
во-кліматичними, господарсько-економічними
умовами й соціально-економічними особливо-
стями та галузевою спеціалізацією (тваринниц-
тво, зерновиробництво, овочівництво, садів-
ництво). Державною програмою «Зерно Украї-

Рис. 1. Прод тивність л чних фітоценозів,
тис. т . од.:1 — перед ірні — 462,8; 2 —
низь о ірні — 185,1; 3 — висо о ірні — 26,5;
4 — низинні — 648,0

Рис. 2. Потенційні можливості л чних е осис-
тем, тис. т .од.: 1 — перед ірні — 840,0;
2 — низь о ірні — 335,9; 3 — висо о ірні —
48,0; 4 — низинні — 1176,0
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ни–2015» передбачено збільшення валового
виробництва зерна в Карпатському регіоні до
2,8–3,1 млн т (1246,6 тис. т пшениці і тритика-
ле, 304,7 — ячменю, 1512,1 — кукурудзи), з них
1,1—1,2 млн т — на фуражні цілі. Карпатським
науково-інноваційним центром НААН щороку
розробляються наукові супроводи до програми
зерновиробництва, які містять адаптовані до
зональних ландшафтних особливостей регіону
технології і коригування їх елементів залежно
від погодних умов, змін клімату та кон’юнктури
внутрішнього й зовнішнього ринків. Важливим
чинником формування попиту на сільськогос-
подарську продукцію, зокрема зерно й продук-
ти його переробки, є функціонування суб’єктів
рекреаційної діяльності.
Рекреаційні екосоціосистеми Карпатського

регіону визначаються природно-ресурсним,
культурно-історичним і соціально-економічним
потенціалом. Площа рекреаційних ландшафтів
становить 23,6 тис. км2, сумарна рекреаційна
місткість — 6,5 млн осіб. Вартісна оцінка потен-
ціалу вимірюється у 321,4 млн доларів США на
рік. Карпатський регіон має значні резерви роз-
ширення рекреаційних зон. Попередні прог-
нозні розрахунки свідчать про можливість
збільшення їх площ до 27,4 тис. км2 (рис. 5).
Розвиток агроландшафтів і рекреаційних зон

взаємопов’язаний і взаємозумовлений. Спри-
яючи залученню власних резервів і підвищую-

Стратегія розвитку
агропромислового виробництва за збереження
ландшафтів і рекреаційних зон Карпатського регіону

чи ефективність їх використання, вони (за не-
раціонального ведення) негативно впливають
один на другого та на природні ландшафти за-
галом. Порушення науково обґрунтованих за-
сад агрогосподарювання може спричинити під-
вищення антропогенних навантажень на ґрун-
тові системи, зміни гідрологічного, біоценотич-
ного режимів, погіршення екологічного стану
природного середовища. Надмірне рекреацій-
не навантаження призводить до виснаження
ґрунтового покриву і рослинного різноманіття,
змін видового складу та чисельності тваринних
угруповань, забруднення середовища, пору-
шення взаємозв’язків у біоценозах. Нині в Ін-
ституті сільського господарства Карпатського
регіону НААН і його мережі обґрунтовано на-
прями гармонізації функціонування агроланд-
шафтів та рекреаційних зон, які містять науко-
во обґрунтоване співвідношення природних і
модифікованих ландшафтів, комплексну еколо-
го-економічну оцінку агроресурсного й рекреа-
ційного потенціалу, визначення граничнодопус-
тимих меж екологічної стійкості ландшафтів,
екологічне нормування антропогенних наванта-
жень та рекреаційних потоків, системний моні-
торинг за дотриманням соціоекологічної рівно-
ваги в агроландшафтах і рекреаційних зонах.
Формування ефективної моделі регіональ-

ного розвитку агропромислового виробництва
базується на забезпеченні оптимальних наван-
тажень на агроландшафтній території фактора-
ми аграрного виробництва і рекреаційної діяль-
ності та збалансованому розподілі економічно-
го потенціалу в аспекті ґрунтово-кліматичних
ландшафтних зон з урахуванням соціальних
аспектів (рис. 6). Останні, зважаючи на госпо-
дарсько-економічні особливості Карпатського
регіону, є досить істотними. Так, сільськогоспо-
дарське виробництво є сферою зайнятості для
понад 44% економічно активного сільського
населення працездатного віку і джерелом гро-
шових надходжень та продовольчого забезпе-
чення 932,4 тис. селянських домогосподарств.
Якщо площа сільськогосподарських угідь, що
припадає на 1-го зайнятого у виробництві пра-
цівника, дорівнюватиме цьому показнику у
фермерських господарствах Карпатського ре-
гіону (16,5 га), то потреба в робочій силі аграр-
ного сектору регіону знизиться у 3,5 раза, а за
умови досягнення площею сільськогосподар-
ських угідь середнього навантаження, що скла-
лося у фермерських господарствах України
(46,3 га), — у 9,7 раза.
Зі зміною формату організаційної структури

Рис. 3. Фа тичне по олів’я тварин: — ве-
ли а ро ата х доба; — вівці і ози; —
оні
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Рис. 4. На ово обґр нтоване по олів’я тва-
рин: — вели а ро ата х доба; — вівці і
ози; — оні
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

Стратегія розвитку
агропромислового виробництва за збереження
ландшафтів і рекреаційних зон Карпатського регіону

необхідний баланс між економічною і соціаль-
ною результативністю забезпечуватиметься за
умови, якщо у виробництві валової продукції
сільського господарства питома вага великото-
варних високоінтенсивних господарських струк-
тур становитиме 20–25%, середньотоварних
інтенсивних — 32–35, середньотоварних на-
півінтенсивних — 40–48%. Їх оптимальне роз-
міщення за ґрунтово-кліматичними зонами за-
безпечить формування поясів раціональної га-
лузевої і продуктової спеціалізації.
Важливим ресурсом реалізації агропро-

довольчого потенціалу Карпатського регіону є
господарства населення. За умови ефектив-
ного залучення цього виробничого сегмента,
передусім у напрямі розбудови кооперативних
структур, до технологічного ланцюга фор-
мування доданої вартості частка дрібнотовар-
них напівінтенсивних господарств становитиме
(залежно від зони) 40–70%, споживчо-дрібно-
товарних — 35–55, споживчо-натуральних —
5–10%. Такий характер структурних змін спри-
ятиме формуванню ринкових ніш з виробниц-
тва окремих видів сільськогосподарської про-
дукції, інтеграції аграрної і рекреаційної сфер
діяльності, диверсифікації зайнятості сільсько-
го населення та зростанню рівня капіталізації
і конкурентоспроможності селянських госпо-
дарств.
Інтегрування незадіяних можливостей різних

господарських укладів та органічне поєднання
властивого Карпатському регіону біорізнома-
ніття з різними організаційними формами і гос-
подарськими практиками уможливить потужний
мультиплікативний ефект для реалізації потен-
ціалу агро- та рекреаційних ландшафтів і роз-
витку економіки. Його досягненню сприятимуть,
зокрема запроваджувані державною політикою
важелі програмно-цільового впливу і проектно-
го підходу, що забезпечать ефективне залучен-
ня бюджетних коштів та ресурсів державно-
приватного партнерства.
Завдяки ефективному поєднанню ресурсів

держави, сільськогосподарських товаровироб-
ників і бізнесу з науковим потенціалом можли-
ве формування моделі, що ґрунтується на
адаптивно-ландшафтних засадах розвитку аг-
ропромислового виробництва, і зростання на
цій основі рівня та якості життя населення, еко-
логічної та інвестиційної привабливості
сільських територій Карпатського регіону, інтег-
рації зонального агропродовольчого та рекре-
аційного потенціалу, забезпечення належної
динаміки процесів міжрегіонального та транс-
кордонного співробітництва. Аграрна наука ре-
гіону зі створенням Карпатського науково-інно-
ваційного центру НААН спроможна забезпечи-
ти науково-технологічні основи ефективної
моделі адаптивно ландшафтних засад розвит-
ку агропромислового виробництва регіону.

За необхідності ефективного поєднання
агропромислового виробництва та збережен-
ня ландшафтів і рекреаційних зон стратегіч-
ними науково обґрунтованими засадами, що
забезпечать найвищу віддачу їх ресурсного
потенціалу, мають бути:

• формування раціональної екологічно зба-
лансованої системи землекористування на
основі ландшафтно-адаптивного підходу до
організації території з метою гармонізації
антропогенно модифікованих комплексів та
природних ландшафтів і забезпечення стало-
го їх функціонування й збереження цілісності
виведенням з активного сільськогосподарсь-
кого використання 309,5 тис. га малопродук-
тивних земель під природні кормові угіддя, за-
ліснення, створення рекреаційних зон;

• реалізація науково обґрунтованої еколого-
адаптивної стратегії моделювання агроланд-

Висновки

шафтів, визначальними пріоритетами якої є
ефективне використання зональних ресурс-
них особливостей регіону, потенційної родю-
чості земель, впровадження ґрунтоохоронних
систем землеробства, наукоємних техно-
логій розвитку галузей рослинництва і тва-
ринництва, збереження природних терито-
ріальних систем;

• ефективне поєднання бюджетних коштів,
ресурсів сільськогосподарських товаровироб-
ників та капіталу бізнесу з науково-інновацій-
ним потенціалом, що забезпечуватиме зрос-
тання рівня та поліпшення якості життя
населення, екологічної та інвестиційної при-
вабливості сільських територій, інтеграцію
зонального агропродовольчого та рекреацій-
ного потенціалу, динаміку процесів міжре-
гіонального та транскордонного співробіт-
ництва.
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ВПЛИВ ДОБРИВ НА ПІДВИЩЕННЯ
ВРОЖАЙНОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ
КАРТОПЛІ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Наведено рез льтати досліджень з вивчення
вплив добрив і способів їх застос вання на
прод тивність сортів артоплі різних р п
сти лості в мовах Полісся У раїни. Установлено,
що ефе тивність застос вання основно о
добрення можна підвищити завдя и
поза ореневом підживленню рослин артоплі
омпле сним водорозчинним добривом Ferticare.
Компле сне застос вання добрив сприяє
зростанню прод тивно о процес насаджень
артоплі та збільшенню врожайності
дослідж ваних сортів.

Картопля як продукт повсякденного харчу-
вання і сировина для переробної промисло-
вості в Україні є однією з найважливіших сіль-
ськогосподарських культур. Для переважної
більшості населення за умов самозабезпечен-
ня вона становить основу продовольчої безпеки.
Науковий аналіз свідчить, що успіх вирощу-

вання картоплі на 75–80% визначається підбо-
ром сортів, якістю садивного матеріалу, забез-
печенням добривами, ефективним захистом
від хвороб і шкідників. Практикою вітчизняного
і світового землеробства встановлено, що нині
не менше 40–60% приросту врожаю бульб кар-
топлі отримують завдяки внесенню мінераль-
них добрив [6].
Для отримання високих урожаїв і доброї

якості бульб картоплі добрива мають бути до-
ступними для рослин вчасно, у потрібній кіль-
кості і формі [3, 9]. Ці вимоги задовольняють ті
добрива, які вносять з урахуванням ґрунтових
запасів поживних речовин і подальшого вико-
ристання картоплі (столова, насінна, для ви-
робництва харчових продуктів, крохмалю, спир-
ту, на корм і т.д.) [7, 8].
Для високоефективного використання доб-

рив велике значення має врахування біологіч-

Ключові слова: картопля, сорти, добрива, способи внесення добрив, висота рослин, площа
листкової поверхні, урожайність, коефіцієнт кореляції.

них властивостей сортів, їх реакція на дози
добрив [1]. З огляду на це найефективніша й
економічно вигідна та кількість добрив, яка за-
безпечує потребу окремого сорту в дозах і спів-
відношеннях елементів живлення. Сорти інтен-
сивного типу чутливіші до добрив і потребують
для повного прояву своєї продуктивності біль-
шої кількості елементів живлення. Вплив різних
рівнів живлення на врожайність картоплі зале-
жить від групи стиглості сорту. Коренева сис-
тема ранніх сортів значно менш розвинута і
менш розгалужена порівняно до кореневої си-
стеми середньо- і пізньостиглих. Тому ранні
сорти потребують більше поживних речовин і
реагують на них сильніше. Швидкість росту і
темп нагромадження врожаю в них відбуваєть-
ся значно інтенсивніше [4].
Отже, створення селекціонерами нових ви-

сокопродуктивних сортів картоплі, з одного бо-
ку, та зменшення хімічного навантаження на
ґрунт, з другого, потребує встановлення доз і
форм добрив, які б сприяли зростанню продук-
тивності сучасних сортів за помірних доз вне-
сення.
Мета досліджень — вивчити вплив рівнів

живлення, видів добрив і способів їх застосу-

Землеробство,
ґрунтознавство,
агрохімія
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вання на продуктивність сортів картоплі різних
груп стиглості в умовах Полісся України.
Методика досліджень. Польові досліди за-

кладали на дерново-середньопідзолистих су-
піщаних ґрунтах зони Полісся України в 4-піль-
ній технологічній сівозміні Інституту картопляр-
ства НААН упродовж 2010–2012 рр. Дослі-
дження проводили із сортами картоплі селекції
Інституту картоплярства НААН: Глазурна —
ранньостиглим, Зелений гай — середньоран-
нім і Калинівська — середньостиглим.
Схема варіантів досліду: сидеральний пар

(фон) — контроль; фон + N45P45K70; фон +
N60P60K90; фон + N75P75K112; фон + N45P45K70 +
комплексне водорозчинне добриво (КВД) Fer-
ticare; фон + N60P60K90 + КВД Ferticare; фон +
N75P75K112 + КВД Ferticare.
Фон — потрійний сидерат (подвійна люпи-

но-вівсяна суміш, зароблена в ґрунт восени +
жито озиме, приоране навесні).
Повторність варіантів — 3-разова. Площа

облікової ділянки — 84 м2.
З мінеральних добрив використовували ніт-

роамофоску з умістом NPK — 16%, нестачу
калію компенсували калійно-магнієвим компо-
зиційним добривом з умістом К2О — 43% (спів-
відношення NPK — 1:1:1,5), які вносили відповід-
но до схеми досліду локально в рядки перед
садінням бульб картоплі (вар. 2–7). Для позако-

Вплив добрив на підвищення врожайності
сучасних сортів картоплі в умовах Полісся

реневого підживлення у фазі повних сходів та
бутонізації картоплі застосовували згідно зі схе-
мою досліду (вар. 6–7) КВД Ferticare (вироб-
ництво Фінляндії), що у своєму складі містить:
азоту — 14%, фосфору — 11,5, калію — 25% та
комплекс мікроелементів (магній, сірку, бор, мідь,
залізо, марганець, цинк, молібден, кобальт) з
нормою витрати згідно з інструкцією — 2 кг/га.
Облік і спостереження виконано за загаль-

ноприйнятими методиками [2]. Одержані дані
оброблено статистично методом дисперсійно-
го аналізу [5].
Результати досліджень. Для підвищення

продуктивності картоплі велике значення ма-
ють розміри та темпи наростання вегетативної
маси картоплі. Між розвитком надземної маси
й нагромадженням урожаю бульб картоплі іс-
нує пряма залежність. Надземна маса рослин
росте і розвивається неоднаково, що залежить
від багатьох факторів. Добрива є основним за-
собом, за допомогою якого можна реалізува-
ти ріст надземної маси. Одними із основних по-
казників росту рослин є висота головного стеб-
ла та площа листкової поверхні. Найвищих
значень вони сягають у фазі цвітіння, коли при-
пиняється ріст стебел і листків, а починається
інтенсивне бульбоутворення.
Так, висота головного стебла рослин кар-

топлі в середньому за роки досліджень (табл. 1)

Глазурна
Сидеральний пар (фон) — контроль 49,1 19,7
Фон + N45P45K70 52,7 22,5
Фон + N60P60K90 56,1 25,1
Фон + N75P75K112 55,8 27,0
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 54,5 30,0
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 56,8 31,4
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 57,8 33,5

Зелений гай
Сидеральний пар (фон) — контроль 51,4 32,2
Фон + N45P45K70 57,9 32,5
Фон + N60P60K90 63,7 31,8
Фон + N75P75K112 65,4 38,1
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 61,1 42,8
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 66,2 46,6
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 64,8 48,6

Калинівська
Сидеральний пар (фон) — контроль 62,1 21,0
Фон + N45P45K70 72,4 29,3
Фон + N60P60K90 70,0 26,0
Фон + N75P75K112 74,4 33,2
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 69,3 33,2
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 72,1 30,5
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 75,4 35,9

1. Вплив норм і способів застос вання добрив на розвито ве етативної маси сортів ар-
топлі (середнє за 2010–2012 рр.)

Варіант Площа листя, тис. м2/гаВисота куща, см
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сучасних сортів картоплі в умовах Полісся

у середньостиглого сорту Калинівська була на
13 см більша порівняно з ранньостиглим сор-
том Глазурна та на 10,3 см — із середньо-
раннім сортом Зелений гай. Установлено, що
на ріст і розвиток рослин картоплі досліджува-
них сортів позитивно впливали норми, види
добрив та способи їх застосування. За внесен-
ня мінеральних добрив порівняно з контроль-
ним варіантом висота рослин у ранньостигло-
го сорту Глазурна зростала від 52,7 до 57,8 см,
у середньораннього сорту Зелений гай — від
57,9 до 66,2 та у середньостиглого сорту Ка-
линівська — від 70 до 75,4 см. Виявлено чітку
закономірність зростання цього показника за
збільшення норм мінеральних добрив.
Підвищення ефективності застосування ос-

новного удобрення завдяки позакореневому
підживленню рослин картоплі упродовж ве-
гетації КВД Ferticare сприяло істотному зрос-
танню висоти рослин. За комплексного застосу-
вання добрив рослини картоплі сорту Глазурна
були вищими на 5,4–8,7 см, сорту Зелений гай —
на 9,7–14,8 та у сорту Калинівська — на 7,2–
13,3 см порівняно з контрольним варіантом.
Продуктивність рослин картоплі залежить

від потужності фотосинтетичного апарату —

площі листкової поверхні. Вважається, що за-
лежно від сорту оптимальною площею листя
картоплі є 35–45 тис. м2/га. За подальшого
зростання площі листя асимілянти використо-
вуються, головним чином, на ріст самого лис-
тя, а не накопичення врожаю бульб. Це, в свою
чергу, негативно впливає на ріст і розвиток гос-
подарсько цінних органів і їх якість. Так, пло-
ща листкової поверхні насаджень картоплі се-
редньораннього сорту Зелений гай була біль-
шою порівняно з ранньостиглим сортом
Глазурна та середньораннім сортом Калинівсь-
ка і на контрольному варіанті становила 32,2
тис. м2/га проти 19,7 та 21 тис. м2/га відповід-
но. Аналіз отриманих даних свідчить, що вне-
сення мінеральних добрив істотно збільшува-
ло площу асиміляційної поверхні 3-х досліджу-
ваних сортів картоплі у фазі цвітіння. Виявлено
тенденцію зростання площі листкової поверхні
від збільшення кількості внесених добрив, тоб-
то добрива є основним засобом за допомогою
якого можна регулювати її розмір упродовж
усієї вегетації і таким чином впливати на вро-
жай. Максимальну площу листкової поверхні
виявлено у варіантах, де основне внесення
мінеральних добрив поєднувалось із позакоре-

Глазурна
Сидеральний пар (фон) — контроль 26,9 –
Фон + N45P45K70 30,3 +3,4
Фон + N60P60K90 31,7 +4,8
Фон + N75P75K112 33,7 +6,8
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 33,5 +6,6
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 36,6 +9,4
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 35,7 +8,8
  НІР0,5 = 1,2–2,8

Зелений гай
Сидеральний пар (фон) — контроль 27,7 –
Фон + N45P45K70 31,5 +3,8
Фон + N60P60K90 33,6 +5,9
Фон + N75P75K112 34,9 +7,2
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 36,2 +8,5
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 38,8 +11,1
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 39,9 +12,2
  НІР0,5 = 1,4–4,8

Калинівська
Сидеральний пар (фон) — контроль 23,1 –
Фон + N45P45K70 25,2 +2,1
Фон + N60P60K90 26,3 +3,2
Фон + N75P75K112 28,1 +5,0
Фон + N45P45K70 + КВД Ferticare 29,6 +6,5
Фон + N60P60K90 + КВД Ferticare 32,7 +9,6
Фон + N75P75K112 + КВД Ferticare 36,2 +13,1
  НІР0,5 = 1,4–3,8

2. Вплив норм і способів застос вання добрив на рожайність сортів артоплі (середнє за
2010–2012 рр.), т/ а

Варіант Приріст до контролюУрожайність
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невим підживленням рослин картоплі КВД
Ferticare. У ранньостиглого сорту Глазурна
вона становила 30–33,5 тис. м2/га, у середньо-
раннього сорту Зелений гай — 42,8–48,6 та у
середньостиглого сорту Калинівська — 30,5–
35,9 тис. м2/га.
Отже, в наших дослідженнях площа листя

надмірно не розросталась, тобто можна вважа-
ти, що досліджувані рівні мінерального живлен-
ня для цих сортів є оптимальними.
Продуктивність насаджень картоплі істотно

залежить від біологічних особливостей сорту.
За результатами досліджень, урожайність кар-
топлі сорту Зелений гай у контрольному варі-
анті була найвищою і становила 27,7 т/га про-
ти 26,9 т/га у сорту Глазурна та 23,1 т/га у сорту
Калинівська (табл. 2).
У цілому реакція досліджуваних сортів на

застосування норм і способів внесення добрив
була високою. Урожайність бульб картоплі іс-
тотно підвищилася. Від внесення добрив най-
більшу ефективність забезпечив середньоран-
ній сорт Зелений гай, а приріст бульб цього
сорту порівняно з сортом Глазурна був на 0,4–
2,5 т/га та сорту Калинівська на 0,6–2,6 т/га
більшим.

Застосування різних норм мінеральних доб-
рив локальним способом забезпечило приріст
урожаю бульб картоплі у сорту Глазурна від 3,4
до 6,8 т/га, у сорту Зелений гай — від 3,8 до
7,2 та сорту Калинівська — від 2,1 до 5 т/га
порівняно до контрольного варіанта.
Найбільшу прибавку урожаю забезпечило

основне внесення мінеральних добрив у по-
єднанні з позакореневим підживленням рослин
картоплі хелатним добривом Ferticare і стано-
вила у сорту Глазурна в межах 2,0–4,9, у сор-
ту Зелений гай — 4,7–5,2 та у сорту Калинівсь-
ка — 4,4–8,1 т/га порівняно з варіантами, де
вносили лише мінеральні добрива в основне
удобрення.
У результаті проведених досліджень вияв-

лено високу позитивну кореляцію між висотою
рослин та урожаєм бульб, а також між площею
листя у фазі цвітіння та урожаєм. Причому між
висотою рослин і врожайністю бульб картоплі
коефіцієнт кореляції (r) у сортів Глазурна ста-
новить 0,886, Зелений гай — r=0,865, Калинів-
ська — r=0,691; між площею листкової поверхні
та врожайністю у сортів Глазурна — r=0,950,
Зелений гай — r=0,889, Калинівська — r=0,782
виявлено тісний кореляційний зв’язок.

Виявлено позитивний вплив добрив і спо-
собів їх застосування на ріст і розвиток рос-
лин картоплі сортів різних груп стиглості.
Підвищення ефективності застосування ос-
новного удобрення завдяки позакореневому
підживленню рослин картоплі упродовж веге-
тації добривом Ferticare забезпечило найви-
щий приріст урожаю бульб картоплі, який

Висновки

становив у ранньостиглого сорту Глазурна
9,4 т/га, у середньораннього сорту Зелений
гай — 12,2 та у середньостиглого сорту Ка-
линівська — 13,1 т/га.
Існує тісний кореляційний зв’язок між показ-

ником урожайності і висотою рослин, а та-
кож між площею листкової поверхні та уро-
жаєм.
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УРОЖАЙНІСТЬ РІЗНИХ СОРТІВ
ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО
ВІД СТРОКІВ СІВБИ В УМОВАХ
ПІВДЕННОГО СТЕПУ

Наведено рез льтати польових досліджень щодо
визначення оптимально о стро сівби різних за
біоло ічними властивостями сортів пшениці
озимої Херсонсь а безоста, Овідій, Кохана і
Земляч а одесь а, я і висівали по чорном пар .
Установлено, що ожний сорт має свій стро
сівби. На почат оптимальних стро ів сівби слід
висівати сорти Овідій і Кохана, середині — сорт
Земляч а одесь а, а в інці оптимальних і
доп стимих — сорт Херсонсь а безоста.

У Південному Степу України виробництво
зерна є провідною галуззю сільського господар-
ства, від обсягів якої значно залежить економі-
ка господарств. Тому перед агропромисловим
комплексом регіону стоїть найважливіше зав-
дання — значно збільшити обсяги виробницт-
ва зерна і передусім пшениці озимої, яка в цьо-
му регіоні займає найбільшу площу посіву і є
найпродуктивнішою озимою зерновою культу-
рою.
Осінній період для виробництва зерна пше-

ниці озимої завжди відповідальний, оскільки
саме тоді закладаються основи майбутнього
врожаю. Крім вибору кращих попередників під
пшеницю озиму, сортів, адаптованих до посуш-
ливих умов Південного Степу, не менш важли-
вим є посівний блок технології, спрямований на
якісне й своєчасне проведення сівби. Основне
місце належить строкам сівби як одному з най-
важливіших агротехнічних факторів, що впли-
вають на час появи сходів, подальший ріст і
розвиток рослин, зимостійкість, посухостійкість,
стійкість до хвороб і шкідників та врожайність
зерна і його якість.
За даними багаторічних досліджень, опти-

мальний строк сівби має забезпечити кущіння

Ключові слова: Південний Степ, пшениця озима, сорти, строки сівби, чорний пар, урожайність.

рослин з формуванням 3–4-х пагонів. Така кіль-
кість пагонів у рослин може бути лише тоді,
коли осіння вегетація триває 50–60 днів, і су-
ма середньодобових температур повітря ста-
новить 500–550°С [4, 5]. У зоні Південного Сте-
пу оптимальний строк сівби пшениці озимої по
чорному пару припадає на 20 вересня —
1 жовтня. Проте оптимальний строк сівби пше-
ниці змінюється за роками і залежить від агро-
метеорологічних умов, вологості ґрунту, сорту
тощо.
В останні роки ряд наукових установ Украї-

ни дійшли висновку, що оптимальні строки сів-
би пшениці озимої під впливом потепління
клімату та біологічних властивостей нових
сортів змістилися на 8–10 днів у бік пізніх [1, 3,
6, 7].
Мета роботи — визначити оптимальні стро-

ки сівби нових сортів пшениці озимої Овідій,
Кохана і Землячка одеська та сорту Херсонсь-
ка безоста, які вирощують по чорному пару.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження здійснювали впродовж 2011–2013 рр.
у польовій сівозміні Інституту зрошуваного зем-
леробства НААН у 2-факторному досліді за
схемою, наведеною в табл. 1. Ґрунт дослідно-
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го поля — темно-каштановий слабосолонцю-
ватий середньосуглинковий з умістом гумусу
2,1%, щільність ґрунту — 1,38 г/см2, вологість
в’янення — 9,8%, найменша вологоємність —
21,5%.

 Попередник — чорний пар. У досліді засто-
совували загальноприйняту технологію для
пшениці озимої по чорному пару на півдні Ук-
раїни. Висівали сорти пшениці озимої Херсон-
ська безоста, Землячка одеська, Кохана і Ові-
дій, занесені до Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні,
відповідно з 2002, 2006, 2010 і 2010 рр. [2].

 Збирання і облік врожаю здійснювали пря-
мим комбайнуванням з використанням комбай-
ну «Sampo-130».
Результати досліджень. У роки досліджень

запаси продуктивної вологи під пшеницею ози-
мою, вирощуваною по чорному пару, на час
сівби 5 вересня становили в шарі ґрунту 0–
20 см 27,9–30,7 мм, 0–100 см — 112–168,1 мм,
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а на 15 жовтня — 16,8–21,2 і 78,0–123,2 мм від-
повідно.
Сума накопичених рослинами ефективних

(вище +5°С) температур повітря на час завер-
шення осінньої вегетації становила у 2010,
2011 і 2012 рр. відповідно за строку сівби 5 ве-
ресня: 989,8°С, 769,6 і 1270,6°С; 15 вересня —
835,4, 575,4 і 1040,4°С; 25 вересня — 657,8,
384,9 і 849,7°С; 5 жовтня — 514,3, 246,3 і
653,9°С; 15 жовтня — 436,5, 93,2 і 511,0°С.
Отже, запаси вологи в ґрунті по чорному па-

ру на час сівби за всіх строків були достатніми
для одержання дружніх сходів і нормального
росту й розвитку рослин пшениці озимої, а по-
довжений і теплий період осінньої вегетації в
більшості років дав змогу навіть за пізніх стро-
ків сівби увійти в зиму рослинам розкущеними.
У подальшому погодні умови зими і весня-

но-літнього періоду в роки досліджень були
різними. Задовільні умови перезимівлі 2011 р.
та достатні запаси доступної вологи в ґрунті

2011 р.

5 вересня 5,40 5,64 4,88 5,34

15 вересня 5,84 6,02 5,54 5,62

25 вересня 6,28 6,07 5,72 6,56

5 жовтня 6,28 5,81 5,71 6,43

15 жовтня 6,07 4,53 5,53 4,56

2012 р.

5 вересня 1,86 2,37 2,26 2,35

15 вересня 2,64 2,65 2,86 2,77

25 вересня 3,09 2,87 3,22 3,10

5 жовтня 3,57 2,99 3,12 3,33

15 жовтня 3,04 2,41 2,43 2,18

2013 р.

5 вересня 4,37 4,01 4,55 4,81

15 вересня 5,17 5,14 5,43 5,70

25 вересня 5,87 6,05 6,00 6,08

5 жовтня 5,96 5,71 5,62 5,59

15 жовтня 4,95 4,75 4,68 4,67

НІР0,5,т/га: істотності часткових відмінностей для строків сівби 2011 р. — 0,30; 2012 р. — 0,17; 2013 р. —
0,76; для сортів 2011 р. — 0,29; 2012 р. — 0,19; 2013 р. — 0,35.

1. Урожайність сортів пшениці озимої за різних стро ів сівби, т/ а

Строк сівби
Сорт

Землячка одеськаХерсонська безоста Овідій Кохана



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

28 Вісник аграрної науки листопад 2013 р.

Урожайність різних сортів пшениці озимої
залежно від строків сівби в умовах Південного Степу

впродовж весняно-літнього періоду вегетації
сприяли формуванню високої врожайності зер-
на, яка залежно від строку сівби і сорту стано-
вила 4,53–6,56 т/га (див. табл. 1).
Найвищу врожайність у цьому році (6,56 т/га)

забезпечив сорт Землячка одеська за сівби 25
вересня, хоча недобір 0,13 т/га за сівби 5 жовт-
ня був у межах похибки досліду (НІР0,5=0,30 т/га).
Оптимальний строк сівби сорту Землячка три-
вав 10 днів — з 25 вересня по 5 жовтня.
Сорт Херсонська безоста за врожайністю не

поступався сорту Землячка, але його опти-
мальний строк сівби становив 20 днів і зі змі-
щенням у бік пізніших термінів — з 25 вересня
по 15 жовтня. За сівби в цей період його вро-
жайність була 6,07–6,28 т/га. У сортів Овідій і
Кохана також оптимальний строк сівби стано-
вив 20 днів, але зі зміщенням у бік ранніх тер-
мінів — з 15 вересня по 5 жовтня, що забезпе-
чило їх урожайність 5,81–6,07 і 5,54–5,72 т/га
відповідно.
Умови перезимівлі сортів пшениці озимої у

2012 р. були несприятливими, а впродовж вес-
няно-літнього періоду вегетації утримувалася
посуха, яка призвела до формування вдвічі
меншого врожаю зерна (1,86–3,57 т/га), ніж у
минулому 2011 р. Проте навіть у таких склад-
них погодних умовах дотримання оптимального
строку сівби пшениці озимої може забезпечи-
ти досить високий рівень урожаю. Це є підтвер-
дженням того, що строк сівби — один із най-
доступніших та ефективних засобів підвищен-
ня врожайності.
У 2012 р. за сівби 5 жовтня найвищу вро-

жайність (3,57 т/га) сформував сорт Херсонсь-
ка безоста. За сівби в інші строки отримано

істотне зниження врожаю, і особливо значне —
за ранньої сівби.
Оптимальний строк сівби пшениці сорту

Землячка одеська 5 жовтня забезпечив уро-
жайність 3,33 т/га, але найбільший недобір уро-
жаю спостерігався за сівби в пізні терміни. У
сортів Овідій і Кохана оптимальний термін сів-
би був більш тривалим — з 25 вересня по 5
жовтня, що забезпечило їх урожайність 2,87–
2,99 і 3,12–3,22 т/га відповідно.
Умови перезимівлі пшениці озимої були

сприятливими у 2013 р., але посушлива пого-
да впродовж весняно-літнього періоду не дала
змоги сортам повністю реалізувати свій потен-
ціал продуктивності. Тому в цьому році вро-
жайність була дещо вищою, ніж у 2012 р., але
нижчою, ніж 2011 р., і становила залежно від
строку сівби і сорту 4,1–6,08 т/га. Практично всі
сорти формували однакову врожайність за сів-
би в оптимальні строки. Сорти Херсонська без-
оста і Овідій найвищу врожайність (5,87–5,96 і
5,71–6,05 т/га) формували у період з 25 верес-
ня по 5 жовтня, а сорти Кохана і Землячка
одеська (5,43–6,00 і 5,59–6,08 т/га) — з 15 ве-
ресня по 5 жовтня.
У середньому за 3 роки досліджень сорт

пшениці озимої Херсонська безоста найвищу
врожайність зерна — 5,27 і 5,08 т/га по чорно-
му пару формував за сівби 5 жовтня і 25 ве-
ресня (табл. 2).
За інших строків сівби врожайність цього

сорту знижувалася, особливо істотно за ранніх.
Порівняно з оптимальним ранній строк призво-
див до значного переростання рослин, унаслі-
док чого втрати зерна в середньому станови-
ли 1,3 т/га.

5 вересня 3,88 4,01 3,90 4,17 3,99

15 вересня 4,55 4,60 4,61 4,70 4,62

25 вересня 5,08 5,00 4,98 5,25 5,08

5 жовтня 5,27 4,84 4,82 5,12 5,01

15 жовтня 4,69 3,90 4,21 3,80 4,15

Середнє
по сортах 5,01 4,58 4,67 4,72

НІР0,5,т/га: істотності часткових відмінностей і головні ефекти: для строків сівби 2011–2013 рр. — 0,29 і
0,15; для сортів 2011–2013 рр. — 0,16 і 0,07.

2. Урожайність сортів пшениці озимої за різних стро ів сівби (середнє за 2011–2013 рр.), т/ а

СереднєСтрок сівби

Сорт

Херсонська
безоста

Овідій Кохана
Землячка
одеська
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Сорт пшениці озимої Овідій найвищу вро-
жайність — 5,00 і 4,84 т/га відповідно форму-
вав за сівби 25 вересня і 5 жовтня. За ранніх
строків сівби (5 вересня) рослини переростали
і врожайність знижувалася на 0,99 та 0,83 т/га, а
за сівби в пізні строки (15 жовтня) на них утво-
рювалася менша кількість продуктивних сте-
бел, і вони мали низьку продуктивність коло-
су. Унаслідок цього врожайність знижувалася
ще більше — на 1,10 і 0,94 т/га відповідно.
Сорт Кохана дещо по-іншому реагував на

строки сівби, ніж сорт Овідій. Хоча найвищу
врожайність (4,98 і 4,82 т/га) він формував, як
і сорт Овідій, за сівби в період з 25 вересня по
5 жовтня. Однак більший недобір зерна цей
сорт мав за ранньої сівби. Так, за раннього
строку сівби (5 вересня) сорт Кохана надмірно
розвивався, і його врожайність знижувалася на
1,08 і 0,92 т/га, за пізнього (15 жовтня) він був
недостатньо розвиненим, формував меншу
кількість продуктивних стебел, унаслідок цьо-
го врожайність знижувалася на 0,77 і 0,61 т/га
відповідно.
Сорт пшениці озимої Землячка в середньо-

му за 2 роки також найвищу врожайність забез-

печив за сівби 25 вересня і 5 жовтня — 5,25 і
5,12 т/га відповідно. За сівби в усі інші строки
він формував нижчу врожайність, особливо
значне її зниження спостерігалося за сівби в
пізній строк, де недобір урожайності становив
1,32–1,45 т/га. Тобто сорт Землячка одеська в
пізні строки сівби забезпечував урожайність
меншу, ніж у ранні. А сорт Херсонська безос-
та навпаки — за ранньої сівби забезпечував
меншу врожайність, ніж за пізньої. Сорт Овідій
майже однаково знижував урожайність зерна
як за ранньої, так і пізньої сівби.
Слід звернути увагу на те, що сорти мали

різний діапазон оптимального строку сівби:
Херсонська безоста — 20 днів, з 25 вересня по
15 жовтня; Овідій і Кохана — також 20 днів, але
з 15 вересня по 5 жовтня; Землячка — 10 днів,
з 25 вересня по 5 жовтня. Це свідчить про те,
що сорти Овідій і Кохана слід висівати на по-
чатку і в середині оптимального строку, Зем-
лячка одеська — у середині, Херсонська безос-
та — у середині і в кінці оптимального строку.
Сорт Херсонська безоста належить до групи
найпластичніших сортів і пізніх строків сівби,
що є досить позитивною його особливістю.

В умовах Південного Степу за вирощуван-
ня пшениці озимої по чорному пару на почат-
ку оптимальних строків сівби (з 15 вересня)
можна висівати сорти Овідій і Кохана, а в кінці
оптимальних і допустимих (5 і 15 жовтня) —

Висновки

Херсонська безоста, яка в разі запізнення із
сівбою забезпечить вищий урожай, ніж інші
сорти. Сорт Землячка одеська слід сіяти в
середині оптимальних строків — з 25 верес-
ня по 5 жовтня.
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Наведено оцін фіто ельмінтоло ічно о
моніторин пасльонових льт р Одесь ої
області на основі ви ористання с часної
техноло ії — ео рафічної інформаційної
системи. Виявлено во нище золотистої
артопляної нематоди, створено еле тронн
ве торн арт йо о місцезнаходження.
Розроблено раціональний метод лі відації
во нища паразита.

Щорічне збільшення обсягів імпорту і тран-
зиту продукції рослинного походження, а також
систематичне порушення міжнародних вимог
фітосанітарного законодавства призводить до
завезення на територію України карантинних
організмів, які поширюються та завдають знач-
ної шкоди сільському господарству. Нині втра-
ти врожаю від обмежено поширених карантин-
них та особливо небезпечних організмів ста-
новлять майже 30%.
У 1963 р. в Україну з Прибалтики з посадко-

вим матеріалом картоплі завезено золотисту
картопляну нематоду, яка є одним з найбільш
шкідливих і економічно значущих ґрунтових
патогенів пасльонових культур [7]. За останні
роки вона поступово поширилася у 17 облас-
тях і станом на 2012 р. площі посадок картоплі,
заражених нею, становили 5059,6448 га [10, 11].
В Одеській області золотисту картопляну не-

матоду вперше виявлено у 2005 р. у приват-
ному секторі Ширяївського району (смт Ширяє-
во) на 5-ти присадибних ділянках загальною
площею 0,42 га.
Цей «вузькоспеціалізований» облігатний па-

разит уражує, головним чином, картоплю, пе-
рець, баклажани, що призводить до значних
збитків урожаю (30–80%) та погіршення його
якості.
Згідно з дослідженнями ряду авторів, у за-

ражених глободерозом рослин знижується рі-
вень фотосинтезу і як наслідок зменшується
біомаса, вміст сухої речовини, крохмалю, білка
та вітаміну С [8, 12, 13].
Крім прямої шкоди, золотиста картопляна

Ключові слова: золотиста картопляна нематода, карантин рослин, ГІС-технології,
нематодостійкі сорти.

нематода спричиняє і посередню, оскільки дез-
організує насінництво картоплі та перешкоджає
розвитку внутрішніх і міжнародних зв’язків. Особ-
ливо небезпечна вона на присадибних ділян-
ках, де картоплю вирощують як монокультуру.
Відсутність сівозміни, обмежений набір виро-
щуваних культур і засобів захисту — сприят-
ливі умови для розвитку цього паразита [1, 3].
Боротися з картопляною нематодою надзви-

чайно складно через те, що в ґрунті у стані цис-
ти вона довготривалий час навіть за неспри-
ятливих погодних умов зберігає свою життє-
здатність.
Для своєчасного виявлення вогнищ золотис-

тої картопляної нематоди та контролю їх меж
потрібно систематично проводити фітогельмін-
тологічний моніторинг пасльонових культур і
збирати велику кількість різноманітної інфор-
мації, яку неможливо проаналізувати без зас-
тосування Інтернету, ГІС-технологій та відпо-
відного програмного забезпечення. Їх викорис-
тання дає змогу не тільки опрацювати одержа-
ну інформацію, а й організувати її у вигляді
єдиної автоматизованої картографоінформа-
ційної системи, яка надає картографічному мо-
делюванню широкі можливості прогнозування
фітосанітарної ситуації та планування способів
її розв’язання [4, 5, 15].
За даними ряду авторів, у багатьох країнах

світу вже давно використовують сучасні мето-
ди та нові технології — інформаційні системи,
призначені для збирання, накопичення, відоб-
раження і поширення різноманітних даних, що
мають просторову складову. Особливо це сто-
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сується географічної інформаційної системи
(ГІС), яка дуже поширена в світі і знаходить
застосування не тільки в сільському, а й в ін-
ших галузях народного господарства [2, 6, 9].
Мета досліджень — удосконалення фіто-

гельмінтологічного моніторингу на основі вико-
ристання сучасних ГІС-технологій, створення
електронних карт місцезнаходження вогнищ зо-
лотистої картопляної нематоди та розробка ра-
ціональних методів їх локалізації.
Матеріали і методи досліджень. З метою

виявлення вогнищ золотистої картопляної не-
матоди та встановлення їх меж проводили фіто-
гельмінтологічний моніторинг пасльонових куль-
тур візуально та способом відбору зразків ґрун-
ту згідно із загальноприйнятою методикою [15].
Координати місцезнаходження вогнищ і їх

меж визначали за допомогою переносної на-
вігаційної системи GPS-60 Garmin, а з викорис-
танням програми Garmin Map Source і програм-
ного забезпечення Quantum GIS переносили на
векторну карту Одеської області, де виділяли
карантинні, буферні та вільні зони.
Електронні карти місцезнаходження вогнищ

золотистої картопляної нематоди створювали
згідно ГОСТ Р 50828–95 на основі топографіч-
ної векторної карти Одеської області способом
геокодування за допомогою програми MapInfo
Professional.
Результати досліджень. З метою виявлен-

ня вогнищ золотистої картопляної нематоди
(Globodera rostochiensis Woll.) на території
Одеської області проведено ретроспективний
аналіз даних Укрголовдержкарантину за 2006–
2012 рр. і фітогельмінтологічний моніторинг
пасльонових культур.
На підставі одержаних результатів установ-

лено, що нині в Одеській області існує одне вог-
нище золотистої картопляної нематоди, яке ви-
явлено у Ширяївському районі (смт Ширяєво)
на 5-ти присадибних ділянках загальною пло-
щею 0,42 га.
Степова зона Одеської області малопридат-

на для вирощування картоплі через високі се-
редні температури повітря впродовж вегетації,
які сягають 22,2°С, що на 3,4°С перевищує нор-
му, і нестачу вологи в ґрунті, оскільки сума
опадів за вегетаційний період на 43,4–151 мм
нижче норми. Гідротермічний коефіцієнт при
цьому коливається від 0,03 до 0,11 (таблиця).
Тому виробництво картоплі в основному зосе-
реджується в приватному секторі, де штучне
зрошення дає змогу не тільки забезпечити оп-
тимальну вологість ґрунту, а й домогтися зни-
ження його температури.
Вогнище золотистої картопляної нематоди
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Garmin і створювали графічне відображення
маршрутних обстежень.
Побудову електронної векторної карти вико-

нували на основі топографічної векторної кар-
ти Одеської області (масштаб — 1:100000) спо-
собом геокодування за допомогою програмно-
го забезпечення MapInfo Professional.
Одним з ефективних та екологічно безпеч-

них методів боротьби з золотистою картопля-
ною нематодою є агротехнічний, в основу яко-
го покладено використання нематодостійких
сортів картоплі, перевага яких полягає не тіль-
ки в збереженні врожаю картоплі на інвазійних
фонах, але й у здатності очищати ґрунт від
цист нематоди. Тому впродовж останніх 7-ми
років у вогнищі досліджували динаміку чисель-
ності золотистої картопляної нематоди на не-
матодостійких і сприйнятливих сортах картоплі.
Отримані результати свідчать про те, що в

перші роки після посадки нематодостійких сор-
тів картоплі Синьоочка, Слов’янка і Кардинал
чисельність картопляної нематоди зменшуєть-
ся в 2–4 рази, але в наступні роки нематодо-
очищувальний ефект цих сортів значно слаб-
шає (рис. 1).
Тоді, як на сприйнятливих сортах картоплі

Сорокоднівка і Чарівниця чисельність немато-
ди поступово збільшується впродовж усіх 7-ми
років і нині становить 6218,4 і 6731,6 личин-
ки + яйця/100 см3 ґрунту, відповідно (рис. 2).
Отже, вирощування нематодостійких сортів

картоплі на заражених золотистою картопля-
ною нематодою ділянках значно знижує кіль-
кість цист із життєздатними личинками, але не
більш ніж 3–4 роки поспіль.

Рис. 1. Динамі а чисельності золотистої ар-
топляної нематоди на стій их сортах артоплі
(2006–2012 рр.): — Синьооч а; — Сло-
в’ян а; — Кардинал

Нині в Одеській області існує одне вогни-
ще золотистої картопляної нематоди, яке
знаходиться в смт Ширяєво Ширяєвського
району на 5-ти присадибних ділянках. За пе-
ріод з 2006 по 2012 р. площа вогнища золо-
тистої нематоди не змінилася і становить
0,42 га. У перші роки після посадки нема-
тодостійких сортів картоплі Синьоочка, Сло-
в’янка і Кардинал чисельність нематоди в

Висновки

ґрунті зменшилася в 2–4 рази, але потрібно
зазначити, що стійкість цих сортів з роками
втрачається. На сприйнятливих сортах кар-
топлі Сорокоднівка і Чарівниця чисельність
золотистої нематоди упродовж 7-ми років,
навпаки, збільшується удвічі і більше. Вико-
ристовувати нематодостійкі сорти картоплі
на заражених ділянках можна не більш ніж 3–
4 роки поспіль.

виявлено на наносних алювіальних ґрунтах,
розташованих у заплаві річки. Вони вирізняють-
ся достатньо могутнім гумусовим горизонтом,
на який дуже впливають близько залягаючі
ґрунтові води. Координати місцезнаходження
вогнища і його меж визначали за допомогою
переносної навігаційної системи GPS-60
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СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Пшениця як одна з провідних продовольчих сільськогосподарських культур вигодувала
не одну цивілізацію в історії людства і продовжує годувати й займати перші місця у світо-
вому виробництві зерна. Видатний селекціонер академік П.А. Лук’яненко зазначав, що в
ній фокусуються наукові досягнення і соціальний прогрес. Свою долю, надії люди завжди
пов’язували з хлібом, який був головним у їхньому житті.
Виробництво зерна пшениці у світі з кожним роком зростає. Так, якщо до 1981 р. щоро-

ку збирали близько 1573 млн т, у 2008–2010 рр. — 2532 млн т, то в 2020 р. воно має
збільшитися на 40%. За цей час урожайність підвищилася з 13,9 до 28,0 ц/га, у 2020 р.
вона повинна досягти 42 ц/га, або щороку зростати на 85 кг/га.
В Україні за останні 35 років (1976–2010 рр.) щорічне виробництво зерна становило 20,2–

47,6 млн т, урожайність — 20,5–37,0 ц/га. Якщо порівняти врожайність пшениці в Росії, то
за останні 5 років (2007–2011 рр.) вона становила 37,3 ц/га, в Україні за ці самі роки —
лише 28,6 ц/га. Різниця 8,7 ц/га свідчить про те, що українським ученим і виробничникам
слід немало попрацювати. Науковцям, фахівцям сільського господарства потрібно ще ба-
гато чому навчитися, набути досвіду, ознайомитися з напрацюваннями кращих вітчизня-
них і зарубіжних селекціонерів, фірм і фермерств з виробництва зерна.
Вважаємо, що в цьому їм значно допоможе монографія доктора сільськогосподарських

наук, професора, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки В.В. Шелепо-
ва, академіка НААН, професора, заслуженого працівника сільського господарства України
М.М. Гаврилюка та члена-кореспондента НААН, професора В.А. Вергунова «Пшениця:
біологія, морфологія, селекція і насінництво» (К.: Логос, 2013. — 498 с.).
У монографії, що складається з 10 розділів, висвітлено історію розвитку та становлення

сільського господарства і селекції рослин, їхній вплив на добробут суспільства, країни, роз-
виток природничих наук. Коротко викладено біологію, морфологію, будову рослин пшениці,
умови їх росту та розвитку, закони спадковості та мінливості. За результатами власних ба-
гаторічних дослідів наведено методи селекції пшениці та насінництва, подано сучасний стан
насінництва з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
Упевнені, що досвід і матеріал, викладений у монографії, допоможе фахівцям селекції

й насінництва зернових культур, викладачам, аспірантам та студентам біологічних і агро-
номічних факультетів, а також фахівцям сільського господарства підвищити свій науковий
рівень, а її автори — В.В. Шелепов, М.М. Гаврилюк, В.А. Вергунов гідні присудження премії
свого наставника і вчителя Василя Яковича Юр’єва.

В.В. Кириченко, академік НААН
Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН

РЕЦЕНЗІЇ
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ОЦІНКА ЯКОСТІ СИРОГО ТОВАРНОГО
МОЛОКА, ОТРИМАНОГО ВІД КОРІВ
З ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ
Наведено рез льтати досліджень
ор анолептичних, фізи о-хімічних, біохімічних
і санітарно- і ієнічних по азни ів я ості моло а
орів, я их трим ють в мовах особистих
селянсь их осподарств Київсь ої області.
Проаналізовано вплив пори ро на я існі
по азни и сиро о оров’ячо о моло а.
Встановлено невідповідності дея их по азни ів
я ості моло а орів вимо ам чинних нормативно-
правових до ментів, зо рема ор анолептичних
по азни ів — запах і сма . Виявлено я існі
та іль існі фальсифі ації моло а.

Незбиране коров’яче молоко широко вико-
ристовують для споживання без теплової об-
робки та для подальшої переробки. Контроль
безпечності та якості цього продукту має велике
значення для здоров’я людей і тварин. Установ-
лено, що якість молока залежить від дотриман-
ня вимог щодо технології його отримання [1–6].
На жаль, якість сирого незбираного молока

в Україні далеко не найкраща, тому вивчення
питань та усунення проблем, пов’язаних з його
якістю, заслуговують на увагу [7].
Мета роботи — проаналізувати якість мо-

лока корів, яких утримують в особистих се-
лянських господарствах (ОСГ).
Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проводили в умовах наукової лабораторії
кафедри ветеринарно-санітарної експертизи
ННІ ветеринарної медицини та якості і безпе-
ки продукції тваринництва НУБіП України. Про-
би сирого товарного молока корів української
чорно-рябої молочної породи різного періоду
лактації відбирали в ОСГ Київської обл. на-
весні, влітку і восени за методикою відбору
проб, нормованою національним стандартом
України. Для визначення показників якості мо-
лока нами було досліджено 27 проб сирого то-
варного молока корів.

Ключові слова: молоко, якість, санітарно-гігієнічні, фізико-хімічні, біохімічні показники, особисті
селянські господарства.

У досліді використовували ветеринарно-са-
нітарні, органолептичні, мікробіологічні, фізико-
хімічні та біохімічні методи досліджень, керую-
чись вимогами чинних національних стандартів
України.
Результати досліджень. Під час органо-

лептичних досліджень молока корів, визнача-
ли його колір, консистенцію, запах і смак та
наявність в ньому тих чи інших вад (табл. 1).
Дослідні проби молока мали в основному світ-
ло-жовтий колір, деякі — білий. Колір усіх зраз-
ків відповідав вимогам чинного стандарту. Про-
би досліджуваного молока мали однорідну кон-
систенцію. Запах — чистий (без стороннього
запаху), властивий свіжому натуральному мо-
локу і лише одна проба мала сторонній кислу-
ватий запах, що є вадою та свідчить про перед-
часну коагуляцію або зберігання молока в не-
достатньо чистому посуді. Смак — чистий без
стороннього присмаку, властивий свіжому на-
туральному молоку, проте одна проба мала
слабовиражений кормовий присмак, який вва-
жається відхиленням від норми.
Слід зазначити, молоко, яке за органолеп-

тичними показниками не відповідає вимогам
чинного стандарту, забороняється використо-
вувати в їжу та реалізовувати. У разі виявлен-
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ня органолептичних вад у молоці кормового
походження, його після пастеризації чи кип’я-
тіння переробляють на технічні продукти або
використовують для годівлі тварин.
Визначено показники якості сирого товарно-

го молока корів, отриманого в ОСГ Київської
обл. (табл. 2). Дані, наведені в табл. 2 свідчать,
що навесні масова частка жиру (МЧЖ) у мо-
лоці, в середньому, становила 3,26%, влітку
вона знизилася до 3,09%, а восени — зросла
до 3,53%. Масова частка білка (МЧБ) в молоці
восени зросла (порівняно з весною та літом) до
3,35%. Середньоарифметичне значення сухо-
го знежиреного молочного залишку (СЗМЗ) не-
значно знижувалося до літа (з 8,13 до 8,06%)
та дещо зростало восени (до 8,29%). Густина
молока також не зазнавала значних змін і ко-
ливалась у межах 27,5–28,7°А. Кислотність
молока корів із ОСГ становила: навесні — 17°Т,
влітку — 19,7 та восени — 18,3°Т. Отже, залеж-
но від пори року, показники кислотності коли-
валися в межах 2,7 °Т. Кислотність молока в
ОСГ підвищувалася влітку, коли найшвидше
охолодження молока після доїння є особливо
необхідним. Кількість соматичних клітин відпо-
відала вимогам чинних нормативно-правових
актів. Навесні та восени за групою чистоти мо-
локо належало до ІІ групи, а влітку — до І. Ви-
явлено низьку термостійкість молока у теплий

Оцінка якості
сирого товарного молока, отриманого
від корів з особистих селянських господарств

період року, що, в свою чергу, може свідчити
про недотримання режимів його охолодження.
За результатами досліджень натуральності

молока виявлено фальсифікацію водою у 26%,
содою — у 22% проб. Визначення кількості
МАФАнМ у сирому молоці корів ОСГ дало змо-
гу отримати такі показники: навесні —
0,283±0,07 КУО·106; влітку — 0,497±0,12 та
восени — 0,298±0,09 КУО·106 (рисунок).
Отже, кількість МАФАнМ у сирому молоці

корів ОСГ залежить від пори року. Так, підви-
щення температури зовнішнього середовища
призвело до збільшення загального бактері-
ального обсіменіння молока, що, в свою чер-
гу, свідчить про недотримання вимог щодо його
первинної обробки.

Колір Світло-жовтий (18 проб) Білий (9 проб)

Консистенція                                                        Однорідна

Запах Сторонній кислуватий запах (1 проба) Чистий, без стороннього запаху, властивий

свіжому натуральному молоку (26 проб)

Смак Слабовиражений кормовий присмак Чистий, без стороннього присмаку,

(1 проба) властивий свіжому натуральному молоку

(26 проб)

1. Ор анолептичні по азни и я ості дослідж вано о моло а

Проба молокаПоказник

Кіль ість МАФАнМ сиром молоці орів
ОСГ, М±m, n=9, КУО·106/см3

К
У
О

·1
 м
л
н

Весна Літо Осінь

МЧЖ, %   3,26±0,06   3,09±0,04   3,53±0,33

МЧБ, %  2,97±0,01   2,93±0,01   3,35±0,13

СЗМЗ, %   8,13±0,07    8,06±0,06   8,29±0,04

Густина, °А 28,2±0,2 28,7±0,4 27,5±0,2

Кислотність, °Т 17,0±0,4 19,7±0,5 18,3±0,6

Кількість соматичних
клітин, тис./см3 376,09±29,58 238,69±15,44 237±18,53

Чистота, група ІІ І ІІ

Термостійкість, група ІІІ ІV ІІ

2. Я ість сиро о збірно о моло а орів ОСГ, M±m, n=9

Літо ОсіньПоказник Весна
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ФОРУМ НАУКОВЦІВ У ННЦ «ІМЕСГ»
У Національному науковому центрі «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

16–10 жовтня 2013 р. відбулася ХІV Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена пам’яті
відомого українського вченого в галузі землеробської механіки академіка Петра Мефодійовича Васи-
ленка.
До проведення конференції було видано: наукові матеріали у 2-х томах «Механізація та електри-

фікація сільського господарства», монографії — «Теорія вібраційних машин сільськогосподарського
виробництва», «Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна».
У роботі конференції взяло участь понад 140 учасників із 30 науково-дослідних і навчальних уста-

нов як з України, так і країн близького й далекого зарубіжжя. Конференцію відкрив голова оргкоміте-
ту, директор Центру академік НААН В.В. Адамчук. Першим до слова було запрошено Голову Коміте-
ту Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, ректора Вінницького
національного аграрного університету академіка НААН Г.М. Калетника.
Виступили також віце-президент НААН академік НААН Я.М. Гадзало,  заступник начальника Го-

ловного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації А.Ю. Давиденко.
Академік НААН В.М. Булгаков і член-кореспондент НААН Д.Г. Войтюк у своїх виступах розповіли

про наукові здобутки академіка П.М. Василенка. З великим інтересом і зацікавленістю були сприйняті
виступи наших зарубіжних колег, зокрема професора Трансільванського університету Сіміона Попес-
ку, завідувача відділу,  доцента з Північно-Кавказького НДІМЕСГ С.В. Брагінця (Росія), завідувача ла-
бораторії кандидата технічних наук з РУП «НВЦ НАН Білорусі з механізації сільського господарства»
А.М. Юріна, директора Агроінженерного інституту Латвійського аграрного університету професора
Семенса Івановса, директора Естонського природничого університету в Тарту професора Калеві Маг-
руса, директора Словенського аграрного університету в Нітрі професора Яна Франчака, професора
Люблінської рільничої академії Януша Новака (Польща).
Учасники конференції з перших уст довідалися про стан розвитку аграрного сектору економіки в

цих країнах.
Потім учасники працювали у 5-ти секціях.
По завершенні конференції було ухвалено рішення про подальше вдосконалення та розвиток аг-

рарної інженерної науки в державі.
Під час роботи конференції було укладено угоди про творчу співпрацю між ННЦ «ІМЕСГ» та спорід-

неними зарубіжними установами Латвії, Естонії, Румунії, Словенії та Польщі.

В.О. Сірий, провідний редактор ННЦ «ІМЕСГ»
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Молоко, отримане від корів із особистих
селянських господарств Київської області, за
своїми якісними показниками, в більшості
випадків відповідає вимогам чинних норматив-

Висновки

но-правових актів, хоча було виявлено окремі
випадки невідповідності за органолептични-
ми показниками, а також фальсифікації моло-
ка водою та содою.
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ТЕШОВАК — НОВА ІНАКТИВОВАНА
ВАКЦИНА ПРОТИ ХВОРОБИ ТЕШЕНА
СВИНЕЙ

Розроблено іна тивован ва цин для
специфічної профіла ти и хвороби Тешена
свиней та проведено її омісійні випроб вання.
Ва цин створено на основі штам Porcine
teschovirus-1 «Дніпровсь ий-34». Одноразове
введення ва цини в дозі 2 см3 сприяє
форм ванню специфічно о ім нітет свиней до
зб дни а хвороби Тешена вже на 7-м доб і
збері ається продовж 11 міс. Ма симальний
рівень вір снейтраліз вальних антитіл рові
щеплених тварин на 60-т доб ся ав 1:8192.
Середньо еометричний титр антитіл становить
1:512, що забезпеч є захист ва цинованих
поросят навіть за інтрацеребрально о введення
10 летальних доз онтрольно о епізоотично о
2висо овір лентно о штам хвороби Тешена
свиней «Черні івсь ий-2372».

Ензоотичний енцефаломієліт (хвороба Те-
шена) свиней є однією з найнебезпечніших
інфекційних хвороб і може завдавати свинар-
ству значних економічних збитків. Збудником
цієї хвороби є Porcine teschovirus-1. Ефектив-
ність боротьби з хворобою залежить від своє-
часного проведення протиепізоотичних заходів
і, зокрема, якості вакцинних препаратів.
В Україні стрімко зростають обсяги застосу-

вання імунобіологічних ветеринарних препа-
ратів [3], проте наявні вітчизняні та закордонні
засоби специфічної профілактики хвороби Те-
шена [1, 4] не можуть задовольнити товарови-
робників свинини з ряду причин: антигенна не-
відповідність виробничих штамів, виділених на
початку 70-х років минулого століття, епізоотич-
ним [2], висока реактогенність вакцин, недо-
статня напруженість поствакцинального імуні-
тету, потреба багаторазового введення, висо-
ка в’язкість препаратів та ін. За результатами
проведення епізоотологічного моніторингу на-
ми встановлено низьку реактивність організму
свиней на щеплення проти хвороби Тешена,
що свідчить про недостатню імуногенність на-
явних вакцин і необхідність постійного контро-
лю за напруженістю поствакцинального імуні-
тету в господарствах, що потребує додаткових
фінансових витрат.
Мета досліджень — створити сучасну віт-

чизняну інактивовану вакцину проти хвороби

Ключові слова: вакцина, хвороба Тешена свиней, штам, імунітет, антитіла.

Тешена свиней та встановити її споживчі харак-
теристики.
Методика досліджень. У дослідах викорис-

тано епізоотичні, еталонні, референтні та ви-
робничі штами вірусів виду Porcine teschovi-
rus-1, «Дніпровський-34», «Городнянський-31»,
«Перечинський-642», «Чернігівський-2372»,
Talfan, Teschen 199 й Tirol з колекції Інституту
сільськогосподарської мікробіології та агропро-
мислового виробництва НААН і гіперімунні кро-
лячі сироватки крові до цих штамів, одержані
за модифікованою нами схемою [7].
Досліди проводили в перещеплюваних лі-

ніях культур клітин нирки ембріону свині
(СНЕВ), нирки новонародженого сірійського
хом’яка (BHK-21), тестикул поросят (ПТП) та
нирки поросят (РК-15).
Титр вірусів визначали методом послідовних

розведень у культурах клітин і вираховували за
методом L.J. Reed i H. Muench [12].
Антигенну спорідненість штамів вірусів вста-

новлювали в перехресній реакції нейтралізації
вірусу в культурі клітин за 100 ТЦД50 вірусно-
го антигену та 10 нейтралізувальних доз гіпер-
імунних сироваток крові [10]. Визначали титр
антитіл у сироватці крові дослідних тварин та-
кож у реакції нейтралізації за 100 ТЦД50 віру-
су та послідовних 2-разових розведеннях си-
роваток крові згідно з розробленими рекомен-
даціями [11].
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Інактивацію вірусу проводили етиленіміном
згідно з розробленою нами технологією [5].
Було виготовлено 4 експериментальні зраз-

ки інактивованої вакцини проти хвороби Теше-
на свиней: зразок 1 — штам «Дніпровський-34»
з ад’ювантом ISA 25 (Франція), зразок 2 —
штам «Дніпровський-34» з ад’ювантом ВНДІЗТ
(Російська Федерація) [9], зразок 3 — штам
«Городнянський-31» з ад’ювантом ISA 25, зра-
зок 4 — штам «Городнянський-31» з ад’юван-
том ВНДІЗТ. Ад’юванти змішували з вірусовміс-
ною сировиною у співвідношенні 1:1, що дає
змогу одержати емульсію, яку легко вводити
тваринам навіть за низьких температур.
Вивчення антигенних властивостей експери-

ментальних зразків вакцини проводили на по-
росятах у віці 2 міс. Вакцину вводили порося-
там одноразово у дозі 2 см3.
Комісійні випробування відібраного перспек-

тивного зразка інактивованої вакцини проводи-
ли на поросятах у віці 3,5 міс. у віварії Інституту
сільськогосподарської мiкробiологiї та агропро-
мислового виробництва НААН. За тваринами
встановлювали клінічні спостереження з що-
денним вимірюванням температури тіла.
Для визначення імуногенності та специфіч-

ності вакцини тваринам І групи внутрішньом’я-
зово вводили по 1 дозі вакцини (2 см3). Тварин
ІІ групи не вакцинували. Через 30 діб тваринам
І та ІІ груп проводили інтрацеребральне зара-
ження вірулентним епізоотичним штамом віру-
су хвороби Тешена «Чернігівський-2372» у дозі
0,05 см3 (10 ЛД50) з титром 4,5 lg ТЦД50/см3.
Для визначення нешкідливості й ареактоген-
ності поросятам внутрішньом’язово вводили
подвійну дозу вакцини (4 см3).

Тешовак — нова інактивована
вакцина проти хвороби Тешена свиней

Термін придатності вакцини визначали в до-
сліді на кролях. Тваринам І групи вводили внут-
рішньом’язово 1 дозу (2 см3) вакцини, яка збе-
рігалась 12 міс. за температури 2–8°С,
ІІ групи — свіжовиготовлену вакцину та визна-
чали динаміку утворення віруснейтралізуваль-
них антитіл у сироватках крові.
Вивчення системи застосування вакцини

проводили в ПАП «Снов» Чернігівського райо-
ну Чернігівської області на новонароджених
поросятах від вакцинованих свиноматок і поро-
сятах різних вікових груп.
Результати досліджень. У результаті про-

веденого вірусологічного моніторингу на тери-
торії України упродовж 2001–2010 рр. згідно з
науково-технічними програмами НААН і визна-
ченням антигенної спорідненості виділених епі-
зоотичних штамів для виготовлення експери-
ментальних серій вакцини відібрано штами
«Дніпровський-34» та «Городнянський-31». Ус-
тановлено, що штам «Дніпровський-34» анти-
генно споріднений з еталонними штамами
Porcine teschovirus-1 Talfan, Teschen 199 і Tirol,
епізоотичним контрольним штамом «Чернігів-
ський-2372» на 100% та вакцинним штамом
«Перечинський-642» вірусу ензоотичного енце-
фаломієліту (хвороби Тешена) свиней на 67%.
Антигенна спорідненість штаму «Городнянсь-
кий-31» з епізоотичними, виробничими та ета-
лонними штамами становила 73–100%.
Максимальний рівень антитіл у крові щепле-

них тварин (1:8192) виявлено на введення
зразка № 2, виготовленого на основі штаму
«Дніпровський-34» і ад’юванту ВНДІЗТ (рису-
нок). Середньогеометричний титр віруснейтра-
лізувальних антитіл за весь період досліду ста-
новив 1:588. Поствакцинальні віруснейтралізу-
вальні антитіла зберігалися в сироватках крові
щеплених тварин у титрах 1:128–1:2048 упро-
довж 6 міс. Титр антитіл не знижувався менше
захисного рівня і в наступні 5 міс. спостережен-
ня. На підставі одержаних результатів зразок
№ 2 був відібраний для проведення комісійних
досліджень.
У результаті проведення комісійних випро-

бувань установлено, що вакцина нешкідлива й
ареактогенна. Поросята, яким вводили внутріш-
ньом’язово подвійну дозу вакцини (4 см3), упро-
довж 14-денного спостереження були клінічно
здоровими, запалення тканин на місці введен-
ня препарату не спостерігали, клінічних усклад-
нень і негативного впливу на приріст живої
маси не виявлено (табл. 1).
Установлено антигенну та імуногенну ак-

тивність виготовленого зразка інактивованої
вакцини на поросятах (табл. 2). У поросят за-

Динамі а форм вання ім нної відповіді по-
росят, ва цинованих е спериментальними
зраз ами іна тивованої ва цини проти хворо-
би Тешена свиней: зразо 1 — штам
«Дніпровсь ий-34» з ад’ювантом ISA 25; зра-
зо 2 — штам «Дніпровсь ий-34» з ад’юван-
том ВНДІЗТ; зразо 3 — штам «Городнянсь-
ий-31» з ад’ювантом ISA 25; зразо
4 — штам «Городнянсь ий-31» з ад’ювантом
ВНДІЗТ

Р
оз
ве
д
ен
ня

 с
ир
ов
ат
ки

Дні після вакцинації

1

2

43



39Вісник аграрної наукилистопад 2013 р.

ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Тешовак — нова інактивована
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хисний рівень віруснейтралізувальних антитіл
(1:64 і вище) виявлено вже через 7 діб після
вакцинації. Середньогеометричний титр у цей
час становив 1:104. Максимальний рівень ан-
титіл спостерігали через 21–28 діб. Їхній серед-
ньогеометричний титр становив 1:1024. Інди-
відуальні особливості організму поросят істот-
но не впливали на утворення у них імунної
відповіді.
У результаті зараження встановлено, що

щеплені поросята залишалися клінічно здоро-
вими упродовж усього терміну спостереження
(50 діб). Контрольні поросята на 11- і 23-ту добу
захворіли з ознаками хвороби Тешена: відмо-
ва від корму, оглумоподібний стан, атаксія, тре-
мор м’язів тулуба, ускладнене дихання, гіпер-
стезія шкіри, клоніко-тонічні судоми, вищання,
парез і параліч кінцівок. Порося № 4 загинуло

через 14 діб, а № 7 вимушено забито через 26
діб після зараження. Під час розтину трупів
виявлено патологічні зміни, характерні для хво-
роби Тешена.
За результатами досліду з визначення сис-

теми застосування вакцини встановлено, що в
сироватках крові поросят, народжених від вак-
цинованих свиноматок (визначення на 15-й
день після народження поросят), середньогео-
метричні титри віруснейтралізувальних колос-
тральних антитіл становили 1:208 (табл. 3). З
15-го дня спостерігали поступове зниження
рівня антитіл, через 60 діб він становив 1:14.
У поросят, щеплених вакциною проти хво-

роби Тешена до віку 2 міс., імунна відповідь
була нижчою порівняно зі щепленими у віці
3,5–4 міс. У свиней, яким проводили щеплен-
ня у 3,5–4 міс., титри віруснейтралізувальних

І (дослідна) 1 19,0 23,0 4,0
11,5

285,7
273,82 17,5 22,0 4,5 321,4

3 14,0 17,0 3,0 214,3
ІІ (контрольна) 4 13,5 17,0 3,5

10,0
250,0

238,15 16,5 21,0 4,5 285,7
7 12,0 14,0 2,0 142,9

1. Неш ідливість та ареа то енність е спериментально о зраз а іна тивованої ва цини про-
ти хвороби Тешена свиней на основі штам «Дніпровсь ий-34»

перед
дослідом

після
досліду

кожної
тварини

групи
кожної
тварини

групи

Жива маса, кг Приріст живої маси, кг Середньодобовий приріст, г
Група
тварин

№
тварини

І (дослідна) 6 4 64 256 512 1024 256
Клінічно здорові8 0 128 512 1024 1024 512

9 2 128 256 2048 1024 512
ІІ (контрольна) 4 2 0 4 2 4 2 11 14

7 2 2 0 2 4 2 23 26

* Титри антитіл в обернених величинах (до табл. 2 і 3).

2. Анти енна та ім но енна а тивність е спериментально о зраз а іна тивованої ва цини проти
хвороби Тешена свиней на основі штам «Дніпровсь ий-34»

Титри антитіл* через/діб

 0   7  14   21 28

Середньо-
геометричний
титр*

Результати
зараження
(захворіло/
загинуло), діб

Група тварин
№

тварини

15–60 діб – 208 91 39 14 – – – – – – –
30–45 діб – – – – – 111 91 111 – – – –
3,5–4 міс. – – – – – 512 676 588 588 676 446 512

3. Анти енна а тивність е спериментально о зраз а ва цини проти хвороби Тешена свиней
поросят різно о ві

1 2 3  4  5   6 7

Вік поросят

Середньогеометричні титри антитіл*

0 15 30 45 60

колостральні антитіла, через/діб через/міс.
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Створено нову вітчизняну інактивовану
вакцину тешовак на основі високоімуногенно-
го антигенно домінантного штаму «Дніпров-
ський-34». Комісійні випробування інактивова-
ної вакцини проти хвороби Тешена свиней
підтверджують її надійні споживчі характери-
стики: високу специфічність, імуногенність,
напруженість імунітету, антигенну актив-
ність, авірулентність, відсутність реакто-

Висновки

генності, зручність у застосуванні навіть за
низьких температур. Вакцина забезпечує ви-
сокий рівень колостральних антитіл у ново-
народжених поросят, одержаних від вакцино-
ваних свиноматок, тривалу напруженість іму-
нітету. Має тривалий термін зберігання.
Сукупність цих характеристик робить вакци-
ну тешовак конкурентнішою щодо наявних
вітчизняних і закордонних аналогів.
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антитіл через 7 міс. утримувались на захисно-
му рівні і становили 1:512.
Установлено, що титри антитіл у сироватках

крові кролів, яким вводили вакцину після тер-
міну зберігання 12 міс., на 14-ту добу після вве-
дення були на рівні 1:128–1:256, свіжовиготов-
лену вакцину — 1:256–1:512. Титри віруснейт-
ралізувальних антитіл у сироватках крові кролів
через 28 днів після введення свіжовиготовле-
ної вакцини і після її зберігання становили —
відповідно 1:1024–1:2048 та 1:128–1:512. Отже,
після зберігання 12 міс. за 2–8°С експеримен-

тальний зразок інактивованої вакцини проти
хвороби Тешена виявився активним і придат-
ним до застосування.
За результатами досліджень, штам «Дніп-

ровський-34» депоновано в Депозитарії Дер-
жавного науково-контрольного інституту біотех-
нології і штамів мікроорганізмів за № 486 та
захищено патентом України на винахід [4], під-
готовлено нормативну документацію (Техніч-
ні умови України, Інструкцію з виготовлення і
контролювання якості, листівку-вкладку засто-
сування) на вакцину.
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ВПЛИВ ШВИДКОСТІ РУХУ
ПРЕС-ПІДБИРАЧІВ
НА ТРИВАЛІСТЬ ФОРМУВАННЯ
РУЛОНІВ ЛЬОНОТРЕСТИ ПІД ЧАС
ЇЇ ЗБИРАННЯ
Досліджено швид ість р х прес-підбирачів
з прес вальними амерами змінно о і стало о
об’ємів на збиранні льонотрести. З’ясовано
вплив швид ості р х прес-підбирачів на
тривалість форм вання р лонів льоносировини.
Простежено змін іль ості р лонів трести на
1 а зібрано о поля залежно від швид ості р х
прес-підбирачів. Кіль ість р лонів, що мож ть
б ти сформовані на 1 а зібрано о поля, за
мовами дослід оливається в межах від
12 до 26 шт.

Серед опрацьованих способів обробляння лля-
ної соломи порівняно найпоширенішими є теп-
лове і росяне мочіння. За літературними джере-
лами [1], з урахуванням зарубіжного досвіду за-
гальна трудомісткість виготовлення 1 т волокна
росяним мочінням у 13–28 разів менша порівня-
но з тепловим. У льонарстві тривалий час кін-
цевою упаковкою трести, одержаної росяним мо-
чінням, був сніп. Впровадження рулонної техно-
логії збирання трести дає змогу значно зменшити
затрати праці і потребу в транспортних засобах,
а також поліпшити збережуваність льоносировини
та екологічність вантажно-транспортного процесу
збирання трести. Проте в проблемі механізова-
ного виробництва льонотрести росяним мочінням
є ще низка питань, що потребують відповідного
вирішення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Деякі з питань механіко-технологічних основ форму-
вання рулонів льонотрести й елементи розрахун-
ку рулонного прес-підбирача висвітлено в працях
В.М. Климчука [2], Н.О. Толстушко [4] і Г.А. Хай-
ліса [6]. У працях [3, 5] з’ясовано вплив швидкості
руху прес-підбирачів ПР-1,2Л і ППР-110, секунд-
ної подачі трести в прес-підбирачі і положень ре-

Ключові слова: льон-довгунець, треста, збирання, прес-підбирач, швидкість руху, рулон,
формування, тривалість.

гуляторів щільності рулонів (РЩР) на щільність
сформованих рулонів та пошкодження стебел тре-
сти в них. За результатами проведених дослі-
джень можна визначитися з вибором швидкості
руху прес-підбирачів та регулюванням РЩР. Про-
те вантажно-транспортне забезпечення викорис-
тання прес-підбирачів, визначення потреби в на-
вантажувачах рулонів та засобах їх транспорту-
вання з поля до місць зберігання льоносировини
чи пунктів первинної обробки трести потребує по-
дальших досліджень.
Методика досліджень. Об’єктом дослідження

є технологічний процес збирання льонотрести
прес-підбирачами з оцінюванням тривалості фор-
мування рулонів льоносировини і визначенням їх
кількості в розрахунку на 1 га зібраної трести.
Прес-підбирачі агрегатували з трактором МТЗ-80,
а прес-підбирач ПР-1,2Л був відрегульований на
формування рулонів, які за діаметром і шириною
були однаковими з рулонами, сформованими
прес-підбирачем ППР-110. У дослідженні неза-
лежними змінними були швидкість руху агрегату
(4,26 та 7,25 і 8,90 км/год) та положення РЩР (мі-
німальне, основне і максимальне). Визначали дов-
жину стрічки трести з лінійною масою 0,33 кг/м,

Механізація,
електрифікація
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піднятої з поля і запресованої в рулон [3]. За цією
довжиною і швидкістю руху прес-підбирача розра-
ховували тривалість формування рулону tфр (хв).
Кількість рулонів nр.га, що їх формують з 1 га зібра-
ної трести, визначали з урахуванням робочої ши-
рини захвату льонозбирального комбайна, який
розстеляв стрічку соломи для перетворення її в
тресту, та довжини стрічки трести, піднятої з поля
і запресованої в рулон. Обробку експерименталь-
них даних та одержаної за ними інформації щодо
тривалості формування рулонів і їх кількості за
збирання 1 га трести здійснено з використанням
стандартних комп’ютерних програм.
Результати досліджень. Попередній аналіз

опрацьованих даних щодо зміни тривалості фор-
мування рулону залежно від швидкості руху прес-
підбирачів свідчить, що з її підвищенням трива-
лість формування рулону зменшується. Для з’я-
сування характеру цього зменшення експеримен-
тальні дані були вирівняні за рівняннями прямих
з від’ємним значенням кутового коефіцієнта, сте-
пеневих і експоненціальних функцій та логариф-
мічної залежності і гіпербол. У всіх досліджуваних
6-ти зв’язках найбільше наближення апроксиму-
вальних залежностей до експериментальних да-
них було одержане в разі вирівнювання останніх
рівняннями гіпербол, за яких R2-коефіцієнт набу-
вав значення, що перевищувало 0,999. За вирів-
нювання рівняннями прямих R2-коефіцієнт набу-
вав значення в межах 0,971–0,976. І в цих випад-
ках за значеннями кутових коефіцієнтів можна
зробити такі опосередковані висновки щодо темпів
зниження тривалості формування рулонів з підви-
щенням швидкості руху прес-підбирачів. За вико-
ристання прес-підбирачів ПР-1,2Л залежно від ус-
тановлення РЩР у відповідне положення підви-

Вплив швидкості руху прес-підбирачів на тривалість
формування рулонів льонотрести під час її збирання

щення швидкості руху на 1 км/год супроводжуєть-
ся зменшенням тривалості формування рулону на
0,55–0,70 хв. Що стосується використання прес-
підбирача ППР-110, то за підвищення швидкос-
ті його руху на 1 км/год темп зменшення трива-
лості формування рулону дещо зростає і стано-
вить 0,80–1,06 хв. В обох прес-підбирачах змі-
щення встановлення РЩР від мінімального до
максимального положення супроводжується збіль-
шенням темпів зниження тривалості формування
рулонів.
У таблиці наведено гіперболічні рівняння зміни

тривалості формування рулонів прес-підбирачами
ПР-1,2Л і ППР-110 залежно від швидкості їхнього
руху за різних положень РЩР.
На рисунку (позиція «а») наведено експеримен-

тальні значення тривалості формування рулонів
та побудовано за рівняннями гіпербол (таблиця)
криві зміни досліджуваної ознаки залежно від
швидкості руху прес-підбирачів.
З наведених графіків видно, що з підвищенням

швидкості руху прес-підбирачів тривалість форму-
вання рулонів, зменшуючись, наближається до
відповідного асимптотичного значення. За рівнян-
нями гіпербол у прес-підбирача ПР-1,2Л це асимп-
тотичне значення коливається в межах 0,51–0,77 хв,
а прес-підбирача ППР-110 — 0,96–1,45 хв. У прес-
підбирачі з ПК змінного об’єму формування руло-
ну відбувається швидше, і за умови вибору швид-
кості руху й регулювань РЩР та відповідної щіль-
ності стрічки трести може здійснитися приблизно
через 1 хв. У прес-підбирачі з ПК сталого об’єму
з урахуванням тих самих чинників прогнозована
тривалість формування рулону дещо більша і
може сягати 2 хв.
Кількість сформованих прес-підбирачами ру-

Про ностичні ф н ції зміни тривалості (хв) форм вання р лон tфр (чисельни ) і іль ості р -
лонів nр. а на 1 а (знаменни ) залежно від робочої швид ості р х vр ( м/ од) прес-підби-
рачів

Положення
регулятора

щільності рулону

Прес-підбирач

рівняння R2 рівняння R2

Максимальне

Мінімальне

Основне

 фр р

р.га р

t 20,32 / v 0,51

n 17,9 0,87v

= −

= +

 фр р

р.га р

t 21,54 / v 0,51

n 17,92 0,58v

= −

= +

 фр р

р.га р

t 25,99 / v 0,77

n 14,6 0,65v

= −

= +

 фр р

р.га р

t 29,48 / v 0,96

n 12,54 0,71v

= −

= +

 фр р

р.га р

t 33,31/ v 0,97

n 10,85 0,62v

= −

= +

 фр р

р.га р

t 39,17 / v 1,45

n 9,19 0,65v

= −

= +

 0,999

0,999

 0,999

0,952

 0,999

0,996

 0,999

0,996

 0,999

0,996

 0,999

0,989

ППР-110 з ПК сталого об’ємуПР-1,2Л з ПК змінного об’єму
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лонів у розрахунку на 1 га піднятої трести nр.га за-
лежно від робочої швидкості vр збиральних агре-
гатів зростає (рисунок, позиція «б»). З рисунка
видно, що ця кількість рулонів за використання
прес-підбирача ПР-1,2Л виявилася більшою, ніж
аналогічний показник за використання прес-підби-
рача ППР-110. Для з’ясування характеру зміни
nр.га залежно від vр здійснено вирівнювання екс-
периментальних даних рівняннями прямих з до-
датним кутовим коефіцієнтом та степеневих й екс-

поненціальних функцій. Із 6-ти досліджуваних
зв’язків у 5-ти краще узгодження експерименталь-
них і вирівняних даних забезпечувало вирівнюван-
ня за експоненціальними залежностями
(R2=0,963–1,0) і в одному — за степеневою функ-
цією (R2=0,995). У разі вирівнювання за прямо-
лінійними залежностями R2-коефіцієнти набували
значення в межах 0,952–0,999. Графічне зобра-
ження цих апроксимувальних залежностей свід-
чить про їх майже цілковитий збіг, за якого від-
повідні лінії накладаються одна на одну. Тому на
рисунку зображено вирівнювання експеримен-
тальних даних прямолінійними залежностями. Зі
зміною швидкості від 4,26 до 8,90 км/год при різ-
них положеннях РЩР за використання прес-підби-
рача ПР-1,2Л кількість рулонів на 1 га зростає від
17 до 26 шт., а за використання прес-підбирача
ППР-110 — від 12 до 19 шт. За кутовими коефіці-
єнтами рівнянь прямих (таблиця), які перебувають
у межах 0,58–0,87, простежується, що підвищен-
ня швидкості руху на 1 км/год супроводжується
майже однаковою інтенсивністю зростання кіль-
кості рулонів на 1 га зібраного поля, що їх фор-
мують прес-підбирачі з різними ПК.

Тривалість формування рулонів льонотрести
за використання прес-підбирачів з пресувальни-
ми камерами змінного і сталого об’ємів з підви-
щенням швидкості руху зменшується за гіпер-
болічними залежностями від 5,3–7,7 до 1,7–2,3 хв.
За умовами досліду кількість рулонів, що може
бути сформована прес-підбирачами в розрахун-
ку на 1 га зібраної трести, залежно від типу пре-
сувальних камер, положень регуляторів щіль-

Висновки

ності рулонів і швидкості руху прес-підбирачів
може коливатися від 12 до 26 шт./га. Результа-
ти досліджень варто враховувати у проекту-
ванні та організації вантажно-транспортного
забезпечення збирання льонотрести за рулон-
ною технологією. Подальші розвідки, на нашу
думку, слід спрямувати на з’ясування тривалості
формування рулонів трести з урахуванням се-
кундної її подачі в прес-підбирачі.
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Вплив швид ості р х прес-підбирача ПР-
1,2Л з ПК змінно о об’єм (с цільні лінії) і
прес-підбирача ППР-110 з ПК стало о об’єм
(п н тирні) на тривалість (а) форм вання р -
лон tфр та змін (б) іль ості р лонів на
1 а зібраної площі nр. а: 1 — положення РЩР
мінімальне; 2 — основне; 3 — ма симальне
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ
ЖЕЛЕЗА В ПОЧВЕ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ

Установлено, що вирощ вання рис призвело до
збіднення орно о шар на валове залізо
порівняно з перело ом (4,65 порівняно з 5,20%).
Тривале ви ористання ґр нт під льт р рис
сприяє посиленню і роморфних озна і
перерозподіл валово о заліза вниз по
ґр нтовом профілю. Відб вається переважне
на опичення о исної форми елемента верхній
частині профілю, міст за ально о р хомо о
заліза під рисом двічі більший, ніж в мовах
перело . Доведено, що розвито відновних
процесів призводить до трансформації
важ орозчинних спол заліза Fe3+ більш
р хомі форми Fe2+ і сприяє збільшенню част и
за исно о заліза та зменшенню о исно о.

Железо — один из распространенных хи-
мических элементов в почве. Его накопление
связано с выветриванием первичных минера-
лов почвообразующих пород, а различие со-
держания железа в почве и породах обуслов-
лено составом железосодержащих минера-
лов [2]. Изменчивость соединений железа в
зависимости от условий почвообразования,
их роль в жизнедеятельности растений и мик-
роорганизмов определяют повышенный инте-
рес к железу как диагностическому показате-
лю, характеризующему многие почвенные про-
цессы.
Для железа характерно неравномерное рас-

пределение в почвенных горизонтах. Это про-
является в форме скоплений или новообразо-
ваний, имеющих форму выцветов, примазок,
точек, различного рода конкреций. Свободные
окислы железа встречаются в виде конкреций,
иллювиальных отложений в горизонтах В или
равномерно распределены в пахотных почвах.
По мнению Т.А. Зубковой и Л.О. Карпачевско-
го [3], это связано с их высокой поглотитель-
ной способностью. Накопление гидроокиси же-
леза приводит к ожелезнению почвенного про-

филя и придает ему разные оттенки бурого
цвета. Процессы окисления и восстановления
железа сопровождаются изменениями каче-
ственного состава и свойств ряда соединений
почвы, в частности фосфатов железа и ме-
таллорганических комплексов [1].
Генезис рисовых почв связан с трансфор-

мацией соединений железа и их перемещени-
ем в почвенном профиле. Многочисленные
исследования показывают значимую роль окис-
лительно-восстановительных процессов в пре-
вращениях соединений железа в почве рисо-
вых полей. При этом преимущественное значе-
ние имеют ионные формы Fe3+ и Fe2+, посколь-
ку они в большей степени подвержены хими-
ческим превращениям. Почвы под рисом по
своим физическим, физико-химическим и хими-
ческим свойствам (щелочная реакция среды,
повышенная подвижность гумуса и содержа-
ние подвижных форм фосфора, марганца и
угольной кислоты, наличие свободного CaCO3)
способствуют образованию дефицита доступ-
ного растениям железа. Поглощение железа
растениями осуществляется метаболическим
путем из почвенного раствора, хотя оно может

Ключевые слова: почва, профиль, содержание железа, рис, залежь.
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также адсорбироваться твердой фазой почвы
в виде Fe3+ и Fe2+ и в форме хелатов [4, 5].
Цель исследований — изучить процессы

трансформации соединений железа в почве
рисовых полей Кубани, морфологическое строе-
ние почвенных профилей, профильное распре-
деление соединений железа в почве. Объек-
ты исследований — аллювиально-луговая и
лугово-черноземная почвы.
Методика исследований. Для решения по-

ставленной цели и задач на территории зем-
лепользования Красноармейского района Крас-
нодарского края были заложены почвенные
разрезы в условиях бессменного посева риса
с 1937 г. без внесения удобрений и залежи, не
используемые в рисовом севообороте.
Результаты исследований. Почвообразую-

щей породой аллювиально-луговой почвы яв-
лялись карбонатные аллювиальные отложе-
ния. Они характеризовались грязно-палевой
окраской, наличием карбонатных конкреций и
неоднородностью по гранулометрическому со-
ставу. Горизонт С рисовой почвы — среднесу-
глинистый, залежи соответственно — тяжело-
суглинистые.
В условиях бессменного посева риса мор-

фологическое изучение профиля показало на-
личие в пахотном горизонте оксида железа в
форме ржаво-бурых пятен и конкреций полу-
торных оксидов в горизонте АВ1.
Граница вскипания от 10% HCl на рисовом

участке была ниже на 20 см, чем на залежи
(70 см от поверхности), что соответствовало
снижению глубины залегания карбонатов.
При залегании почвенно-грунтовых вод со

140 см морфологические признаки оглеения
нижних горизонтов обоих разрезов слабо вы-
ражены.
Признаки гидроморфизма в виде черных

потеков от сульфидов вдоль живых и отмер-
ших корневищ тростника были обнаружены в
почвенном профиле залежи. На кратковремен-
ное переувлажнение этого участка указывало
произрастание влаголюбивой сорной расти-
тельности — осота, тростника, камыша.
Данные по содержанию и распределению в

профиле кислотнорастворимого подвижного
железа подтверждают преимущественное на-
копление окисной формы в верхней части про-
филя (92–94% от суммарного содержания
Fe2++Fe3+). При этом в верхнем горизонте ри-
совой почвы содержание общего подвижно-
го железа в 1,5–2 раза больше, чем в услови-
ях залежи. С увеличением глубины профиля

Трансформация соединений
железа в почве рисовых полей

как рисовой почвы, так и залежи наблюдалось
уменьшение содержания окисного железа. В
условиях бессменного посева риса содер-
жание по профилю трехвалентного железа ва-
рьировало от 200 мг в пахотном горизонте до
29 мг/100 г в почвообразующей породе. В ус-
ловиях залежи — от 155 до 4 мг/100 г соответ-
ственно.
Наибольшее накопление закисного желе-

за наблюдалось в верхних гумусных горизон-
тах. При этом в условиях бессменного возде-
лывания риса двухвалентная форма железа
преобладала в верхнем слое 0–37 см, а вниз
по почвенному профилю заметно снижалась. На
участке залежи аккумуляция закисного желе-
за отмечена в верхних горизонтах и на глубине
51–71 см, где сосредоточена основная масса
растительных остатков и корневищ тростника.
Бессменное возделывание риса привело к

обеднению пахотного слоя: в почве уменьши-
лось содержание валового железа по сравне-
нию с участком залежи (4,65 против 5,20%).
При этом вниз по почвенному профилю общее
содержание железа постепенно увеличива-
лось с 4,5 до 5,0%, достигая максимального
значения в горизонте С.
В условиях залежи, напротив, валовое со-

держание железа в верхнем горизонте соста-
вило 5,2%, а вниз по профилю в горизонтах
АВ2, В и С снизилось до 4,7%.
Таким образом, длительное использование

почвы под культуру риса привело к усилению
гидроморфных признаков и перераспределе-
нию валового железа вниз по почвенному про-
филю. При этом признаки гидроморфизма до-
статочно сильно выражены на участке залежи,
не используемой под посевы риса. Об этом
свидетельствуют данные по содержанию по-
движного железа и морфологическое описание
почвенного профиля. В обоих почвенных раз-
резах наблюдалось повышенное содержание
подвижного железа преимущественно в окис-
ной форме.
В почвах рисовых полей роль железа не ог-

раничивается только его участием в почвооб-
разовательных процессах. Железо является
одним из значимых элементов минерального
питания. В затопленной почве под рисом воз-
никает недостаток кислорода, приводящий к
реакциям восстановления железа. Биологичес-
кая деятельность микроорганизмов также спо-
собствует мобилизации труднодоступного ра-
нее железа в результате восстановления Fe3+

до Fe2+. Еще в большей степени окислитель-
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но-восстановительное состояние почвы отра-
жается на соотношении количеств окисного и
закисного железа [4, 5].
Развитие восстановительных процессов

приводит к трансформации труднораствори-
мых соединений железа Fe3+ в более подвиж-
ные формы Fe2+. В почве под рисом количе-
ство закисного железа постепенно возрастало.
Интенсивность его накопления увеличивалась
по мере нарастания напряженности восстано-
вительных процессов в почве.
В проведенном полевом опыте на лугово-

черноземной почве было установлено, что до
посева риса суммарное содержание железа в
пахотном слое 0–10 см составляло 163,3 мг/кг,
в 10–20 см — 155,1 мг/кг. К фазе всходов коли-
чество Fe2+ в почве почти не изменялось, но
уже к кущению риса оно повысилось, достигая
максимума в фазе выметывания растений.
После уборки урожая содержание Fe2+в почве
становится меньшим, но существенно больше,
чем было весной перед посевом риса. Такая
динамика содержания подвижного закисного
железа в почве под рисом характерна для верх-
него слоя 0–10 см и следующего за ним слоя

10–20 см. Различия состоят в интенсивности
высвобождения связанного железа. В верхнем
слое почвы до фазы кущения риса наблюда-
лось плавное увеличение содержания подвиж-
ных форм, затем оно резко повышалось к вы-
метыванию растений и также резко снижалось
после сброса воды. В слое почвы 10–20 см в пе-
риод от посевов до фазы всходов риса коли-
чество подвижного железа почти не изменя-
лось или же наблюдалось незначительное умень-
шение, затем к выметыванию растений резко
возрастало, а после сброса воды уменьшалось
менее значительно, чем в верхнем слое.
Следует отметить, что наибольшее содер-

жание закисного железа в период вегетации
риса было в слое 10–20 см, что прежде всего
определяется окислительно-восстановитель-
ными условиями.
Динамика содержания Fe3+ не сильно под-

вержена колебаниям, и значения сохраняются
на уровне 88–121 мг/кг в слое 0–10 см и 87–
92 мг/кг слое 10–20 см в период от всходов до
уборки риса. После затопления поля по мере
нарастания восстановительных процессов ко-
личество окисного железа снижалось.
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Распределение железа по профилю — это
результат современных процессов, опреде-
ляемых почвенно-геохимическими и антропо-
генными факторами. Почвенный профиль бес-
сменного посева риса характеризуется посте-
пенным снижением Fe2+ и Fe3+ вниз по почвен-
ному профилю соответственно с 12,0 до 2,3 мг/
100 г и с 200 до 29,3 мг/100 г. В условиях зале-
жи, расположенной на рисовой системе, но не
используемой под посевы риса, двухвалентное
железо характеризуется неравномерным со-
держанием в почвенном профиле. Содержание
закисного железа снижается в горизонте АВ1
с 11,5 до 4,2 мг, затем увеличивается в гори-

Выводы

зонте АВ2 до 7,5 мг и резко уменьшается в го-
ризонте С до 0,5 мг/100 г. Содержание Fe3+

постепенно уменьшается вниз по профилю с
155,0 до 4,0 мг/100 г. Неравномерное распреде-
ление в профиле Fe2+ связано с периодами крат-
ковременного переувлажнения участка залежи,
что способствует передвижению и аккумуля-
ции железа в нижние горизонты.
Длительное использование почвы под куль-

туру риса привело к усилению гидроморфных
признаков и перераспределению валового желе-
за вниз по почвенному профилю. Общее содер-
жание железа в профилях под рисом — 4,6–5,1%,
под залежью — 5,2–4,6%.
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ВІДТВОРЕННЯ
РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМІВ
ТИПОВИХ В АҐРОЦЕНОЗАХ ПРИ
ҐРУНТОЗАХИСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ*
На основі омпле сних ба аторічних
(1992–2012 рр.) досліджень по азано, що
ґр нтозахисна система землеробства, я а
баз ється на систематичном безполицевом
обробіт , є детермін вальним фа тором
відтворення родючості чорноземів типових
за рах но моделювання природних процесів
ґр нто творення в аґроценозах Лісостеп
У раїни. Доведено, що с пність ґр нтозахисних
техноло ій вирощ вання льт р в аґроценозах
є фа тором вплив на хара тер, спрямованість
та саморе ляцію енер о- і масообмін
в с ладній мережі взаємодій та взаємозв’яз ів
чорноземів в аґроценозах.

Постановка проблеми. В Україні чорнозе-
ми займають 25,1 млн га, або 60% усієї площі
орних земель, під ріллею — 21,7 млн га, або
66,8%. За бальною оцінкою рівень їх родючості
оцінюють так: чорноземи типові — 100 балів,
звичайні — 77, південні — 55 балів. Cтупінь
розорювання земельного фонду України — 58%,
щорічні витрати ґрунту — близько 600 млн т,
зокрема 20 млн т гумусу. Третина чорноземної
ріллі є еродованою, а деґуміфікація відбуваєть-
ся зі швидкістю 0,42–0,51 т/га ґумусу щороку.
Родючість чорноземів, оцінка її видів, меха-

нізми забезпечення рослин ґрунтовими факто-
рами життя з урахуванням генезису ґрунтів,
форми родючості та їх кількісна оцінка — пи-
тання актуальні [2] і потребують глибокої дис-
кусії та обговорення. Розв’язання проблеми
підвищення родючості чорноземів України мо-
же  бути успішним лише на основі нових тео-
ретичних уявлень про родючість та її розшире-
не відтворення як про процес, що відображає
характер і спрямованість кругообігу речовин та
потоку енергії в аґроекосистемах, в основі якого
лежить еколого-енергетична концепція опти-
мальної продуктивності агроценозу [3, 6].
З позицій сучасних уявлень [5–7, 10] у ґрун-

тознавстві, агрохімії, землеробстві і рослин-
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саморегуляція, самоорганізація, культурне грунтоутворення.

ництві продовжується становлення нової уза-
гальнювальної теорії ґрунтової родючості, де
основним поняттям є саморегуляція, що харак-
теризує суть об’єкта дослідження.
Підвищення продуктивності аґроекосистеми

забезпечується одночасним поліпшенням її
складових елементів під впливом системи зем-
леробства. Ґрунтозахисні технології виро-
щування культур, в основі яких лежить безпо-
лицевий обробіток, здатні відновлювати при-
родний ґрунтотворний процес за рахунок
поверхневої заробки гною, післяжнивних і ко-
реневих решток [7]. Вони мають стати складо-
вими системи землеробства, що базується на
екологічних принципах. Застосування ґрунтоза-
хисних систем обробітку ґрунту дасть можли-
вість оптимізувати продуктивність агроценозу.
Його суть, за визначенням Г.Д. Булаткіна [3],
полягає в максимальному накопиченні (запа-
санні) сонячної енергії в біомасі культурних
рослин з мінімально необхідними сукупними
затратами антропогенної енергії на одиницю
продукції і функціонуванням аґроландшафту в
межах екологічно допустимих аґротехногенних
навантажень, що обмежуються гомеостатични-
ми можливостями самого аґроландшафту.
Історія землеробства свідчить про те, що

людина під впливом конкретних обставин змі-
нювала сукупність аґроприйомів у землероб-* Стаття друкується в порядку обговорення.
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стві. Проте неможливо обійти той факт, що
чорнозем у агроценозі є природним тілом, яке
живе за своїми фундаментальними законами.
Сприйняття чорнозему як самостійного природ-
ного утворення має увійти в практику сучасно-
го землеробства як основне поняття [4, 8].

 Ґрунтозахисна система землеробства є
ефективним засобом регулювання, активізації
та управління живою речовиною в агроценозах.
Мета досліджень – сформувати концепцію

й розробити модель відтворення родючості
чорноземів за умов систематичного застосу-
вання ґрунтозахисної системи землеробства.
Методика досліджень. Дослідження про-

водили у стаціонарних і виробничих дослідах
Черкаської державної сільськогосподарської
дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства
НААН» на чорноземах типових малогумусних
середньосуглинкових (Драбівський р-н Чер-
каської обл.) та чорноземах типових потужних
середньогумусних легкоглинистих на лесі (Кар-
лівський р-н Полтавської обл.). На основі комп-
лексних досліджень здійснено математичне
моделювання з використанням процесів, які
відображають явище посилення саморегуляції
та самоорганізації родючості чорноземів в агро-
ценозах Лісостепу України. Результати польових
досліджень статистично опрацьовані методом
дисперсійного аналізу з використанням сучас-
них статистичних програм Statica-6.
Результати досліджень. Різні цілі управ-

ління родючістю чорноземів, виокремлення і
підбір відповідних їм вирішальних змінних, ха-
рактер детермінувальних впливів потребують
3-х систем управління: самоорганізації про-
цесів та режимів ґрунтової системи —  оптимі-
зації природної родючості; саморегуляції ґрун-
тової родючості — оперативної зміни родючості
(простого відтворення родючості); управління
ґрунтовою родючістю —  розширеного відтво-
рення родючості (культурного ґрунтоутворен-
ня). Системи мають бути взаємопов’язаними і
складовими управління продукційним проце-
сом в аґроценозах. Оптимізація природної ро-
дючості чорнозему пов’язана з посиленням
процесу самоорганізації ґрунтової системи, що
безпосередньо впливає на процеси саморегу-
ляції ґрунтової родючості.
Система управління родючістю чорноземів

в умовах ґрунтозахисного землеробства  (таб-
лиця) як підсистема містить інформаційно-ви-
мірювальний блок і технологію, що забезпечує
оперативний контроль за параметрами, оброб-
ку, аналіз отриманих даних, відпрацювання

детермінувальних впливів і технологію їх за-
стосування.
Ґрунтозахисне землеробство з контурно-ме-

ліоративною організацією території в структур-
но-ландшафтній організації агроекосистеми є
істотним фактором впливу на характер, спря-
мованість і самоорганізацію енерго- та масооб-
міну в складній мережі взаємодій і взаємозв’яз-
ків від окремого поля до великих за площею
територій разом з аґроландшафтами, природ-
ними ландшафтами та їх сполученнями. Чим
більше структурно-ландшафтних елементів
агроекосистеми буде охоплено ґрунтозахисним
землеробством, тим оптимальнішими будуть
продуктивність і стабільність функціонування
агроценозу (рисунок).
Культурне ґрунтоутворення в аґроценозах

слід сприймати як посилення сукупної дії біо-
логічного фактора ґрунтоутворення в умовах
сільськогосподарського використання чорно-
земів типових за рахунок посилення їх гідро-
морфності в сезонному та річному вимірах.
Наслідком цього є акумулятивна спрямованість
режимів, посилення залишкових морфологіч-
них ознак, функціонально-екологічних і фаці-
альних закономірностей утворення гумусу, що
лежать в основі відновлення процесів природ-
ного ґрунтоутворення в агроценозах.
Відтворення родючості чорнозему в аг-

роценозах — повернення чорнозему здатності
(за антропогенного, техногенного впливів та
впливу зовнішніх сил природно-кліматичного
походження) зберігати свої параметри в опти-
мальному екологічно та аґроекологічно виправ-
даному діапазоні значень для розвитку сіль-
ськогосподарських культур. При цьому забез-
печуючи їх елементами живлення, вологою та
повітрям за рахунок посилення самоорганізації,
саморегуляції та самозбереження процесів і
режимів культурного ґрунтоутворення чорно-
земів в аґроценозах.
Критерій оцінки адаптивності системи

землеробства. Під час оранки за ґрунтоутво-
рення в агроценозах посилюється ксероморф-
ність, за безполицевого обробітку — гідро-
морфність оптимально зволожених чорноземів
на підзональному рівні. Під впливом системи
безполицевого обробітку вектор ґрунтоутворен-
ня в агроценозах має спрямовуватися в пів-
нічно-західному напрямі від межі стикування
Лісостепової та Степової зон через законо-
мірності посилення фаціального гумусонакопи-
чення, а виявлений процес повинен сприйма-
тися як детермінувальний критерій оцінки адап-

Відтворення родючості чорноземів типових
в аґроценозах при ґрунтозахисному землеробстві
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Відтворення родючості чорноземів типових
в аґроценозах при ґрунтозахисному землеробстві
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АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Відтворення родючості чорноземів типових
в аґроценозах при ґрунтозахисному землеробстві

Ґрунтозахисне землеробство дає змогу ло-
гіку діяльності людини в агроценозі наблизи-
ти до логіки функціонування біогеоценозу. Пе-
рехід на якісно нові технології у виробництві
із замкненим циклом використання речовини
та енергії сприятиме зниженню витрат ре-
сурсів з навколишнього середовища, а нові
затрати пов’язуватимуться лише з розшире-
ним відтворенням родючості ґрунту і підви-

Висновки

щенням продуктивності аґроценозу. Ґрунто-
захисне землеробство найбільше відповідає
логіці оптимального природокористування і є
важливим кроком переходу об’єктивної необхід-
ності розвитку свідомості землероба в якісно
новий стан, що є закономірним продовженням
процесу освоєння явища організованості аг-
роценозу на основі біогеоценотичних прин-
ципів.
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Схема взаємозв’яз ів і взаємодії аґрофітоценозів аґрое осистем з природними е осисте-
мами при застос ванні ґр нтозахисно о землеробства [3]: АФЦ — 1–10 — різні рівні стр -
т рної ор анізації а рофітоценозів

АФЦ-2

АФЦ-6

ПОЛЕ

1-ша
культура
на полі

2-га
культура
на полі

3-тя
культура
на полі

Монокультура

АФЦ-1 АФЦ-3 АФЦ-4 АФЦ-5

Водозбір

n культур
за період
на полі
одночасно

n культур
за період
на полі
послідовно

n культур
за період
на полі
послідовно
і одночасно

n культур
за період
на всіх полях

Природна
екосистема

Полі-
культура

Сівозміна Група
сівозмін

Сівозміна +
природні
екосистеми

АФЦ-7
АФЦ-8

АФЦ-9
АФЦ-10

Агроландшафт +
природний
ландшафт

Група
водозбору

Агро-
ландшафт

тивності системи землеробства для умов не-
достатнього зволоження за наростання посуш-

ливості клімату для умов лівобережного Лісо-
степу України.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАКВАСКИ
ДЛЯ КИСЛОВЕРШКОВОГО МАСЛА

Досліджено вплив техноло ічних режимів
ви отовлення за вас и на її я існі по азни и.
Установлено, що виробництво за вас и для
исловерш ово о масла на основі ба теріально о
препарат за температ ри 34°°°°°С та наст пно о
її дозрівання забезпеч є потрібний рівень
ислотності та сма о-ароматичних речовин, що
є необхідною мовою для отримання хара терних
ор анолептичних озна , притаманних
исловерш овом масл .

Смакові характеристики кисловершкового
масла формуються, головним чином, у резуль-
таті життєдіяльності лактофлори заквашуваль-
них культур. Однак бактеріальні культури істот-
но різняться за здатністю до синтезу смако-
ароматичних речовин (діацетилу, летких ор-
ганічних кислот) не лише від їхнього видового
складу, а й від змін, які відбуваються з цими
сполуками упродовж зберігання заквасок [2, 3].
Їхній потенціал утворювати та нагромаджува-
ти ароматичні речовини зумовлюється специ-
фікою ферментної системи заквашувальної
мікрофлори [5]. Водночас технологія кисловерш-
кового масла передбачає внесення заквашу-
вальної культури на стадії формування струк-
тури продукту в такій кількості, щоб відразу
отримати потрібну кислотність плазми масла.
На якість заквасок великий вплив має тем-

пература та тривалість ферментації. Відхилен-
ня від оптимальної температури культивування
негативно позначаються на розвитку заквашу-
вальної мікрофлори. Так, за нижчих від опти-
мальної температур сквашування сповільню-
ється синтез молочної кислоти, а за підвище-
них — послаблюється утворення ароматичних
речовин [4].
В Інституті продовольчих ресурсів НААН

розроблено бактеріальний препарат для ви-
робництва кисловершкового масла, до якого

Ключові слова: закваска, кислотність, чисельність молочнокислих бактерій, кисловершкове
масло, діацетил, леткі органічні кислоти.

залучено штами молочнокислих бактерій видів
Lactococcus lactis ssp. diacetilactis, Streptococ-
cus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus.
В останні десятиріччя для виробництва фер-

ментованих молочних продуктів застосовують
бактеріальні препарати прямого внесення, але
для виробництва кисловершкового масла, де
культури мають функціонувати у молочній жи-
ровій основі, виникає потреба у приготуванні
виробничої закваски з обраної дози препара-
ту, обминаючи етап виготовлення материнсь-
кої та пересаджуваної заквасок.
Опрацювання технологічних режимів вироб-

ництва закваски є потрібним етапом для вироб-
ництва кисловершкового масла.
Мета роботи — розробити технологічні ре-

жими закваски для кисловершкового масла.
Матеріали та методи. Основні фізико-хі-

мічні, мікробіологічні та біохімічні характерис-
тики закваски оцінювали після 12 год зберіган-
ня від моменту утворення згустку за темпера-
тури (9±1)°С.
Титровану кислотність кисломолочних згуст-

ків визначали у °Т — за ГОСТ 3624–92; моло-
козсідальну активність — за часом утво-
рення молочного згустку. Рівень утворення діа-
цетилу та летких органічних кислот — після
дистиляції з водяною парою [1]. Загальну кіль-
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кість молочнокислих бактерій та ароматоутво-
рювальних лактококів визначали стандартним
методом згідно з ГОСТ 10444.11–89.
Приготування закваски здійснювали спосо-

бом сквашування молока бактеріальним пре-
паратом із розрахунку 1 г/л. Молоко з молоч-
ною часткою жиру для виготовлення закваски
пастеризували за температури 95°С впродовж
45 хв.
Результати досліджень. Відомо, що темпе-

ратура є істотним чинником впливу на ріст і
метаболічну активність заквашувальної мік-
рофлори. Враховуючи той факт, що до складу
заквашувальної культури залучено групи лакто-
бактерій з різними параметрами росту, важли-
во було створити такі умови, які б задовольня-
ли розвиток усіх її представників. Тому практич-
не значення становило дослідження динаміки
розвитку всіх її складників під час сквашуван-

Особливості формування якісних
показників закваски для кисловершкового масла

Вплив температ ри на змін по азни ів я ості за вас и: а — чисельність мі рофлори, де
МКБ — за альна чисельність молочно ислих ба терій; АМКБ — аромато творювальні молоч-
но ислі ба терії; ТМКБ — термофільні молочно ислі ба терії; б — титрована ислотність;
в — міст діацетил ; — міст лет их ор анічних ислот; – – — 30оС; –– — 34оС; – – —
37оС
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ня молока за різних температур та подальшо-
го зберігання.
Якість закваски, отриманої способом сква-

шування незбираного молока за різних темпе-
ратур, було проаналізовано та порівняно за
фізико-хімічними, біохімічними та мікробіоло-
гічними характеристиками після сквашування
молока, 12 та 36 год її зберігання за темпера-
тури 6–8°С (рисунок).
Результати мікробіологічного аналізу свід-

чать, що з підвищенням температури сква-
шування з 30 до 37°С у заквасці розвиток за-
гальної чисельності молочнокислих бактерій,
зокрема ароматоутворювальних лактококів, по-
слаблювався (рис., а). Це пов’язано з тим, що
за температурних умов, нижчих від оптималь-
них, ріст основної частки мезофільних бактерій
заквашувальної культури (близько 70%) спо-
вільнювався.

Тривалість зберігання, год Тривалість зберігання, год

в г

а б
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фільних мікроорганізмів закваски за темпера-
тури 37°С. Водночас помічено тенденцію до
сповільнення синтезу діацетилу зі збільшенням
температури сквашування. Так, у свіжовиготов-
леній заквасці значення цієї сполуки було май-
же вдвічі менше порівняно з іншими закваска-
ми. Після 36 год зберігання синтез діацетилу
був меншим у 1,7 та 1,4 раза відповідно з зак-
васками, виготовленими за температур 30 і
34°С. Максимальна кількість діацетилу під час
виготовлення закваски досягається у разі її
культивування за температури 30°С, за опти-
мальної температури розвитку основних про-
дуцентів цієї сполуки — мезофільних аромато-
утворювальних лактококів L. diacetilactis.
Водночас закваска, виготовлена за тем-

ператури 34°С, характеризувалася достатнім
умістом діацетилу і летких органічних кислот —
до 0,45 і 315 мекв/100 г відповідно. Ймовірним
поясненням цього є забезпечення збалансова-
ного розвитку та ефективного функціонування
всіх представників заквашувальної мікрофло-
ри за цієї температури.
Отже, перевагою застосування низьких тем-

ператур для сквашування закваски є збільшен-
ня вмісту діацетилу, тоді як високі температу-
ри ліпше сприяють нагромадженню летких орга-
нічних сполук. Тому для забезпечення достат-
нього аромато- та кислотоутворення закваски
доцільно її виготовляти за температури сква-
шування 34°С.

 Відомо, що витримування закваски за низь-
ких температур або додавання лимоннокисло-
го натрію інтенсифікує накопичення діацетилу.
Тому наступний етап досліджень — порівняль-
на оцінка технологічних і біохімічних показників
закваски після 12 год витримування за темпе-
ратури зберігання 6–8°С (варіант № 1) та за-
кваски, яка для накопичення аромату дозріва-
ла за температури 14–15°С упродовж 4–6 год,
а потім була охолоджена до температури 4–
6°С (варіант № 2). Закваски № 3 та 4 виготов-
ляли за такими технологічними режимами, як
№ 1 та 2 відповідно, але з додаванням 0,1%
лимоннокислого натрію (таблиця).
Проведені дослідження свідчать, що дозрі-

вання закваски № 2 та додавання лимонно-
кислого натрію (варіант № 3) давало змогу
підвищити енергію кислотоутворення на 7–8°С
порівняно із закваскою № 1. Це є важливим
для надання цільовому продукту потрібної кис-
лотності плазми масла з бажаними смакови-
ми ознаками. Як свідчать отримані дані, дозрі-
вання заквасок також впливало на синтез сма-
ко-ароматичних речовин. Зокрема, у варіанті
№ 2 рівень діацетилу та летких органічних кис-

Проведені дослідження щодо впливу темпе-
ратури на склад і розвиток окремих представ-
ників заквашувальної мікрофлори дали змогу
зробити висновок про доцільність сквашуван-
ня молока за температури 34°С, що забезпе-
чувало кращий розвиток усіх складників мікро-
організмів закваски.
Слід зауважити, що культивування за тем-

ператури 30°С було найсприятливішим для
ароматоутворювальних лактококів L. diacetil-
actis, оскільки давало змогу нагромадити най-
більше клітин. Так, кількість цих мікроорганізмів
після згортання молока становила 8,40 lg КУО/см3

та зростала до 8,60 lg КУО/см3 у заквасці після
36 год її зберігання за температури 6–8°С.
Підвищення температури до 37°С ініціюва-

ло лише підвищення чисельності термофільних
мікроорганізмів видів S. thermophilus і L. bulga-
ricus, кількість яких зростала з 7,4 до 7,92 lg
КУО/см3. Зокрема, чисельність клітин за 30 та
34°С після 12 год зберігання становили відпо-
відно 7,4 і 7,55 lg КУО/см3, тоді як за темпера-
тури 37°С — 7,86 lg КУО/см3.
У разі сквашування молока за температури

37°С уповільнення розвитку зазначених вище
мікроорганізмів після 12 год було менш вира-
женим порівняно з закваскою, приготовленою
за нижчих температур. Ріст мезофільних аро-
матоутворювальних бактерій за підвищеної
температури сповільнився в середньому на 0,5
lg КУО/см3.
Загалом, інтенсивний розвиток заквашу-

вальної мікрофлори відбувався за період сква-
шування молока.
Установлено, що впродовж зберігання в усіх

варіантах заквасок із збільшенням температу-
ри відбувається поступове наростання титро-
ваної кислотності. Закваска, виготовлена за
температури сквашування 37°С, характеризу-
валася вищим рівнем енергії кислотоутворен-
ня на всіх досліджуваних етапах. Так, кислот-
ність молока, ферментованого за цієї темпера-
тури, коливалася в межах від 80 до 102°Т, тоді
як за 30 та 34°С — на 14–6°Т менше (рис., б).
Ароматоутворювальні характеристики за-

кваски також залежали від температури її куль-
тивування. Дослідження динаміки вмісту сма-
ко-ароматичних речовин свідчить, що їхнє на-
громадження відбувалося поступово, макси-
мальну кількість виявлено під час сквашуван-
ня молока. Подальше витримування закваски
не призводило до істотного збільшення цих ре-
човин (рис., б, г).
Виявлено, що максимальна кількість летких

органічних сполук (з 206 до 330 мекв/100 г)
збігалася зі зростанням чисельності термо-
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Для приготування закваски для виробниц-
тва кисловершкового масла доцільним є сква-
шування незбираного молока бактеріальним
препаратом з розрахунку 1 г/л за температу-
ри 34°С та її дозрівання за температури 14–
15°С упродовж 4–6 год. Як варіант можна ви-

Висновки

користовувати закваску з додаванням 0,1%
лимоннокислого натрію. Це сприяє забезпе-
ченню бажаного рівня енергії кислотоутво-
рення і нагромадження речовин, які є вирі-
шальними у формуванні смако-ароматичної
композиції кисловершкового масла.
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Молоко, для виготовлення закваски:
  масова частка жиру, % 2,4–2,5
  титрована кислотність, °Т 18–19
  активна кислотність, рН 6,5–6,4
  смак і запах Чистий, без сторонніх присмаків
Температура пастеризації, °С 95
Тривалість пастеризації, хв 45
Температура охолодження, °С 33–34
Кількість внесення бактеріального препарату,
г/л молока 1
Температура сквашування молока закваскою,°С 33–34
Температура охолодження закваски, °С 7±1 14–15 7±1 14–15
Тривалість дозрівання закваски, год – 5±1 – 5±1
Титрована кислотність готової закваски, °Т 85±1 92±1 92±1 100±1
Температура охолодження закваски після
дозрівання,°С – 5±1 – 5±1
Уміст летких органічних кислот, мкекв/100 г 260±4 300±2 345±5 330±5
Уміст діацетилу, мг/100 г 0,358±0,05 0,398±0,06 0,423±0,06 0,430±0,04

лот був на 20 і 24% вищим, ніж у заквасці № 1.
За внесення лимоннокислого натрію в моло-

ко після його ферментування бактеріальним
препаратом нагромадження летких органічних
кислот було максимальним — 345 мекв/100 г.
Кількість діацетилу при цьому становила 0,423
мг/100 г. Очевидно, цитрати стимулюють вплив
ароматоутворювальних мікроорганізмів.
Закваска № 4, хоч і забезпечувала високий

уміст ароматичних речовин, проте мала сто-
ронній присмак та неоднорідну консистенцію.

У результаті органолептичної оцінки було виз-
начено, що закваска № 2 після дозрівання та
закваска з додаванням лимоннокислого натрію
(№ 3) були найліпшими за смаковими якостя-
ми. Їм притаманні чистий, кисломолочний смак
та аромат. Проте для закваски з додаванням
0,1% лимоннокислого натрію характерною
особливістю був дещо вираженіший, гостріший
кисломолочний присмак, очевидно, внаслідок
інтенсифікації біохімічної активності лактофло-
ри закваски.

Техноло ічні параметри виробництва за васо та їхня здатність до творення сма о-арома-
тичних речовин

1 2 3 4
Показник

Закваска, № варіанта
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СУЧАСНИЙ СТАН
ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Роз лян то проблеми ф н ціон вання особистих
селянсь их осподарств за дестр тивних явищ
в е ономіці раїни. Визначено роль і місце ОСГ
в мовах за острення соціально-е ономічних
проблем в сільсь ій місцевості. Значн ва
приділено роз ляд першопричин, я і не
стим люють розвито особистих селянсь их
осподарств я однієї з форм самозайнятості
сільсь о о населення. На основі ан ет вання
сформ льовано основні напрями подальшо о
розвит цієї форми осподарювання в сільсь ій
місцевості.

Постановка проблеми. У процесі ринково-
го реформування аграрного сектору економіки
істотно змінилися місце і роль господарств на-
селення, серед яких переважають особисті се-
лянські господарства (ОСГ). Необхідність роз-
витку ОСГ об’єктивно зумовлена недостатнім
рівнем виробництва сільськогосподарської про-
дукції і грошових доходів селян, а також про-
блемами із забезпеченням населення екологіч-
но чистими продуктами харчування. Особисті
господарства сільського населення, на наш
погляд, варто розглядати як складову частину
сільського господарства України, оскільки вони
відіграють важливу роль в аграрній економіці.
Аналіз останніх досліджень. Проблеми

розвитку та функціонування особистих селян-
ських господарств досліджували Ю. Акчуріна,
І. Баланюк, О. Біттер, О. Дем’янчук, В. Збарсь-
кий, Ф. Зінов’єв, А. Даниленко, М. Малік, В. Ме-
сель-Веселяк, І. Прокопа, В. Шиян, О. Шпичак,
В. Юрчишин та ін.
Методи досліджень. У дослідженнях було

використано загальноприйняті методи і прийо-
ми: сукупність наукових прийомів абстрактно-

Ключові слова: особисте селянське господарство, зайнятість, сільські території,
домогосподарство.

логічного методу (індукції й дедукції, аналізу і
синтезу, аналогії і порівняння, формалізації та
моделювання) для опрацювання теоретичних
положень організаційно-економічних засад функ-
ціонування особистих селянських господарств.
Мета досліджень — здійснити оцінку про-

блем розвитку особистих селянських госпо-
дарств як засобу виживання в умовах вияву
деструктивних явищ в економіці країни.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. На сучасному етапі сільськогосподарські
підприємства майже вдвічі знизили виробниц-
тво валової продукції, однак ОСГ зберегли об-
сяги виробництва, а за окремими видами про-
довольчої продукції навіть збільшили їх. Отже,
у кризовій ситуації ОСГ виявилися стійкішими
до економічних негараздів. Це значною мірою
зумовлено тим, що такі господарства постав-
лені в умови самовиживання.
Так, частка продукції рослинництва, що ви-

робляється ОСГ, у 2011 р. збільшилася по-
рівняно з 1990 р. удвічі, а тваринництва — в 1,7
раза. Такі зміни відбулися не завдяки зростан-
ню обсягів виробництва у цій формі господа-

Економіка
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рювання, а внаслідок катастрофічного знижен-
ня їх в суспільному секторі. У господарствах
населення до 1990 р. практично не вирощува-
ли деяких видів товарної сільськогосподарсь-
кої продукції, зокрема цукрових буряків, соняш-
нику тощо.
За структурними зрушеннями у співвідно-

шеннях виробництва продукції в усіх категорі-
ях господарств можна зробити висновок про
стійке зростання особистого господарства се-
лян [4]. Проте насправді зміни в питомій частці
ОСГ у загальній вартості валової продукції мо-
жуть не супроводжуватися абсолютним зрос-
танням виробництва її в ОСГ, а бути резуль-
татом зниження обсягів виробництва в госпо-
дарствах інших форм господарювання.
Отже, щодо структурних зрушень у співвід-

ношеннях продукції ОСГ в усіх категоріях гос-
подарств створюється уявлення про посилен-
ня ролі особистого господарства населення
порівняно із суспільним, оскільки частка остан-
нього знижується. Якщо порівнювати тільки
структурні зміни, то можна дійти висновку про
переважаюче зростання виробництва ОСГ.
Такий підхід, з наукового погляду, має дея-

ку тенденційність і враховує лише один бік змін
цього явища — питому частку в структурі ва-
лової сільськогосподарської продукції, яка мо-
же змінюватися навіть при незмінних обсягах
виробництва в ОСГ. Тому за об’єктивного під-
ходу до оцінки цих процесів потрібно врахува-
ти весь комплекс змін як у відносному, так і в
абсолютному вираженні.
При цьому існує й інший бік, а саме: особис-

те господарство являє собою важливе джере-
ло наповнення сімейного бюджету. І ця його
роль є значно важливішою у разі зниження
рівня заробітної плати в корпоративному сек-
торі та нерегулярності її виплати. У більшості
випадків не з волі або за бажанням власника
ОСГ вироблена ним продукція залишається
нереалізованою, а лише тому, що це завдан-
ня для самих власників є непосильним через
віддаленість ринків збуту, дорожнечу транспорт-
них послуг і т. ін. Корпоративний сектор і дер-
жава взагалі звільнили себе від цієї функ-
ції, переклавши на власника ОСГ усі пробле-
ми. Тобто такі структурні зрушення слід роз-
глядати не як результат (тим більше позитив-
ний) здійснюваних економічних реформ, а
швидше — як вияв інстинкту самозбереження
селян.
Створюючи додаткову масу сільськогоспо-

дарської продукції, особисте селянське госпо-
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дарство звільняє суспільство від необхідності
виробляти цю частину продукції в суспільному
секторі, використовуючи всі наявні тут ресурси.
Однак для компенсації падіння суспільного

виробництва таких ресурсів особисті господар-
ства не мають. Важливу роль відіграє ОСГ на-
самперед у забезпеченні продовольством жи-
телів міст і містечок, які не мають особистого
господарства, через міські та сільські оптово-
роздрібні продовольчі ринки.
Проте, як свідчать статистичні дані, в умо-

вах кризових явищ в економіці країни вироб-
ництво сільськогосподарської продукції в гос-
подарствах населення не скоротилося, на від-
міну від сільськогосподарських підприємств
різних форм господарювання. Тобто ОСГ вия-
вилися стійкішими до негативних економічних
явищ порівняно з іншими формами господарю-
вання в аграрному секторі.
Деякі науковці стверджують, що сучасні аг-

рарні перетворення якісно змінили особисті
господарства селян. На думку А.Н. Адукової,
Г.І. Шмельова, Б.І. Пошкуса, В.Я. Узуна та ін.,
вони перетворилися на основний сектор аграр-
ної економіки і перестали бути підсобними [1].
Зокрема, В.Я. Узун вважає, що найголовніший
і неочікуваний результат аграрної реформи —
це перетворення підсобних господарств насе-
лення на основний сектор сільського господар-
ства [3].
Полемізуючи з Г.М. Антоновим, К.М. Копач

наголошує на необ’єктивній оцінці ОСГ, нама-
ганні приписати їм неіснуючі переваги [3].
За результатами досліджень, більшість осо-

бистих селянських господарств наразі викорис-
товують екстенсивний спосіб виробництва сіль-
ськогосподарської продукції.
Це стало причиною скорочення темпів зро-

стання обсягів виробництва продукції в ОСГ,
хоча частка їх у загальному виробництві у
2011 р. порівняно з 1990 р. зросла.
Як свідчать проведені розрахунки, у разі

відмови від ведення особистого підсобного гос-
подарства рівень сімейних доходів істотно зни-
зиться, особливо в сільській місцевості, що
призведе до перерозподілу сукупних витрат.
Передусім виникне проблема забезпечення
продуктами харчування, особливо для домо-
господарств з низьким рівнем доходів. На ос-
нові здійснених розрахунків можна зробити вис-
новок, що грошових доходів не вистачить на
придбання навіть мінімальної кількості про-
дуктів харчування. При цьому вже не йдеться
про витрати на придбання непродовольчих то-
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варів, оплату послуг, особливо в малозахище-
них соціальних групах населення [2].
Під час опитування власників особистих се-

лянських господарств у 2011 р. було з’ясова-
но, за якого рівня сукупного сімейного місячно-
го доходу їхні домогосподарства відмовляться
від польового наділу. Так, у домогосподарствах
із середнім віком його членів 30–40 років ве-
личина доходу має коливатися в межах 6–
7 тис. грн, 41–50 років — 5 тис. грн, 51–60 ро-
ків — 2–4 тис. грн. На запитання: «За якого
рівня доходів ви відмовитесь від присадибної
земельної ділянки?» — 100% опитаних відпо-
віли, що не мають наміру відмовлятися від при-
садибної ділянки.
Наведене вище дає підстави для висновку,

що за 20 років незалежності України так і не
виправдав себе постулат, що «фермер швид-
ко нагодує країну», який був дуже популярний
у перші роки реформування аграрного секто-
ру економіки. Проте господарства населення
не можуть бути постійним джерелом постачан-

ня продовольства в Україні. Підтвердженням
цього є досвід провідних країн світу й оцінка
перспектив розвитку ОСГ, здійснена за резуль-
татами анкетного опитування господарств на-
селення.
У 1997 р. на запитання про наміри щодо по-

дальшого розвитку особистого господарства
61% опитаних відповіли, що не мають наміру
змінювати його розмір, 34% — сподівалися
його розширити, а 5% — планували зменшити
обсяги виробництва у своїх особистих госпо-
дарствах. У 2011 р. вже 79% обстежених се-
лянських господарств не вважали за потрібне
збільшувати його розміри (табл. 1). При цьому
слід зазначити, що протягом аналізованого пе-
ріоду (1997–2011 рр.) збільшилися площі зе-
мельних ділянок, які використовувалися для
ведення ОСГ.
Водночас упродовж аналізованого періоду

(1997–2011 рр.) відбулося збільшення земель-
них ділянок, які використовувалися для веден-
ня ОСГ, на підставі нового Земельного кодек-

Розміри особистого селянського господарства:

 залишити такими, як є 61,0 79,0

 збільшити розмір 34,0 9,0

 зменшити розмір 5,0 12,0

 організувати селянське (фермерське) господарство – –

* За даними обстеження господарств населення Хмельницької та Кіровоградської областей.

1. Самооцін а перспе тив розвит особистих селянсь их осподарств, %*

Намір сільських жителів щодо ведення ОСГ
Термін опитування, рік

Висока трудомісткість 28,0 42,0

Проблеми з організацією збуту продукції 23,0 18,0

Не вистачає:

 землі 16,0 0

 сільськогосподарської техніки 12,0 33,0

 господарських будівель 9,0 2,0

 кормів 7,0 1,0

Проблема забезпечення молодняком 5,0 4,0

* За даними обстеження господарств населення Хмельницької та Кіровоградської областей.

2. Розподіл відповідей респондентів на запитання: «Я і тр днощі Ви відч ваєте при веденні
ОСГ?», % від іль ості опитаних*

20111997

Показник
Рік

20111997
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су, а також на основі указів Президента Украї-
ни «Про додаткові заходи щодо задоволення
потреб громадян у земельних ділянках» від 28
червня 1999 р., «Про невідкладні заходи щодо
прискорення реформування аграрного сектору
економіки» від 3 грудня 1999 р., «Про забезпе-
чення економічних інтересів і соціального за-
хисту працівників соціальної сфери села та ви-
рішення окремих питань, що виникли в процесі
проведення земельної реформи» від 12 квітня
2000 р., «Про додаткові заходи щодо вирішен-
ня соціальних проблем на селі та подальшого
розвитку аграрного сектору економіки» від 21
лютого 2002 р. та ін. Наведені дані підтвер-
джуються й матеріалами інших досліджень.
Однак зростає площа земельних ділянок, які не
обробляються власниками ОСГ, особливо де
площа землекористування перевищує 1 га
(табл. 2). За даними вибіркового обстеження
діяльності сільських домогосподарств держав-
ними органами статистики, у 2011 р. частка
ріллі, яка не була засіяна в ОСГ, до 0,5 га ста-
новила 4,6 %, 0,5–1 га — 5,8, більше 1 га —
12,6 %. При цьому в останій групі сільських
домогосподарств перебувало в землекористу-
ванні до 70,6% земельних угідь, виділених для
ведення особистого селянського господарства.
За спостереженнями авторів, більшість ОСГ
зменшили площу землекористування до роз-
мірів, які були до моменту проведення аграр-
них перетворень на селі.
Так, у 2011 р. в Хмельницькій області тільки

17,4% респондентів припускали, що для підви-
щення рівня свого добробуту необхідно збіль-
шити розмір ОСГ, а 14,3% не бачили для цьо-
го жодних можливостей. У 2011 р. власники
обстежених особистих господарств не вважа-
ли за доцільне створювати фермерські госпо-
дарства. Крім того, збільшилася чисельність
приватних власників, які мали намір зменши-
ти розміри особистого селянського господар-
ства майже вдвічі. З огляду на це з’ясовано
основні проблеми діяльності особистих селян-
ських господарств.
Небажання розширювати свої ОСГ рес-

понденти пояснюють багатьма причинами. Го-
ловна з них — відсутність матеріально-техніч-
ної бази і фінансових ресурсів. Кожен третій-
четвертий з опитаних вважає, що стриму-
вальним чинником розвитку ОСГ є відсутність
пільгового кредитування, а також недоступність
придбання сільськогосподарської техніки і зна-
рядь для дрібного виробництва. Серйозним
чинником стало зниження матеріально-техніч-

ної допомоги з боку колективних сільськогос-
подарських підприємств. Лише 10–12% респон-
дентів задоволені такою допомогою. Природ-
но, що передусім це пов’язано з фінансовим
станом сільгосппідприємств і суб’єктивним чин-
ником.
Значна частина власників ОСГ вважає, що

фінансовий стан може бути поліпшений завдя-
ки пільговому кредиту (переконані 23–25% опи-
таних). Майже 30% респондентів вбачають
можливість одержання коштів у виділенні для
власників ОСГ частини майнового паю у гро-
шовому вираженні.
На переконання половини респондентів,

розширення земельних ділянок недоцільне че-
рез низький рівень цін на сільськогосподарсь-
ку продукцію і високі витрати, що, зрештою,
призводить до збитковості виробництва.
Як показали дослідження, полярні підходи

до розширення особистого селянського госпо-
дарства підтверджуються вибором основного
напряму його розвитку, що визначає характер
земельних і виробничих відносин. З огляду на
це розглянемо докладніше результати відпові-
дей респондентів на запитання: «З якою голов-
ною метою і за яким напрямом Ви хотіли б ве-
сти надалі своє ОСГ?».
Майже 2/3 опитаних вважають, що основним

напрямом у подальшому розвитку ОСГ має
бути виробництво продукції для власного спо-
живання з можливою подальшою реалізацією
деякої кількості продукції. Лише 25–27% опита-
них бажають розвивати своє господарство з
орієнтацією на виробництво значної кількості
продукції для продажу.
За результатами проведених досліджень,

земельна ділянка є основою функціонування
особистих селянських господарств. Проте ви-
сокий рівень затрат ручної праці на її обробі-
ток не стимулює більшість сільських жителів до
розширення площі землекористування. Крім
того, через складну демографічну ситуацію
значні площі сільськогосподарських угідь, що
виділені на розширення особистих селянських
господарств, не обробляються.
Як свідчать результати опитування сільських

домогосподарств, що було проведене органа-
ми статистики в 2011 р. у Вінницькій, Хмель-
ницькій та Черкаській областях, основними при-
чинами, які стримують розвиток виробництва в
домогосподарствах, є нестача коштів, незадо-
вільне співвідношення цін на промислові ресур-
си і власну продукцію, неефективна державна
підтримка виробників тощо.
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Особисті селянські господарства слугу-
ють своєрідним буфером, що сповільнює за-
гальний спад виробництва сільськогосподар-
ської продукції і тим самим підтримує певний
рівень продовольчої безпеки держави. З огля-
ду на це вважаємо невиправданою недостат-
ню увагу держави до економічних проблем віт-
чизняних ОСГ, оскільки тут виробляється
понад 60% продовольчих ресурсів держави.
Для кожного конкретного власника ОСГ як

господарства підсобного, споживчого зазви-

Висновки

чай не принципово, яка його ефективність.
Власник вестиме своє господарство навіть
у найтяжчих умовах, незважаючи на жодні
витрати. Проте це триватиме до визначе-
ної межі — допоки задовольняються власні
потреби. Як зазначає А.Н. Тарасов: «Незважа-
ючи на неефективність з погляду економіки,
ОСГ сьогодні як економічний інститут вико-
нує насамперед соціальну функцію, становля-
чи собою фундаментальну основу соціальної
стійкості сільського співтовариства» [5].
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Встановлено, що серед дослідж ваних
свиномато імпортних порід найвищий рівень
природної резистентності ор анізм вели ої
білої породи — 75 балів 1-й тиждень після
опорос та 69 балів під час 3- о місяця
поросності. Проміжне місце займають
свиномат и порід ландрас — 67, 69
та дюро — 61, 70 балів. Низь ий рівень
резистентності ор анізм свиномато порід
емпшир — 51, 58 і п’єтрен — 48, 55 балів
відповідно. Під час план вання ветеринарних
заходів потрібно врахов вати рівень
резистентності тварин.

Знання особливостей адаптаційних процесів та
їх корекція в умовах промислових комплексів має
велике практичне значення в ефективності управ-
ління продуктивними та репродуктивними властиво-
стями тварин і є незамінними під час створення
фізіологічно обґрунтованих технологій вирощуван-
ня сільськогосподарських тварин та реалізації ге-
нетичного потенціалу їх продуктивності у промис-
лових комплексах. Особливо гостро питання адап-
тації постає для імпортних свиней, яких останнім
часом завозять все більше. Відносно стабільний
склад крові забезпечує збереження видових, по-
родних та індивідуальних особливостей тварин.
Водночас склад крові досить лабільний, відобра-
жає рівень обміну речовин в організмі та пов‘язані
з ним процеси росту, розвитку, продуктивності і
фізіологічного стану тварин. Зокрема це дає змо-
гу використовувати кров як важливий механізм
вивчення стану природної резистентності тварин
та їх адаптації до умов життя [1–4, 6, 7].
Мета досліджень — визначення стану рівня

природної резистентності свиноматок порід велика
біла, ландрас, дюрок, гемпшир, п’єтрен у період
3-го місяця поросності та 1-го тижня підсисного
періоду.
Матеріали і методи досліджень. Оцінку рівня

Ключові слова: породи, адаптація, резистентність, показники крові, еритроцити, лейкоцити,
фагоцитарна активність.

природної резистентності організму дослідних сви-
номаток за адаптації до нових природно-госпо-
дарських умов здійснювали в період 3-го місяця
поросності та 1-го тижня після опоросу на основі
комплексного проведення імунологічних дослі-
джень крові відповідно до шкали оцінки природ-
ної резистентності клінічно здорових тварин [7].
Кров у піддослідних свиноматок (по 10 гол. з

кожної дослідної групи) брали з вушної вени до
годівлі. У крові визначали: кількість еритроцитів і
лейкоцитів за допомогою камери Горяєва, лейко-
цитарну формулу — підрахунком кількості та спів-
відношення лейкоцитів під час мікроскопічного
дослідження мазків периферійної крові, фарбова-
них за Паппенгеймом, уміст гемоглобіну — гемо-
метром Салі [8].
Уміст загального білка в сироватці крові ви-

значали рефрактометричним методом, білкових
фракцій — нефелометричним методом [8]; ре-
зервну лужність у плазмі крові — дифузійним ме-
тодом за І.П. Кондрахіним [5]; бактерицидну актив-
ність сироватки крові — фотонефелометричним
методом за Д.А. Петрачовим [8]; лізоцимну ак-
тивність сироватки крові — фотоелектроколомет-
ричним методом у модифікації відділу зоогігіє-
ни УНДІЕВ [8]; фагоцитарну активність, індекс фа-
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гоцитозу та абсолютний фагоцитоз — за методом
Беррмана і Славської [8]; кількість Т-лімфоци-
тів — за допомогою методу спонтанного Е-розет-
коутворення з еритроцитами барана та В-лімфо-
цитів — за допомогою ЕАС-комплексу з кролячим
гемолізином і сироваткою морської свинки [8].
Результати досліджень. У результаті прове-

дених нами гематологічних і біохімічних дослі-
джень крові встановлено, що вміст еритроцитів у
крові підсисних свиноматок порід ландрас, вели-
ка біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен більший порівня-
но з періодом 3-го місяця поросності — відповід-
но на 2,9 (Р≤0,05); 7,8 (Р≤0,05); 3,1 (Р≤0,05); 13,0
(Р≤0,01) та 7% (Р≤0,05). Перевага за гемоглобіном
у цей самий період становила 5,9 (Р≤0,05); 12,2
(Р≤0,01); 7,8 (Р≤0,05); 8,4 (Р≤0,001) і 8,1%
(Р≤0,001). Водночас кількість лейкоцитів у підсис-
ний період була меншою у свиноматок порід лан-
драс, велика біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен на
5,1% (Р≤0,05); 11,1% (Р≤0,05); 8,1% (Р≤0,05); 14%
(Р≤0,05); 8,2% (Р≤0,05).
Кількість паличкоядерних нейтрофілів у 1-й

тиждень підсисного періоду порівняно з 3-м міся-
цем поросності знизилась лише у свиноматок по-
рід ландрас і гемпшир на 0,2% (Р≤0,05) та 0,8%
(Р≤0,05); зниження сегментоядерних нейтрофілів
виявлено у свиноматок ландрас, велика біла, дю-
рок, гемпшир, п’єтрен на рівні 2,6% (Р≤0,001); 8,5
(Р≤0,001); 6,8 (Р≤0,001); 6,1 (Р≤0,001) та 5,8%
(Р≤0,001) відповідно.
Відносно кількості лімфоцитів у 1-й тиждень

підсисного періоду, то їх було більше порівняно з
періодом 3-го місяця поросності. Різниця за цим
показником у свиноматок ландрас, велика біла,
дюрок, гемпшир, п’єтрен становила +7,6 (Р≤0,001);
+4,5 (Р≤0,001); +2,9 (Р≤0,05); +6,2 (Р≤0,001) і
+6,5% (Р≤0,001).
Така сама тенденція і за кількістю Т-лімфо-

цитів, найвищий уміст яких у свиноматок поро-
ди ландрас — 62,8% і В-лімфоцитів у свинома-
ток породи велика біла — 26%. Тоді як рівень
вмісту еозинофілів і моноцитів у цей період мен-
ший — відповідно на 0,6% (Р≤0,01); 1 (Р≤0,01); 0,1
(Р≤0,05); 0,8 (Р≤0,01); 0,7% (Р≤0,01) і 1,6
(Р≤0,001); 1,7 (Р≤0,001); 1 (Р≤0,05); 0,8 (Р≤0,05);
0,4% (Р≤0,05).
Одним із основних показників, який характери-

зує напрям і рівень продуктивності, є білковий
склад крові. За даними багатьох авторів, він по-
в’язаний з інтенсивністю росту тварин, їх фізіоло-
гічним станом, резистентністю організму і є однією
з ознак скороспілості.
У наших дослідженнях загальною тенденцією

для свиноматок: ландрас, велика біла, дюрок,
гемпшир, п’єтрен є високий уміст білка в сироватці
крові. Так, найвищий цей показник у поросний і
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підсисний періоди у свиноматок п’єтрен — 8,4% —
на 3-му місяці поросності та 8,1% — у 1-й тиждень
підсисного періоду, найнижчий показник у свино-
маток ландрас, велика біла — 7,8 і 7,9% — у 1-й
тиждень підсисного періоду та 7,9% у 3 міс. порос-
ності відповідно.
Важливу роль в організмі тварин відіграють

білкові фракції. В період 3-го місяця поросності
найвищий уміст альбумінів у сироватці крові вста-
новлено у свиноматок порід гемпшир, п’єтрен —
відповідно 50,5 і 50,0%, у 1-й тиждень підсисного
періоду цей самий показник зменшився у свино-
маток породи п’єтрен найбільше — 6,5% (Р≤0,001),
тоді як у порід ландрас, велика біла, дюрок, гемп-
шир він становив лише 3,6% (Р≤0,05); 1,1 (Р≤0,05);
3,9 (Р≤0,01); 4,1% (Р≤0,05).
За рівнем умісту α- і β-глобулінів у період

3-го місяця поросності найвищі показники мали
свиноматки породи велика біла — відповідно 18,3
та 18,6%, різниця з найнижчими аналогічними по-
казниками свиноматок п’єтрен — 2,5% (Р≤0,001)
та 1,5% (Р≤0,001). У 1-й тиждень підсисного пері-
оду порівняно з 3-м місяцем поросності у порід
ландрас, велика біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен
рівень умісту α- і β-глобулінів підвищився відповід-
но на 0,6% (Р≤0,05) і 0,2% (Р≤0,05) у свиноматок
породи ландрас; 0,8 (Р≤0,05) і 1% (Р≤0,05) — вели-
ка біла; 2,6 (Р≤0,001) і 0,9% (Р≤0,05) — дюрок; 2,7
(Р≤0,001) і 0,6% (Р≤0,05) — гемпшир; 1,8
(Р≤0,001) і 0,9% (Р≤0,001) — п’єтрен.
Підвищення рівня вмісту α- і β-глобулінів у пе-

ріод 1-го тижня підсисного періоду, вважаємо, є
закономірним і свідчить насамперед про більш
стресовий стан свиноматок у цей період порівня-
но з 3-м місяцем поросності.
За рівнем γ-глобулінів, які, за даними ряду дос-

лідників, мають величезне значення у формуванні
резистентності організму тварин, у період 3-го
місяця поросності найвищий показник мають сви-
номатки великої білої породи — 24,7%. Кількісна
різниця порівняно з породами ландрас, дюрок,
гемпшир, п’єтрен становила 2,2 (Р≤0,05); 2,2
(Р≤0,001); 4,2 (Р≤0,001) та 5,5% (Р≤0,001). Після
опоросу рівень γ-глобулінів порівняно з 3-м міся-
цем поросності впродовж 1-го тижня підсисного
періоду знизився: у свиноматок породи ландрас
— на 1,2% (Р≤0,05); велика біла — 2,7 (Р≤0,001);
дюрок — 2,7 (Р≤0,01); гемпшир — 0,8 (Р≤0,05);
п’єтрен — 1% (Р≤0,05).
За показником лужного резерву плазми крові

найвищі значення встановлено у свиноматок порід
велика біла та ландрас, показники яких у 1-й тиж-
день підсисного періоду становили 54,2 та 53,5
об.%. Різниця ж з періодом 3-го місяця поросності
у них — 5,2 об.% (Р≤0,001) і 4,3 об.% (Р≤0,001).
Перевагу за найвищими показниками фагоци-
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тарної активності, інтенсивності фагоцитозу, абсо-
лютного фагоцитозу встановлено у свиноматок
великої білої породи у період 1-го тижня підсис-
ного періоду — 58,8%; 6 м.к. і 66,1 тис. м.к. По-
родну різницю за показником фагоцитарної актив-
ності із свиноматками ландрас, дюрок, гемпшир,
п’єтрен у цей період встановлено в межах +3,0…
+9,1%, за інтенсивністю фагоцитозу — +10,0…
+23,3, за показником абсолютного фагоцитозу —
+9,5…+23,6%.
Статистично ж вірогідною ця різниця була що-

до свиноматок гемпшир (+4,16%) та п’єтрен
(+7,2%) за фагоцитарною активністю, за інтенсив-
ністю фагоцитозу щодо свиноматок п’єтрен
(+23,3%) та +16,3%; +20,1; +23,6% за показником
абсолютного фагоцитозу порівняно із свиноматка-
ми порід дюрок, гемпшир, п’єтрен.
Найвищі показники бактерицидної активності

крові зафіксовано у свиноматок великої білої по-

роди в період 3-го місяця поросності і 1-го тижня
підсисного періоду.
Найбільший рівень лізоцимної активності сиро-

ватки крові в усіх дослідних свиноматок установ-
лено в період 3-го місяця поросності. Породна
різниця порід ландрас, дюрок, гемпшир, п’єтрен до
найвищого показника великої білої породи (57,3%)
у цей період становила –2,3% (Р≤0,05); –3,7%
(Р≤0,05) та –6,5% (Р≤0,001). Коливання ж за цим
показником у період 3-го місяця поросності вста-
новлено в межах 50,8–57,3%, а в період 1-го тиж-
ня підсосу — 46,5–51,7%.
Отже, підсумовано отримані бали за кожен із

показників шкали оцінки природної резистентності
(таблиця) та встановлено рівень природної рези-
стентності імпортних свиноматок порід ландрас,
велика біла, дюрок, гемпшир, п’єтрен у період
3-го місяця поросності та в 1-й тиждень підсисно-
го періоду.

Л 10 67 69
ВБ 10 69 75
Д 10 61 70
Г 10 51 58
П 10 48 55

Прим і т к а . Л — ландрас; ВБ — велика біла; Д — дюрок; Г — гемпшир; П — п’єтрен.

Кіль ість балів маточно о по олів’я свиномато , отриманих за ш алою оцін и природної ре-
зистентності в 3-й місяць поросності та 1-й тиждень підсисно о період

Кількість дослідних
свиноматок, гол.

Період 1-го тижня
підсосу, балів

Період 3-го місяця
поросності, балів
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У дослідженнях установлено, що найвищий
рівень природної резистентності організму
властивий свиноматкам великої білої поро-
ди — 75 балів у 1-й тиждень підсосу та 69
балів під час 3-го місяця поросності. Проміжне

Висновки

місце займають свиноматки порід ландрас —
67, 69 і дюрок — 61, 70 балів. Зниженою резис-
тентністю організму характеризуються сви-
номатки порід гемпшир — 51, 58 і п’єт-
рен — 48, 55 балів відповідно.
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Роз лян то можливість ви ористання даних
осмічно о знімання радіометра MODIS
с п тни ів Terra i Aqua для визначення
воло овміст рослин пшениці озимої. За
с п тни овими даними розраховано ве етаційні
інде си. По азано, що най ращ ореляцію
з іль істю і рос опічної воло и в зеленій масі
рослин має нормалізований різницевий водний
інде с. Проведено моделювання воло овміст
і отримано емпіричні залежності між оптичними
хара теристи ами пшениці озимої
і воло овмістом її зеленої маси.

Стан вологозабезпеченості сільськогоспо-
дарських культур є дуже важливим для їх роз-
витку та формування врожаю. Вміст води в
рослинах, або ступінь вологовмісту характери-
зує їхній фізіологічний стан і має велике зна-
чення під час оцінки якості врожаю сільськогос-
подарських культур. Глобальні зміни клімату в
світі спричиняють перебудову глобальних про-
цесів перенесення тепла та вологи на всіх кон-
тинентах, що характеризується різким збіль-
шенням природних катаклізмів, зокрема посух,
і впливає на стан вологозабезпеченості сільсь-
когосподарських територій [8]. Вологовміст зе-
леної маси рослин досить добре відображає
умови їх ґрунтового вологозабезпечення [5] і
може бути використаний як критерій функціо-
нального стану рослин за умов гідротермічно-
го стресу [6].
Наявні методи визначення стану вологоза-

безпеченості сільськогосподарських територій
[4] не дають змоги оперативно його оцінювати
та контролювати через дискретність вимірю-
вань у просторі та часі. Саме тому актуальною
є розробка нових методів виявлення посух із
застосуванням сучасних геоінформаційних тех-
нологій і дистанційного зондування Землі з кос-
мосу (ДЗЗ), які є підставою для корегування
агротехнології в напрямі оптимізації умов во-
логозабезпеченості.
Значний прогрес у використанні матеріалів

ДЗЗ для визначення стану і моделювання про-
дуктивності сільськогосподарських культур бу-
ло досягнуто за останні два десятиріччя [1–
3, 7, 9–14]. Зокрема було показано вплив на-
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воднення рослин на їх спектральну відбивну
здатність [1].
Мета досліджень — виявлення емпіричних

залежностей між оптичними характеристиками
пшениці озимої і вологовмістом її зеленої маси.
Матеріали та методи досліджень. В основі

досліджень — матеріали експериментальних
робіт у межах території Миронівського району
Київської області і Канівського району Черкась-
кої області 6–7.04.2012 р. та мультиспектраль-
них космічних знімань радіометра MODIS су-
путників Terra i Aqua в каналах: 0,62–0,67 мкм
(1, червоний); 0,841–0,876 мкм (2, ближній ін-
фрачервоний); 0,545–0,565 мкм (4, зелений);
1,23–1,25; 1,628–1,652; 2,105–2,155 мкм (відпо-
відно 5, 6, 7, середні або короткохвильові ін-
фрачервоні канали), тематичні картографічні
матеріали.
Етапи дослідження включали відбір рослин-

них зразків безпосередньо в польових умовах
за вибірковою мережею, проведення лабора-
торних досліджень з визначення кількості гігро-
скопічної вологи (вологовмісту, %) в пшениці
озимій, відбір безхмарних супутникових знімків
відповідно до термінів експериментальних ро-
біт, розрахунок за ними вегетаційних і водних
індексів, вибір індексу з найкращою кореляцією
з даними наземних досліджень, моделювання
вологовмісту.
Відповідно до термінів експериментальних

робіт з бази даних GLOWIS, було відібрано 3
безхмарних супутникових знімки за 4, 5 та
11.04.2012 р., для яких з переліку продуктів
Мodis було обрано продукти MOD09GA,
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MYD09GА (просторове розрізнення — 500 м),
оскільки в ці типи продуктів входять зазначені
вище канали.
За отриманими даними розраховано водні

індекси як їх математичні комбінації:
1) нормалізований різницевий водний індекс

(Normalized differential water index) [11]
ndwi5= (b2–b5)/(b2+b5); ndwi6= (b2–b6)/

(b2+b6); ndwi7= (b2–b7)/(b2+b7);
2) індекс водного стресу (Moisture stress in-

dex); [12]

msi5= b5/b2; msi6= b6/b2; msi7= b7/b2,
де b2, b5, b6, b7 — відповідно 2-, 5-, 6-, 7-й
канали радіометра MODIS супутників Terra i
Aqua.
Результати досліджень. Було виконано

перевірку кореляції кількості гігроскопічної во-
логи за даними наземних обстежень і водних
індексів, отриманих за даними аерокосмічного
знімання з низьким просторовим розрізненням.
Кореляційний аналіз свідчить, що найбільші
значення коефіцієнтів кореляції (r) спостері-
гаються за даними знімання на 5.04 для групи
індексів ndwi (rndwi6=0,428, rndwi7=0,42) та
msi (rmsi6=–0,426, rmsi7 =–0,40) порівняно із
4.04.2012 р. (rndwi7=0,358, rndwi6=0,356 та rmsi7=
–0,347, rmsi6=–0,342). Для подальшої матема-
тико-статистичної обробки було обрано індекс
з найкращою кореляцією ndwi6 за 5.04.2012 р.
Моделювання значень вологовмісту на ос-

нові водних індексів проводили на основі ре-
гресійного аналізу. Реалізацію цього аналізу
здійснено двома підходами [9]: методом пря-
мої регресії, за яким дані використовувались
безпосередньо, без будь-якої попередньої об-
робки; методом, який передбачає попередню
обробку вхідної інформації, наприклад, її фільт-
рацію чи згладжування з подальшою регресією.
Для обрахування регресії було використано

результати прямої апроксимації даних, отрима-

Моделювання вмісту вологи в рослинах
пшениці озимої за супутниковими даними

них на дату супутникового знімання 5.04.2012 р.
Рівняння регресій, отримані за першим під-
ходом, мають вигляд: лінійна регресія —
V1=9,6298х+82,008; поліноміальна — V1=
–7,6162х2+6,9566х+81,8843,
де V1 — розраховані за першим підходом ма-
тематичної обробки значення кількості гігро-
скопічної вологи на основі водного індексу
ndwi6; х — індекс ndwi6.
За другим підходом проводиться попереднє

згладжування вхідних даних, що дає змогу від-
фільтрувати систематичні та випадкові похиб-
ки. Після ранжування даних ndwi6 було відфільт-
ровано ті значення, які дають найбільші похиб-
ки, в результаті чого кореляція становила r=0,748,
порівняно з наведеним вище rndwi6= 0,428.
Наступним етапом було згладжування отри-

маних на попередньому етапі даних. Вивчали
3 варіанти згладжування: 1) апроксимацію
лінійну: 0,0236x–0,3828; 2) поліномом 2-го по-
рядку: 0,0036x2– 0,027x–0,2562; 3) поліномом
3-го порядку: 0,0005х3–0,0072х2+0,038х–0,3427.
Рівняння регресій, отримані 2-м способом

математичної обробки даних на 5.04.2012 р.,
для трьох наведених вище варіантів мають
вигляд:

     1-й варіант — апроксимація: лінійна —
V2=0,2812x+0,8518;

     поліноміальна —
   V2=–0,3334x2+0,1361x+0,8387;

     2-й варіант — апроксимація: лінійна —
V2=0,2144x+0,8375;

     поліноміальна —
   V2=–0,8267x2–0,0643x+0,824;

     3-й варіант — апроксимація: лінійна —
  V2=0,2258x+0,842;

     поліноміальна —
  V2=–1,5626x2–0,2823x+0,8201,

де V2 — розраховане за 2-м способом значен-
ня вологовмісту. Якість проведеного моделю-

Спосіб розрахунків:

  1-й 0,428 0,431

  2-й:

Лінійна апроксимація 0,98 0,987

Поліном 2-го порядку 0,834 0,873

      »      3-го порядку 0,812 0,938

Коефіцієнти парної ореляції між значеннями іль ості і рос опічної воло и та водно о інде с
ndwi6

Дані
Апроксимація

поліноміальналінійна
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Отримані результати експериментів з ви-
користання матеріалів космічного знімання
низької роздільної здатності (500 м) радіо-
метра MODIS супутників Terra, Aqua засвід-
чили можливість їх використання під час мо-
делювання вологовмісту в рослинах пшениці
озимої. Найкращу кореляцію з кількістю гіг-

Висновки

роскопічної вологи має водний індекс ndwi6.
Важливим інструментом моніторингу стану
вологозабезпечення посівів зернових культур
є матеріали космічного знімання. Отримані
результати можна використати в процесі ко-
регування агротехнології впродовж вегетації,
зокрема у разі зміни погодних умов.

вання можна оцінити за значеннями коефіці-
єнтів кореляції між показниками кількості гігро-
скопічної вологи та водного індексу ndwi6. Най-

кращу кореляцію (0,98; 0,987) отримано за
2-го способу розрахунків за лінійної апрокси-
мації відфільтрованих вхідних даних (таблиця).
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ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ
БРЕНДІВ НА ОСНОВІ РЕГІОНАЛЬНИХ
ПРОДУКТІВ
Роз лян то поняття брендів на основі
ре іональних прод тів ал зі вівчарства.
Здійснено е ономічн оцін потенційних
можливостей форм вання ре іональних
прод тів, зо рема овечо о сир (бринзи),
що виробляється на території Карпатсь о о
ре іон .

Сучасні споживачі дедалі більше орієнту-
ються на певні бренди продуктів і товарів, зок-
рема регіональні. Бренд — це стабільне по-
єднання набору характеристик товару чи по-
слуги, що використовується для їх презентації
та успішного просування в суспільному про-
сторі. У світі є багато відомих брендів, які зак-
ріпили за регіоном право використовувати гео-
графічну назву. Наприклад, французькі регіо-
ни: Бургундія, Коньяк, Шампань, Прованс, Бордо,
Діжон, Кальвадос — це назви географічних
об’єктів, пов’язані у свідомості людей з тими
або іншими продуктами харчування чи напоя-
ми. Особливість та неповторність продукту,
його презентабельність — головні чинники ус-
піху та перетворення його на бренд, який є
цікавим для споживача і надає впевненості ви-
робнику у своєму виборі напряму діяльності,
підвищує репутацію певної галузі та регіону.
Бренди, за великим рахунком, формують імідж
як території, так і всієї країни на міжнародному
ринку.
Найбільш успішними брендами території є

регіональні харчові продукти. Розробку політи-
ки в галузі географічного позначення продуктів
харчування було започатковано в Європі з Рег-
ламенту Ради (ЄЕС) № 2081/1992 від 14 лип-
ня 1992 р. «Про захист географічних зазначень
та найменувань походження сільськогосподар-
ських продуктів та продовольчих товарів». У
2006 р. цей напрям дістав новий розвиток з
ухваленням Регламенту Ради ЄС № 510/2006
від 20 березня 2006 р. з такою самою назвою
[2]. Він стосувався сільськогосподарської про-
дукції (вовни, ефірних олій, квітів тощо) та хар-
чових продуктів.
У Європейському Союзі існує практика сер-

тифікування регіональних продуктів, яких на-
лічується понад 800. Технологія виробництва,
назва і географічне походження продуктів ЄС
захищені законом, а сертифікат є гарантією ви-
нятковості продукту, а також його походження

Ключові слова: бренд, регіональний продукт, кластер, бринза.

з певної території, застосування конкретних
складників та спеціальної технології виробниц-
тва. Регіональні продукти у світі стають брен-
дами території та сприяють її розвитку. В Ук-
раїні цей напрям перебуває на початковій
стадії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню галузі вівчарства присвячено нау-
кові праці багатьох учених: Л.С. Шелест, Л.В. Жа-
рук, Т.М. Петровської, О.І. Сокола, І.В. Конова-
лова, І.Н. Топіхи, К.Д. Самойлика, В.М. Турин-
ського та ін. Водночас інформації про фор-
мування продовольчих брендів території на ос-
нові регіональних продуктів галузі вівчарства в
науковій літературі практично немає.
Мета досліджень — здійснити економічну

оцінку та окреслити перспективи формування
регіональних продуктів в Україні на прикладі
продукції вівчарства.
Методи досліджень. У процесі досліджень

було використано такі методи: економіко-мате-
матичні, зокрема порівняльного аналізу, екс-
пертних оцінок, групування, аналізу та синте-
зу, спостереження, метод опитування із засто-
суванням анкет та ін.
Результати досліджень. Регіональний про-

дукт — це продукт, який виробляють на певній
території за традиційною, унікальною, прита-
манною лише цій території технологією, він має
історичну назву і захищений законодавством
від копіювання. На захист регіонального про-
дукту було ухвалено Закон України «Про охо-
рону прав на зазначення походження товарів»
№ 752 від 16.06.1999 р., який визначає правові
засади охорони прав на зазначення походжен-
ня товарів в Україні [3].
Українське законодавство у сфері географіч-

ного позначення харчових продуктів послуго-
вується Законом України № 752 від 16.06.1999 р.
«Про охорону прав на зазначення походження
товарів»; Наказом Міністерства освіти і науки
України № 583 від 12.12.2000 р. «Про затвер-
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дження Положення про перелік видових назв
товарів»; Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 149-р від 23 квітня 2001 р. «Про
спеціально уповноважені органи для визначен-
ня та контролю особливих властивостей та
інших характеристик товарів»; Наказом Міні-
стерства освіти і науки України від № 798
13.12.2001 р. «Про затвердження Положення
про Державний реєстр України назв місць по-
ходження товарів і прав на використання реє-
строваних кваліфікованих зазначень походжен-
ня товарів»; Наказом Міністерства освіти і на-
уки України № 598 від 17.08.2001 р. «Про
затвердження Правила складання, подання та
проведення експертизи заявки на реєстрацію
кваліфікованого зазначення походження това-
ру та/або права на використання зареєстрова-
ного кваліфікованого зазначення походження
товару», Наказом Кабінету Міністрів України
№ 622 від 11.05.2006 р. «Про затвердження
Положення про Державний реєстр географіч-
них назв»; Розпорядженням Кабінету Міністрів
України № 411-р від 18.10.2000 «Про перелік
видових назв товару»; Наказом Кабінету Мі-
ністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 р.
«Про затвердження Порядку сплати зборів за
дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інте-
лектуальної власності»; Наказом Міністерст-
ва освіти і науки України від 27 грудня 2001 р.
№ 1086/6277 «Про затвердження Положення
про державний реєстр назв місць походження
товарів і прав на використання зареєстрованих
кваліфікованих зазначень походження товарів»
та ін.
Проаналізувавши українське законодавство,

можна зробити висновок, що чіткого зв’язку між
харчовим продуктом та місцем його походжен-
ня не простежується. Якщо законодавство ЄС
про географічні зазначення стосується тільки
харчових продуктів і вин, то в Україні немає
жодних обмежень щодо товарів і послуг. У на-
шій країні цей напрям характеризується по-
вільним розвитком через слабку поінформо-
ваність потенційних споживачів регіональних
продуктів та складність процедури їх реєстрації
для виробників.
Проте Україна має регіональні продукти, зок-

рема в галузі вівчарства, яка характеризуєть-
ся регіональністю як за природно-кліматичними
умовами, так і способом її ведення, традиція-
ми, культурними та кулінарними особливостя-
ми. Одним із осередків виробництва регіональ-
них продуктів вівчарства є Карпатський регіон.
Серед регіональних продуктів вівчарства у

світі особливу популярність мають певні види
сирів, назви яких тісно пов’язані з місцевістю,

де їх виробляють. Наприклад, сир рокфор, бе-
лок, амбер є брендами Франції; пекаріно, бос-
чето, качіотта — Італії; фета, гравіора — Греції;
чеддер та акорн — бренди Великої Британії;
арагон, пастор — Іспанії; обіск, оссо-Іраті —
Піренеїв; абертам — виробляється в Карлових
Варах (Чехія) і є найпопулярнішим овечим си-
ром у цій країні, халюмі — бренд Кіпру; осци-
пек, підгалянська бринза — Польщі.
Аналогом зарубіжних елітних сирів в Україні

є овечий сир — бринза, поширений у пригір-
ській місцевості, зокрема на певних територі-
ях Карпатського регіону. Бринза є регіональним
продуктом передусім завдяки культурній спад-
щині, традиціям сироваріння та оригінальності
процесу виробництва. Серед усіх видів кар-
патської бринзи виокремлюють Рахівську брин-
зу — м’який сичужний сир з особливими сма-
ковими властивостями, що виготовляється ви-
ключно із сирого овечого молока з травня по
вересень із застосуванням лише природних
ферментів. Уже сьогодні цей продукт без сум-
ніву є брендом регіону. Підтвердженням цього
є те, що в м. Рахів (Закарпатська область) що-
року проводиться фестиваль-ярмарок гуцуль-
ської бринзи, який збирає виробників Карпатсь-
кого регіону та гостей як з України, так і з близь-
кого зарубіжжя. Рахівська бринза є основою
свята [4].
З метою виявлення тенденцій формування

регіонального бренду — Рахівської бринзи,
оцінки рівня сприйняття цієї продукції та
здійснення заходів, що сприятимуть її просу-
ванню в майбутньому, нами було проведено
опитування споживачів овечої продукції через
анкетування учасників фестивалю.
Виявилося, що головним чинником, який впли-

ває на купівлю овечого сиру-бринзи, є якість
продукції. Це підтвердило 74,2% опитуваних;
зовнішній вигляд важливий для 9,7%, ціна —
для 6,5%, решта 9,7% — враховують всі на-
звані чинники. Рахівській бринзі надають пере-
вагу 60% туристів, основною причиною цього
є смакові властивості, а також історія і традиції
вживання продукту.
Опитування споживачів продукції підтверди-

ло той факт, що бринза позиціонується як ре-
гіональний продукт Карпатського регіону і має
всі потенційні можливості стати брендом тери-
торії. Безперечно, формування регіонального
бренду продуктів сприятиме розвитку сільських
територій через стимулювання малих форм
підприємництва, кооперації у сфері сільсько-
господарського обслуговування, сільського та
екотуризму тощо. Крім того, регіональний про-
дукт може бути кластероутворювальним еле-

Формування продовольчих брендів
на основі регіональних продуктів
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ментом за формування кластера на базі регіо-
нального продукту бринзи. Це задіюватиме інші
галузі, що функціонують на цій території, — до
продажу бринзи приєднаються продаж інших
продуктів вівчарства та продукції місцевих про-
мислів, надання туристичних послуг [6].
Метою створення кластера на основі регіо-

нального продукту є отримання вигод всіма
учасниками кластера, і, як наслідок, — підви-
щення рівня життя сільського населення, охо-
рона навколишнього природного середовища,
збереження природних, трудових і виробничих
ресурсів, підвищення конкурентоспроможної
вівчарської продукції [1]. Для ефективної діяль-
ності кластера необхідні, з одного боку, зацікав-
леність місцевого населення та підприємців, а
з другого, — політична підтримка з боку органів
державної влади.
Процеси кластеризації, зокрема на основі

регіональних продуктів, слід здійснювати через:
ухвалення науково обґрунтованих середньо-
строкових регіональних програм розвитку; за-
безпечення державного стимулювання, контро-
лю та координації процесів об’єднання через
розробку та ухвалення Державної цільової про-
грами розвитку кластерів та розвитку регіо-
нальних продуктів на період до 2020 р.; нала-
годження роботи регіональних центрів науко-
вого забезпечення агропромислового вироб-
ництва; розробку національної системи повного
й оперативного інформаційного забезпечення;
гармонізацію українського законодавства згідно
з вимогами європейської спільноти до регіо-
нальних продуктів, щоб забезпечити належ-
ний контроль за якістю виробленої продукції та
вільним доступом до світових продовольчих
й аграрних ринків зі збереженням унікальних
властивостей продукту.

Висновки

У сучасному світі бренди є одним із напря-
мів підвищення іміджу певної території, найус-
пішнішими з яких є ті, що базуються на регіо-
нальних продуктах. В Україні створено всі пе-
редумови для формування регіональних
брендів, зокрема на основі продукції вівчар-
ства. Одним із осередків їх виробництва є
пригірські території, і зокрема — Закарпатсь-
ка область, що славиться виробництвом
особливого овечого сиру — Рахівської бринзи
з оригінальними смаковими властивостями,
отримати які можливо лише в цій місцевості.
Результати опитування засвідчили, що Ра-
хівська бринза має всі потенційні можливості
за її сертифікації стати брендом, а також
кластероутворювальним елементом цієї те-
риторії. Створення кластера на базі галузі

вівчарства сприятиме розвитку території,
формуванню належних умов праці та макси-
мальному задоволенню соціальних потреб
населення. Особливо важливим це стане для
сільських територій, на яких буде діяти цей
кластер.
Встановлено, що формування регіональ-

ного бренду (Рахівської бринзи) сприятиме
сільському та екотуризму через приваблен-
ня туристів до регіону, створення нових та
розвиток наявних малих і середніх форм
підприємництва, кооперації і, як наслідок, —
підвищить рівень життя сільського населен-
ня, забезпечить збереження природних, тру-
дових і виробничих ресурсів території та
підвищить зацікавленість інвесторів у цьому
регіоні.

Формування продовольчих брендів
на основі регіональних продуктів
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Проведено оцін ст пеня омози отності
12 мі росателітних ло сів оней чисто ровної
верхової породи залежно від рівня інбридин .
Навіть за незначно о підвищення рівня
інбридин жеребність і плодючість значно
зниж ються, що по ірш є ефе тивність селе ції.
Виявлено ефе тивність ви ористання
мі росателітів ДНК для визначення точнішо о
ст пеня інбридин .

Підтримка генетичного різноманіття має ве-
лике значення в еволюції та вдосконаленні
видів тварин. Основними складниками, які ха-
рактеризують генетичне різноманіття, є гетеро-
зиготність та інбридинг. Останній широко зас-
тосовують у тваринництві з метою закріплен-
ня в потомків бажаних рис батьків і консолідації
поголів’я. Використання тісного інбридингу та
низький рівень гетерозиготності часто призво-
дять до інбредної депресії [3]. Ймовірно, при-
чиною цього може бути збільшення частки ем-
бріонів, гомозиготних за летальними рецесив-
ними генами. Виявлено негативний вплив
інбридингу на відтворні здатності [6, 8] та жит-
тєздатність коней [5]. Установлено, що навіть
за незначного підвищення рівня інбридингу спо-
стерігається значне зниження жеребності та
плодючості, що негативно впливає на ефек-
тивність селекції [2]. Так, зростання інбридин-
гу в кобил на 1% призводило до збільшення
кількості абортів на 1,27% [6, 7].
Оскільки контроль інбридингу є неодмінною

умовою успішної селекційної роботи, то вини-
кає потреба у визначенні його величини. Незва-
жаючи на ряд методів [1, 2], тваринники зде-
більшого користуються формулою Райта. З ог-
ляду на те, що рівень інбридингу характеризує
ступінь гомозиготності тварини, найнадійнішим
методом його визначення є використання гене-
тичних маркерів. Особливої популярності набу-
ли поліморфні послідовності ДНК, розподілені
по всьому геному — мікросателіти. До того ж,
завдяки кодомінантному характеру успадкуван-
ня, їх використання дає змогу провести підтвер-
дження достовірності походження тварини, ос-
кільки племінні записи з різних причин можуть
містити неправдиві дані.

Ключові слова: гомозиготність, інбридинг, локуси, гени, походження, селекція.

Мета роботи — оцінка гомозиготності коней
з різним ступенем інбридингу за мікросателіт-
ними локусами ДНК.
Матеріали і методи досліджень. Матеріа-

лом для досліджень були коні чистокровної
верхової породи (39 гол.) з відомим родоводом
не менше ніж у 5-х поколіннях. До того ж згідно
з вимогами Міжнародного товариства з генети-
ки тварин (ISAG) та Міжнародного комітету з
племінних книг (ISBC) для коней цієї породи
проведення генетичного аналізу за мікросате-
літами є обов’язковим. Генотипування тварин
проводили на базі науково-дослідного відділу
молекулярно-діагностичних досліджень Україн-
ської лабораторії якості і безпеки продукції
АПК. Геномну ДНК виділяли з цільної крові,
використовуючи набори «ДНК-сорб-В» («Амп-
ліСенс», Росія) згідно з інструкцією виробника.
Генетичний аналіз проводили за 12-ма мікро-
сателітними локусами (AHT04, AHT05, ASB17,
ASB23, CA425, HMS03, HMS06, HMS07,
HTG04, HTG06, HTG07, VHL20), які входять до
переліку панелі маркерів, визначеної ISAG для
генотипування коней. Полімеразну ланцюгову
реакцію проводили за стандартних умов. Про-
дукти ампліфікації денатурували формамідом
(Sigma, США) та розділяли способом електро-
форезу на автоматичному генетичному аналі-
заторі ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems, США). Розміри алелів виз-
начали, використовуючи програмне забезпе-
чення «Gene Maрper 3.7» (Applied Biosystem,
США) та розмірний стандарт Genescan-LIZ 500
(Applied Biosystems, США).
Ступінь інбридингу Райта визначали, вико-

ристовуючи дані родоводів коней у 5-ти поко-
ліннях. На основі отриманих даних генетично-
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го аналізу способом прямого підрахунку кіль-
кості гомозиготних генотипів для кожної твари-
ни визначали ступінь гомозиготності мікросате-
літних локусів, який відрізнявся на один локус
(1 гомозиготний локус з 12, 2 гомозиготні ло-
куси з 12 і т.д.). За величиною коефіцієнта ін-
бридингу всіх коней було поділено на 4 групи:
0 (аутбредні); 0,1–2; 2,1–4; 4,1 і більше.
Результати дослідження та їх обговорен-

ня. У результаті розподілу всього поголів’я за
рівнем інбридингу виявилося, що найчисленні-
шою (41,03%) була група коней зі ступенем
інбридингу 0,1–2. Дещо меншою була кількість
аутбредних коней (30,76%) та з інбридингом
2,1–4 (17,95%). Найменш чисельною (10,26%)
виявилася група коней з рівнем інбридингу 4,1
і більше, що свідчить про обмежене його ви-
користання.
Найменшим коливання ступеня гомозигот-

ності було в аутбредних коней (16,67–58,33%).
Тобто серед аутбредних тварин, які за Райтом
є гетерозиготами, не було виявлено жодної
тварини, гетерозиготної за мікросателітними
локусами.
Гомозиготною за всіма 12-ма досліджувани-

ми мікросателітами була лише одна тварина,

Оцінка гомозиготності коней залежно від рівня
інбридингу за мікросателітними локусами ДНК

яка належала до групи зі ступенем інбридингу
0,1–2.
Група коней, рівень інбридингу яких стано-

вив 0,1–2, виявилася не лише найчисельні-
шою, а й мала найбільші коливання ступеня
гомозиготності (0–75%). Водночас для коней з
інбридингом 2,1–4 та 4,1 і більше максималь-
ний ступінь гомозиготності становив 66,7%.
Для кожної групи тварин залежно від рівня

інбридингу було визначено середні значення
ступеня гомозиготності мікросателітних локусів.
Для аутбредних коней цей показник становив
38,89%, для коней з інбридингом 0,1–2 він був
нижчим — 31,25%. У групи з рівнем інбридин-
гу 2,1–4 ступінь гомозиготності значно зростав —
до 47,62%, водночас у тварин з інбридингом
понад 4,1 знову спостерігали його зменшення
до рівня 41,68%.
Незважаючи на такі хвилеподібні коливання

ступеня гомозиготності залежно від рівня інбри-
дингу, в цілому виявлено позитивну тенденцію
до зростання ступеня гомозиготності. Подібні
результати одержані й іншими вченими, в ре-
зультаті чого також не було встановлено лі-
нійної залежності між рівнем інбридингу та сту-
пенем гомозиготності мікросателітів [5].

У результаті проведених досліджень вияв-
лено, що коефіцієнт Райта під час розрахун-
ку рівня інбридингу не відображає дійсного
ступеня інбридингу, а лише визначає імовір-
ність переходу частки генів у гомозиготний

Висновки

стан. Використання високополіморфних мік-
росателітних локусів дає змогу не лише під-
вищити точність визначення рівня інбридин-
гу, а й одночасно провести підтвердження
достовірності походження коней.
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Досліджено вплив тривало о застос вання
способів основно о обробіт сіро о лісово о
ґр нт та ви ористання побічної прод ції
льт р я добрива на вміст та баланс фосфор

в сівозмінах різно о тип . Установлено, що за
внесення ре омендованої норми мінеральних
добрив, я а в 1,5 раза перевищ є винос
фосфор льт рами, сформ вався висо ий
рівень забезпечення цим елементом. Це дає
підстав для зниження норм фосфорних добрив
до рівня винос з рожаєм основної прод ції.

В Україні немає промислових родовищ фос-
форних руд, крім окремих територій з підвище-
ним умістом зернистих і жовнових фосфоритів,
промислове добування та збагачення яких нині
проблематичне. Тому важливим завданням є
оптимізація способів раціонального застосу-
вання фосфорних добрив. Проблема полягає
в тому, що на рухомість та доступність росли-
нам фосфору, який надходить з добривами,
впливає реакція ґрунтового розчину [3]. У зв’яз-
ку з низьким коефіцієнтом використання фос-
фору добрив рекомендується вносити їх у
нормі, що в 1,5 раза перевищує його винос з
урожаєм основної продукції [4].
Дослідженнями Інституту землеробства

УААН із застосуванням радіоактивної мітки Р32

встановлено, що підвищенню коефіцієнта ви-
користання фосфорних добрив сприяє локаль-
не їх унесення стрічками на глибину 10–12 см
та заробляння безполицевими знаряддями у
верхній шар ґрунту 0–15 см [5, 6].
Мета досліджень — визначити вплив три-

валого застосування різних способів основно-
го обробітку та систем удобрення сірого лісо-
вого ґрунту в сівозмінах різного типу на вміст
фосфору в ґрунті та його баланс у системі
ґрунт — добриво — рослина.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали в стаціонарному досліді ННЦ «Інсти-
тут землеробства НААН» на землях ДП «ДГ
«Чабани» Київської обл.  Дослід закладено у
1969 р. на сірому лісовому крупнопилувато-
му легкосуглинковому ґрунті з умістом гумусу

Ключові слова: фосфор, побічна продукція культур, основний обробіток ґрунту, сірий лісовий
ґрунт, сівозміна.

на час закладання 1,2–1,3%; рухомого фосфо-
ру — 7,1–7,9 та обмінного калію — 7,0–8,3 мг на
100 г ґрунту (за Кірсановим); рНKCl — 5,6–6,2.
Упродовж 1969–2012 рр. беззмінно вивчали

такі варіанти обробітків: різноглибинні оранка
та плоскорізне розпушування на глибину 10–
30 см, диференційований обробіток на глиби-
ну 10–45 см та дискування на глибину 10–12 см.
У 1973–1995 рр. дослідження здійснювали у

7-пільній зернопросапній сівозміні з таким чер-
гуванням культур: конюшина — пшениця ози-
ма — буряки цукрові — горох — пшениця ози-
ма — кукурудза на зерно — ячмінь ярий з під-
сіванням трав. Система удобрення до 1980 р.
передбачала внесення 7 т/га гною та N45P49K49
кг/га сівозмінної площі. У наступній ротації
(1981–1987 рр.) норми добрив підвищили —
гною — до 10 т/га та N83P66K99 кг/га. У ІІІ ро-
тації система удобрення містила 13 т/га гною
на фоні N90P70K99 кг/га сівозмінної площі.
Протягом 1996–2004 рр. сівозміна була 4-піль-

ною зернопросапною: горох — пшениця ози-
ма — буряки цукрові — ячмінь ярий на фоні
внесення N68Р55К62 кг/га сівозмінної площі. Як
органічне добриво використовували побічну
продукцію культур сівозмін (6–7 т/га) .
У 2005–2012 рр. сівозміна була 5-пільною з

чергуванням культур: горох — пшениця озима —
кукурудза — соя — ячмінь ярий з унесенням
9–10 т/га побічної продукції та N68P55K62 кг/га
сівозмінної площі.
Надходження в ґрунт органічної речовини з

побічною продукцією розраховували за регре-
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Баланс фосфору за тривалих способів основного
обробітку ґрунту залежно від удобрення в сівозмінах

сійними рівняннями за рівнем урожайності ос-
новної продукції культур сівозмін [2]. Уміст еле-
ментів живлення в ґрунті та рослинах визнача-
ли за загальноприйнятими методиками.
Результати досліджень. Установлено [1],

що за період 1973–1995 рр. унаслідок збіль-
шення дози фосфорних добрив з 49 до 70 кг/га
сівозмінної площі на фоні 10–13 т/га гною за 3
ротації 7-пільної сівозміни відбулося поступо-
ве підвищення вмісту рухомих фосфатів у ґрун-
ті до 22–25 мг на 100 г ґрунту, тобто високого
рівня забезпечення.
У 2005–2012 рр. нами було досліджено фос-

фатний режим ґрунту, який склався за заміни
гною побічною продукцією у 5-пільній зерновій
сівозміні за різних способів обробітку. Визна-
чено, що за 7-пільної сівозміни з гноєм надхо-
дило до 5–8 кг/га фосфору, повернення цього
елемента з побічною продукцією було в межах
12–15 кг/га, що становило 35–40% від загаль-
ного його виносу врожаєм.
За переходу на короткоротаційні сівозміни

та зменшення доз фосфорних добрив з 70 до
55 кг/га сівозмінної площі спостерігалася тен-
денція до зменшення запасів доступних форм
фосфору у шарі ґрунту 0–30 см на 8–9%. Особ-
ливістю впливу способів основного обробітку

ґрунту в цей період було підвищення диферен-
ціації орного шару за вмістом фосфору на без-
полицевих фонах (табл. 1). Запаси Р2О5 в шарі
10–30 см були вищими за оранки, ніж за без-
полицевих обробітків. При цьому запаси фос-
фору за всіх способів основного обробітку в
шарі ґрунту 0–20 см відповідали високому, а за
безполицевих обробітків в шарі 0–10 см —
дуже високому рівню забезпечення.
Під час визначення балансу фосфору з’ясу-

валося, що впродовж усього періоду дослі-
джень він був позитивним і практично не зале-
жав від способів основного обробітку (табл. 2).
У 7-пільній сівозміні, зокрема в період ІІ ротації,
де внесення Р2О5 з мінеральними добрива-
ми і гноєм збільшилося з 64 до 83 кг/га, спо-
стерігалося зростання дохідної частини балан-
су. Подальше підвищення норми фосфору до
88 кг/га забезпечило підвищення продуктив-
ності сівозміни та виносу цього елемента вро-
жаєм, тому баланс фосфору залишався на
рівні попереднього періоду досліджень.
У 1996–2012 рр. у короткоротаційних сіво-

змінах норма мінеральних добрив на 1 га змен-
шилася на 15 кг, однак, надходження фосфо-
ру з побічною продукцією було на 4–6 кг/га ви-
щим, ніж із гноєм. На такому фоні удобрен-

Різноглибинна оранка 0–10 22,5 32,2 34,0 20,6 29,5 35

на 10–30 см 10–20 23,2 33,2 35,0 21,5 30,8 38

20–30 20,0 28,6 31,0 16,0 22,9 27

0–30 – 94,1 100 – 83,2 100

Різноглибинний 0–10 26,1 37,3 46,2 25,7 36,8 48

плоскорізний 10–20 18,2 26,0 32,3 17,7 25,3 33

на 10–30 см 20–30 12,1 17,3 21,5 10,0 14,3 19
0–30 – 80,6 100 – 76,4 100

Різноглибинний 0–10 20,4 29,2 32 21,5 30,8 37

диференційований 10–20 25,0 35,8 39 22,3 31,9 38

на 10–45 см 20–30 18,8 26,9 29 14,9 21,3 25

0–30 – 91,9 100 – 84,0 100

Дискування 0–10 27,2 38,9 49 25,8 36,9 49

на 10–12 см 10–20 18,1 25,9 33 19,1 23,3 31

20–30 10,5 15 18 12,7 15,3 20

0–30 – 79,8 100 – 75,5 100

1. Диференціація орно о шар за вмістом р хомо о фосфор за тривалих способів основ-
но о обробіт сіро о лісово о ґр нт

Основний
обробіток ґрунту

Шар
ґрунту,
см

Диференціація Диференціація

мг/100 г
ґрунту

кг/га
мг/100 г
ґрунту

кг/га% %

7-пільна
зернопросапна
сівозміна

5-пільна
зернова
сівозміна

1988–1995 рр. 2005–2012 рр.
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СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Баланс фосфору за тривалих способів основного
обробітку ґрунту залежно від удобрення в сівозмінах

ня дещо зменшилася стаття надходження ба-
лансу фосфору, але підвищилася його інтен-
сивність.
Дані табл. 2 свідчать про те, що баланс фос-

фору за безполицевих обробітків відповідав
його рівню за оранки, тобто концентрація фос-
фору у верхній частині шару оброблюваного
ґрунту не може розцінюватися як негативне
явище щодо живлення рослин цим елементом.
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За внесення мінеральних добрив у дозах, які
перевищують у 1,5 раза винос фосфору з уро-
жаєм культур, незалежно від способів обро-
бітку ґрунту і виду органічного добрива в
сівозмінах різного типу запаси фосфору в
ґрунті підвищувалися до високого рівня забез-
печення (22–25 мг/100 г ґрунту).
На такому фоні склався значний позитив-

ний баланс фосфору. Це дає підставу в по-
дальшому рекомендувати в зерновій сівозміні
зменшити дози фосфорних добрив до рівня
відповідного виносу з урожаєм основної про-
дукції культур зернової сівозміни (30–40 кг/га
сівозмінної площі).
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Україна має славну історію пасічництва і
високі статистичні показники: 5-те місце з ви-
робництва меду і 1-ше в Європі за кількістю
бджолиних сімей. Понад 3 млн бджолиних сі-
мей щороку запилюють ентомофільні сільсько-
господарські культури на території держави.
Бджільництво стало невід’ємною і важливою
галуззю сільського господарства.
Мета дослідження — вивчити розвиток

бджільництва на території України в період з ІХ
до середини ХХ ст.
Методика проведення дослідження. Дос-

лідження ґрунтується на принципах історичної
достовірності, об’єктивності, системності та
комплексності. Використано загальнонаукові
(аналіз, синтез, типологізацію), міждисциплі-
нарні (структурно-системний) та власне істо-
ричні (проблемно-хронологічний, порівняльно-
історичний та ін.) методи, а також методи дже-
релознавчого та архівознавчого аналізів.
Результати дослідження. Ще до виникнен-

ня Київської Русі продукти тваринництва вже
мали велике значення в побуті населення і в
економіці країни. Це доводять документи та
свідчення мандрівників, які бували тут в ті часи
[2]. Мед і віск у Київській Русі, нарівні з хутром,
були основною продукцією зовнішньої торгівлі.
Значення бортництва в житті Русі знайшло своє
відображення і в законодавстві того часу. В
першому писемному законі нашої країни «Русь-
кій правді» Ярослава Мудрого, документі неве-
ликому за обсягом, але який охоплює всі сто-
рони життя, є статті, присвячені бортництву.

УДК 638.1
© 2013

О.В. Капралюк,
кандидат сільсько-
господарських наук
Державна наукова
сільськогосподарська
бібліотека НААН

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ
ВІТЧИЗНЯНОГО БДЖІЛЬНИЦТВА

Досліджено історію розвит бджільництва в
У раїні в період з ІХ до середини ХХ ст.
Наведено системи бджільництва. По азано
дося нення П.І. Про оповича, я і мають світове
значення; розроб нових методів з до ляд за
бджолами, способи боротьби з хворобами,
винайдення розбірно о рам ово о в ли а та ін.

Ключові слова: бджільництво, бджолині сім’ї, пасіка, виробництво меду.

Бджільництво в господарстві було, очевид-
но, одним із основних занять населення лісних
областей. Професор П.І. Лященко зазначає, що
«… как и в первобытном хозяйстве, видное
место занимали в этот период (Х–ХІ вв.) охо-
та, звероловство, а также бортничество». «Для
массы населения эти промыслы давали глав-
ные продукты, необходимые для дани, податей
и для продажи».
Народні повстання ХІ–ХІІ ст., роздроблення

Київської Русі на окремі князівства та часті
війни позначилися на народному господарстві
країни, зокрема і на бджільництві.
У ХVII–ХVІІІ ст. бортьове бджільництво при-

йшло в занепад, який був результатом вели-
ких змін в економіці країни — збільшувалася
щільність населення, розширювалися орні зем-
лі, вирубали ліси.
На зміну бортництву прийшла інтенсивніша

система бджільництва — у колодах. До середи-
ни XVIII ст. бортництво майже скрізь поступи-
лося місцем пасічному господарюванню, але
незважаючи на інтенсивнішу форму організації
господарства, економічне значення бджільниц-
тва в XVIII і XIX ст. різко знизилося, а продук-
ти бджільництва втратили свою цінність.
Проте згодом настав період розквіту вітчиз-

няного бджільництва. Із середовища конотопсь-
ких бджолярів вийшов всесвітньо відомий па-
січник П.І. Прокопович (1775–1850 рр.), який
досяг неймовірних результатів на царині раціо-
налізації бджільництва. Він винайшов (1814 р.)
перші у світі розбірні рамкові вулики, які стали
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дуже поширені ще за його життя. На своїй
пасіці він відкрив (1828 р.) першу школу бджіль-
ництва, яка за час свого існування підготувала
велику кількість бджолярів.
П.І. Прокопович багато займався дослідниць-

кою роботою, вивчав життя бджіл, розробляв
нові методи догляду за ними,заходи боротьби
з хворобами бджіл. Він був першим дослідни-
ком і організатором кормової бази бджільницт-
ва [3].
Не випадково саме Конотопщина і ближні до

неї райони дали світові, крім П.І. Прокоповича,
і ряд інших великих діячів у галузі бджільницт-
ва: С.П. Велікдана, Я.І. Костенецького, М.М. Віт-
віцького, О.І. Покорського-Жоравко та ін.
ХVIII і перша половина ХІХ ст. були періо-

дом різкого зменшення бджільництва. Дешева
продукція промисловості (виноробство, пивова-
ріння, цукрова промисловість та ін.) поступово
витісняли продукти бджільництва. Скорочува-
лося бджільництво і через заборону розводи-
ти бджіл у лісах і поступово воно перетворило-
ся в аматорську галузь заможної верхівки села.
Незважаючи на це, спілки бджолярів час від

часу організовували окремі заходи, спрямовані
на розвиток місцевого бджільництва. Першу
спілку в Україні було організовано в Одесі в
1828 р.
За ініціативи А.Ф. Андріашова в 1902 р. була

відкрита в Києві (переведена потім у Боярку)
«Практическая школа южно-русского общества
пчеловодства». Першу виставку з бджільницт-
ва в Україні було організовано в Одесі в 1844 р.
В другій половині ХІХ ст. і на початку ХХ ст.

українські бджолярі П.П. Коржевський, В.Ф. Ва-
щенко розробили оригінальні методи догляду

Історія розвитку
вітчизняного бджільництваСТОРІНКИ ІСТОРІЇ

за бджолами в умовах зони, де вирощують
гречку; В.І. Ломакін запропонував широко ві-
домі конструкції вальців, медогонки та іншого
пасічного інвентарю.
У 1922 р. почало розвиватися майже зруй-

новане за час інтервенції і війн бджільництво.
Було створено мережу бджільницької коопе-
рації, яка забезпечувала пасічників штучною
вощиною, пасічним інвентарем. Кооперація ор-
ганізовувала різні заходи з поширення знань з
бджільництва, курси, виставки, проводила бо-
ротьбу з хворобами бджіл та ін.
Боярську школу було реорганізовано спо-

чатку в профшколу, а потім у технікум бджіль-
ництва. Засновано науково-дослідну станцію
бджільництва, яка мала свій друкований ор-
ган — журнал «Пасічник». При станції було
відкрито заочні курси з підготовки бджолярів.
Під час Великої Вітчизняної війни народне

господарство зазнало великих втрат, але вже
за період з 1944 по 1953 р. бджільництво збіль-
шилося в 9 разів. Пасіки мали в цей час уже
93% колгоспів. Середній розмір пасіки у всій
республіці становив 65 сімей бджіл.
У цей період знову почав працювати знач-

но розширений, великий завод (у Дергачах, під
Харковом) бджолиного інвентарю, який випус-
кав складні машини для механізованих воско-
вих майстерень; побудовано завод з виробниц-
тва вуликів (у Броварах, біля Києва); відновле-
но технікуми бджільництва і науково-дослідну
станцію. У багатьох областях організовано від-
ділення бджільництва в школах для підготов-
ки колгоспних пасічників, воскові майстерні,
обласні розплідники бджіл, а поблизу Києва —
республіканський розплідник бджіл [1].

Бджільництво в Київській Русі було трьох
видів: дуплове, бортьове й у вуликах. Воно на-
було значного поширення, проте часті вій-
ни призвели до занепаду бджільництва. Про-
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те згодом майже зруйноване за час інтер-
венції і війн бджільництво почало розвивати-
ся і за період з 1944 по 1953 р. збільшилося в
9 разів.
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Буттєвість науки як соціально значущої сфе-
ри людської діяльності завжди зумовлювалася
самовідданою працею та служінням науковій
істині просто вчених, дослідників, які, не зважа-
ючи на політично-соціальні зміни у суспільстві,
своїми відкриттями, дослідженнями, наснагою,
талантом живлять і розвивають її, закладають
основи подальших наукових здобутків людства.
До когорти таких людей належить і відомий ук-
раїнський вчений, талановитий педагог, профе-
сор Павло Дмитрович Пшеничний, 110-річчя
від дня народження якого в цьому році відзна-
чає науково-педагогічна громадськість нашої
держави. Павло Дмитрович, працюючи в нау-
ковому просторі колишнього СРСР, залишив
після себе помітний слід, пройшовши довгий і
плідний шлях від студента до академіка Україн-
ської академії сільськогосподарських наук, од-
ного з фундаторів української зоотехнічної нау-
кової школи. Великий знавець світового та віт-
чизняного тваринництва, талановитий педагог
П.Д. Пшеничний активно і результативно про-
пагував найновіші досягнення зоотехнічної на-
уки і практики, формував широку мережу нау-
ково-дослідних установ у галузі тваринництва,
забезпечуючи таким чином її майбутнє.
Народився Павло Дмитрович 12 листопада

1903 р. у слободі Савинці Ізюмського повіту
Харківської губернії в сім’ї робітника. Після за-
кінчення в 1914 р. Савинської земської почат-
кової школи працював учнем, а потім підруч-
ним слюсаря в Ізюмських головних майстернях
Північно-Донецької залізниці.
Проте потяг до знань переміг, і П.Д. Пшенич-

ний у 1923 р. закінчив Харківську зоотехнічну
профшколу, а в 1926 р. — Харківський зоотехніч-
ний інститут. Одержавши кваліфікацію агронома-
зоотехніка, Павло Дмитрович до квітня 1930 р.
працював зоотехніком експедиції Наркомзему
УРСР з обстеження сірої української худоби,
зоотехніком у господарствах Харківської та До-
нецької областей. З того часу все його життя
було пов’язане з науковим пошуком та розв’я-
занням основних проблем зоотехнічної науки.
Упродовж 1930–1938 рр. П.Д. Пшеничний,

працюючи на Київській зоотехнічній дослідній
станції «Терезине», в Оренбурзькому науково-
дослідному інституті м’ясо-молочного скотар-
ства, у Всесоюзному НДІ гібридизації і акліма-
тизації тварин «Асканія-Нова», активно прова-
дить дослідницьку роботу та засновує оригі-
нальний напрям з вивчення принципів і методів
стимулювання розвитку функції живлення та

ТАЛАНТ, ЩО ВИЗНАЧАЄ ДОЛЮ
(до 110-річчя П.Д. Пшенично о)

обміну речовин у молодняку сільськогосподар-
ських тварин. Враховуючи наукові здобутки
П.Д.Пшеничного, йому без захисту дисертації
(за сукупністю наукових праць) у 1937 р. при-
судили науковий ступінь кандидата сіль-
ськогосподарських наук зі спеціальності «Годів-
ля сільськогосподарських тварин».
З вересня 1938 по листопад 1943 р. Павло

Дмитрович обіймає посаду завідувача кафед-
ри годівлі сільськогосподарських тварин, а зго-
дом стає деканом зоотехнічного факульте-
ту, проректором і ректором Башкирського
сільськогосподарського інституту (м. Уфа). Тут
він виконує ряд комплексних досліджень з про-
блем спрямованого вирощування домашніх
тварин.
У 1943 р., після звільнення Харкова від ні-

мецько-фашистської окупації, П.Д. Пшеничний
повертається в місто своєї юності і з листопа-
да 1943 до вересня 1953 р. працює доцентом,
професором, завідувачем кафедри годівлі сіль-
ськогосподарських тварин Харківського зоотех-
нічного інституту. На основі розроблених прин-
ципів і методів спрямованого виховання мо-
лодняку сільськогосподарських тварин у квітні
1948 р. П.Д. Пшеничний захистив докторську
дисертацію, а в червні 1949 р. рішенням ВАК
йому були присуджені вчений ступінь доктора
сільськогосподарських наук і вчене звання про-
фесора зі спеціальності «Годівля сільськогос-
подарських тварин».
У вересні 1953 р. Павло Дмитрович пере-

їздить до Києва, де працює завідувачем сек-
тору тваринництва АН України та очолює ка-
федру загальної зоотехнії Київського сільсько-
господарського інституту. З жовтня 1954 по
березень 1957 р., після утворення на базі Київ-
ського сільськогосподарського і Київського лісо-
господарського інститутів Української сільсько-
господарської академії (УСГА), П.Д. Пшеничний
працює ректором щойно створеної Академії й
одночасно завідувачем кафедри загальної зоо-
технії. З відкриттям у 1957 р. зоотехнічного
факультету при навчальній частині Української
академії сільськогосподарських наук (УАСГН)
на базі кафедр загальної зоотехнії та годівлі
сільськогосподарських тварин колишнього Київ-
ського ветеринарного інституту було створено
кафедру годівлі сільськогосподарських тварин,
яку П.Д. Пшеничний очолював до 1974 р.
У грудні 1956 р. Рада Міністрів УРСР затвер-

дила Павла Дмитровича Пшеничного дійс-
ним членом — академіком УАСГН, в якій він з

ЮВІЛЕЇ
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грудня 1956 по грудень 1959 р. обіймав поса-
ду віце-президента, а з липня 1959 по травень
1962 р. — академіка-секретаря відділу тварин-
ництва.
Працюючи в багатьох науково-дослідних і

навчальних установах, П.Д. Пшеничний ство-
рив оригінальний напрям розробки принципів і
методів спрямованого виховання й стимуляції
розвитку функції живлення та обміну речовин
у молодняку сільськогосподарських тварин,
способів підвищення коефіцієнта корисної дії
корму, питань вікової мінливості видових і гос-
подарсько-корисних ознак у тварин під впливом
різних рівнів годівлі та формування продуктив-
ності сільськогосподарських тварин в онтоге-
незі. Більшість його досліджень випереджали
час і знаходили визнання як у себе на Батьків-
щині, так і за кордоном. Результати наукових
досліджень Павла Дмитровича опубліковано в
понад 280 книгах, монографіях, статтях, реко-
мендаціях.
Професор П.Д. Пшеничний приділяв значну

увагу вихованню наукової зміни. За роки робо-
ти у вищих навчальних закладах і науково-до-
слідних установах він підготував 22 доктори і
132 кандидати наук, 19 з яких — іноземні гро-
мадяни, а всього за 45 років педагогічної ді-
яльності він підготував близько 5000 спеці-
алістів для сільського господарства — агро-
номів, учених-зоотехніків, лікарів ветеринарної
медицини.
Павло Дмитрович Пшеничний завжди зай-

мав активну соціальну позицію, він один з доб-
ре відомих громадських діячів, обирався де-
путатом Київської обласної ради депутатів тру-
дящих 5-го скликання. Багато років був членом
правління Республіканського Товариства «Знан-
ня» УРСР, Українського правління радянсько-
чехословацької дружби, Ради техніко-економіч-
ної експертизи Держплану УРСР, колегії Міні-
стерства сільського господарства України,
членом редколегії журналів «Вісник сільсько-
господарської науки» і «Тваринництво Украї-
ни», Української сільськогосподарської енцик-
лопедії, входив до складу вчених рад ряду
інститутів. З 1964 р. він — засновник і відпові-
дальний редактор, а з 1968 р. — член редко-
легії 38 випусків республіканського міжвідом-

чого збірника наукових праць «Корми і годівля
сільськогосподарських тварин».
П.Д. Пшеничний був людиною енциклопе-

дичної компетентності, допитливим експери-
ментатором, оригінальною особистістю. Хоч
де б він працював і хоч яку б роботу викону-
вав, його вирізняли вимогливість і принципо-
вість, обов’язковість і чесність, різнобічність та
надзвичайна працездатність, жага пошуку но-
вих шляхів у науці.
Висока наукова ерудиція, енергійна практич-

на діяльність, чудові людські риси — сердеч-
ність, доброзичливість, порядність, чуйність,
нетерпимість до недоліків — створили Павлу
Дмитровичу незаперечний авторитет серед
вітчизняних та зарубіжних учених.
За вагомі заслуги у підготовці висококвалі-

фікованих спеціалістів сільськогосподарського
виробництва, науково-виробничу діяльність та
громадську роботу П.Д. Пшеничний був відзна-
чений урядовими нагородами: орденами Лені-
на та «Знак Пошани». У 1969 р. йому було при-
своєно почесне звання «Заслужений діяч на-
уки УРСР».
Павло Дмитрович неодноразово був учасни-

ком виставок досягнень народного господар-
ства СРСР. За розробку основ виховання мо-
лодняку сільськогосподарських тварин він
одержав 4 великі срібні медалі.
Життя і діяльність П.Д.Пшеничного — яск-

равий приклад самовідданого служіння своє-
му народу, зразок вірності професійному обо-
в’язку.
Помер Павло Дмитрович Пшеничний 1 трав-

ня 1985 р. на 82-му році життя.
Здобутки вченого-новатора, незважаючи на

сучасні наукові досягнення, не втратили своєї
важливості й актуальності і потребують подаль-
шого глибокого вивчення та осмислення, а осо-
бистість Павла Дмитровича — наслідування
його мудрості, душевності, таланту, життєлюб-
ності.

І.І. Ібатуллін,
академік НААН

В.В. Отченашенко,
доктор сільськогосподарських наук

М.Ю. Сичов,
доктор сільськогосподарських наук

Талант, що визначає долю
(до 110-річчя П.Д. Пшеничного)ЮВІЛЕЇ
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Відомому вченому в галузі
біохімії, Герою України, докто-
ру біологічних наук, професо-
ру, академіку НАН України та
НААН, заслуженому діячу на-
уки і техніки України, ректору
Національного університету
біоресурсів і природокористу-
вання України (НУБіП України)
Дмитру Олексійовичу Мельни-
чуку виповнилося 70 років.
Народився Дмитро Олек-

сійович 5 листопада 1943 р. в
селі Марійка Жашківського ра-
йону Черкаської області. У
1959–1964 рр. навчався в Ук-
раїнській сільськогосподарсь-
кій академії на ветеринарному
факультеті. Працював ветери-
нарним лікарем на Вінниччині.
З 1965 по 1968 р. Д.О. Мель-
ничук — аспірант кафедри
біохімії УСГА, по закінченні
якої захистив дисертацію й
одержав науковий ступінь кан-
дидата біологічних наук.
З 1969 по 1984 р. Д.О. Мель-

ничук працював молодшим,
згодом старшим науковим
співробітником, завідувачем
лабораторії, завідувачем від-
ділу регуляції обміну речовин
Інституту біохімії ім. О.В. Пал-
ладіна НАН України.
У 1974 р. Дмитро Олексі-

йович захистив дисертацію на

Д.О. МЕЛЬНИЧУКУ — 70

здобуття наукового ступеня
доктора біологічних наук.
У 1982–1984 рр. Д.О. Мель-

ничук працював в Інституті
біохімії ім. О.В. Палладіна.
Водночас (за сумісництвом)
завідував кафедрою біохімії
УСГА. У 1984 р. він одержав
атестат професора кафедри
біохімії.
Основним напрямом його

наукової діяльності разом з ко-
лективом колег є вивчення
молекулярних механізмів ре-
гуляції обміну речовин в
організмі тварин та пошук і
розробка способів кореляції
їх порушень. У дослідженнях,
над якими він працював, об-
ґрунтовано біологічну роль
реакції карбоксилування і де-
карбоксилування в обміні мак-
ромолекул та енергії у гетеро-
трофних організмів, установ-
лено низку фізико-хімічних
закономірностей утворення
карбонатів білків та отримано
нові дані щодо їх ролі в регу-
ляції активності ферментів;
розкрито молекулярні механі-
зми переходу тварин у стан
гіпобіозу, а також порушень
регуляції обміну речовин за
різних захворювань тварин —
остеопорозів, остеомаляції,
подагри, діабету, до- і післяро-

дових ускладнень тощо.
Д.О. Мельничук — автор по-
над 600 наукових праць, зок-
рема 10 підручників і моно-
графій. Під його керівництвом
підготовлено 22 кандидати і
12 докторів наук.
У 1984 р. Дмитро Олексійо-

вич був призначений ректо-
ром УСГА. З призначенням на
цю посаду Д. О. Мельничук
свої зусилля спрямував на те,
щоб виш мав найвищий рей-
тинг серед аграрних навчаль-
них закладів і співпрацював з
університетами США — таки-
ми, як Луїзіанський, Азовсь-
кий, Пенсильванський, Чи-
казький, Північної Дакоти та ін.
Орієнтуючись на світові стан-
дарти, за якими основою про-
гресу наукових досліджень та
вищої освіти мають стати
дослідні університети, академік
Д.О. Мельничук, ставши ректо-
ром, здійснив ряд перетворень:
1992 р. — Український держав-
ний аграрний університет
(УДАУ); 1994 р. — Національ-
ний аграрний університет;
2008 р. — Національний уні-
верситет біоресурсів і при-
родокористування України
(НУБіП України). Нині у струк-
турі університету — 20 базо-
вих факультетів (Київ); ПФ
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«Кримський агротехнологіч-
ний університет»; 12 регіо-
нальних вищих навчальних
закладів І–ІІІ рівнів акреди-
тації. Загальна кількість сту-
дентів становить майже 40 ти-
сяч.
У складі університету з’яви-

лись і нові відокремлені під-
розділи: Навчально-науково-
інноваційний центр новітньої
сільськогосподарської техніки:
Український навчально-науко-
вий інститут якості біоресурсів
та безпеки життя.
За підтримки ФАО ООН ор-

ганізовано Українську лабора-
торію якості і безпеки сільсь-
когосподарської і харчової
продукції довкілля. Українська

ЮВІЛЕЇ

та міжнародна наукова й осві-
тянська громадськість високо
оцінила досягнення і внесок
Д.О. Мельничука в розвиток
вищої освіти, сільськогос-
подарської та біологічної на-
уки, обираючи його Першим
віце-президентом і Президен-
том (1998 р.), а з 2004 р. по-
життєво — Президентом Гло-
бальної Конференції Асоціації
установ вищої освіти і дослі-
джень в галузях сільсь-
когосподарських наук та наук
про життя (GСНЕRА), членом
Президії Всесоюзного біохі-
мічного товариства, віце-пре-
зидентом і Президентом Укра-
їнського біохімічного товарис-
тва НАН України та ряду

інших громадських організацій
України.
Дмитро Олексійович наго-

роджений медаллю «За тру-
дову доблесть», орденами
«За заслуги» II і III ступеня, ор-
деном Держави і Золотою
зіркою Героя України, орде-
ном Франції «За заслуги в
сільському господарстві».
Щиро вітаємо шановного

ювіляра, зичимо міцного здо-
ров’я, внутрішньої стійкості,
творчих здобутків. Засівайте
добрі, здорові зерна любові до
науки та нашої України в мо-
лоді серця ще багато літ.

Президія
Національної академії
аграрних наук України
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Відомому вченому в галузі пе-
реробної промисловості, докто-
ру економічних наук, професору,
члену-кореспонденту НААН, вик-
ладачу кафедри маркетингу На-
ціонального університету харчо-
вих технологій, директору Інсти-
туту продовольчих ресурсів
НААН Миколі Петровичу Сичев-
ському виповнилося 60 років.
Народився Микола Петрович

27 листопада 1953 р. у смт Чо-
повичі Житомирської області.
Після закінчення Київського тех-
нологічного інституту харчової
промисловості (1976 р.) працю-
вав економістом, потім — заві-
дувачем відділу наукової органі-
зації праці Головплодвинпрому
УРСР. З 1982 по 1984 р. він був
директором Київського пивзаво-
ду № 2, потім заступником, а з
1986 р. — начальником респуб-
ліканського промислового об’єд-
нання «Укрпиво». З 1996 р. він
директор Київського заводу «Ро-
синка» і президент компанії
«Укрпиво». У 1999–2000 рр. Ми-
кола Петрович працював Пер-
шим заступником Голови Дер-
жавного департаменту продо-
вольства України, а з 2000 по
2003 р. — генеральним дирек-
тором компанії «Укрпиво», потім
генеральним директором фірми
«Вільд Україна» (2003–2008 рр.).
М.П. Сичевський вдало по-

єднує виробничу та наукову ді-
яльність. За період з 1982 по
2005 р. захистив кандидатсь-
ку та докторську дисертації. У
2008 р. його обрано в.о. акаде-
міка-секретаря Відділення збері-
гання і переробки сільськогоспо-
дарської сировини та якос-
ті харчової продукції НААН. З
2010 р. він працює директором
Департаменту харчової промис-
ловості Мінагрополітики Украї-
ни, а з 2011 р. обіймає посаду
віце-президента НААН. У 2010 р.
його обрано членом-кореспон-
дентом НААН. З вересня
2012 р. М.П. Сичевського при-
значено директором Інституту

М.П. СИЧЕВСЬКОМУ — 60

продовольчих ресурсів НААН.
Микола Петровичі зробив ва-
гомий внесок у розв’язання на-
укових проблем агропромис-
лового комплексу, в аграрну на-
уку та підготовку наукових
кадрів. Його власним здобутком
є понад 90 наукових праць, у
тому числі 6 монографій, із яких
2 індивідуальні, створив власну
наукову школу, під його керів-
ництвом підготовлено і захище-
но 5 кандидатських дисертацій.
Ученим уперше обґрунтова-

но доцільність застосування по-
няття харчова індустрія як тако-
го, що відбиває новітні тенденції
і перспективи розвитку галузі,
розкрито особливості ринкових
трансформацій, їхні позитивні та
негативні наслідки для харчової
промисловості України та її ре-
гіонів, розроблено концепцію
створення системи управління
харчовою промисловістю, адек-
ватної ринковому механізму та
спрямованої на забезпечення
розв’язання стратегічних про-
блем розвитку галузі.
За його ініціативою розшире-

но сферу діяльності Інституту й
відкрито 4 нових наукових
підрозділи: відділ технології цук-
ровмісних продуктів і інгре-
дієнтів; відділ біоресурсів та пе-
реробки рослинної сировини;
відділ економічних досліджень;
лабораторію борошномельно-

круп’яного та хлібопекарного
виробництва; створено відділ
координації наукових дослі-
джень, інтелектуальної влас-
ності та підготовки наукових
кадрів; започатковано видання
фахового науково-виробничого
збірника «Продовольчі ресурси»
та проведення щорічної нау-
ково-практичної конференції
«Проблеми ринку продовольчих
ресурсів України». Для розши-
рення напрямів підготовки аспі-
рантів на базі Інституту у 2013 р.
відкрито 2 нові спеціальності:
03.00.20 — біотехнологія (тех-
нічні науки) та 05.18.05 — тех-
нологія цукристих речовин і про-
дуктів бродіння, а з 2014 р. пла-
нується відкрити 08.00.03 —
економіка та управління націо-
нальним господарством. За іні-
ціативою М.П. Сичевського на
основі Інституту створено науко-
во-координаційний центр НААН
з питань продовольства, мета
якого — підвищення ефектив-
ності наукових досліджень у
сфері виробництва і переробки
с.-г. продукції і використання
одержаних результатів для за-
безпечення інноваційного роз-
витку агропромислового сектору
економіки країни.
Ювіляр є лауреатом Міжна-

родного рейтингу популярності
та якості товарів і послуг «Золо-
та фортуна», має численні подя-
ки від голови Київської міської
ради та Мінагрополітики Украї-
ни, нагороджений Почесною
грамотою УААН (2008) та По-
чесною грамотою Кабміну Украї-
ни (2011).
Щиро вітаємо ювіляра, бажа-

ємо міцного здоров’я, родинно-
го щастя, життєвої енергії, твор-
чої наснаги, бадьорості та опти-
мізму. Впевнені, що Ви й надалі
спрямовуватимете свій досвід і
талант вченого для піднесення
престижу української науки.

Колектив Інституту
продовольчих ресурсів

НААН
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Відомому вченому в галузі
сільськогосподарських наук,
доктору сільськогосподарсь-
ких наук, головному науково-
му співробітнику Інституту роз-
ведення і генетики тварин
НААН Івану Петровичу Пет-
ренку виповнилося 75 років.
Народився ювіляр 20 жовт-

ня 1938 р. у с. Березанка Чер-
нігівського району Чернігівсь-
кої області. У 1962 р. закінчив
зоотехнічний факультет Укра-
їнської сільськогосподарської
академії. Трудову діяльність
розпочав на Чернігівській дер-
жавній обласній сільськогос-
подарській станції на посаді
старшого зоотехніка (1962–
1963), потім працював стар-
шим зоотехніком-селекціоне-
ром Ніжинської станції штуч-
ного осіменіння сільськогоспо-
дарських тварин (1963–1965).
У 1964 р. закінчив Вищу шко-
лу зоотехніків-бонітерів при
Науково-дослідному інституті
тваринництва степових ра-
йонів УРСР ім. М.Ф. Івано-
ва «Асканія-Нова». У 1965–
1968 pр. — аспірант кафедри
генетики Української сіль-
ськогосподарської академії, у
1968 р. він захистив кандидат-
ську дисертацію.
У 1968–1976 рр. працював

на посаді асистента кафедри
розведення сільськогосподар-
ських тварин Української сіль-
ськогосподарської академії. У
1980 р. І.П. Петренку прису-
джено наукове звання стар-
шого наукового співробітника.
З 1976 по 1992 р. він старший,
потім провідний науковий спів-
робітник Українського науко-
во-дослідного інституту розве-
дення і штучного осіменіння
великої рогатої худоби, в пе-
ріод 2000–2002 рр. — голов-

І.П. ПЕТРЕНКУ — 75

ний науковий співробітник Ін-
ституту м’ясного скотарства
УААН, а з 1993 p. і донині —
головний науковий співробіт-
ник Інституту розведення і ге-
нетики тварин НААН.
На початку трудової діяль-

ності Іван Петрович займався
скотарством, свинарством,
птахівництвом, технологічни-
ми процесами виробництва
продукції й утримання тварин.
Багато років працював над
розробкою наукової і селек-
ційної проблеми — спрямова-
ної регуляції статі потомства у
сільськогосподарських тварин
за штучного осіменіння. Він
зробив істотний внесок у нау-
кове розуміння природної
мінливості статей потомства.
І.П. Петренко є співавтором

заводських типів і ліній україн-
ської червоно-рябої молочної
породи. Розробив принципово
нові методичні підходи до те-
оретичного аналізу і науково-
го розуміння генетико-популя-
ційних процесів у тварин за
інбридингу, відтворного схре-
щування. Запропонував своє
бачення проблеми прояву ге-
терозису у помісних тварин за
схрещування та причин його

згасання. Спільно з М.В. Зуб-
цем, В.П. Буркатом, Д.Т. Він-
ничуком, О.Ф. Хавруком роз-
робив принципово нову науко-
ву інтенсивну систему геноти-
пової селекції бугаїв-плідників
у молочному скотарстві, а та-
кож систему селекційної робо-
ти у голштинізованих помісних
стадах товарних господарств.
За результатами багаторіч-

них досліджень І.П. Петренко
у 1994 р. захистив докторську
дисертацію.
І.П. Петренко автор понад

230 наукових праць. Із 1970 до
1990 р. — член Всесоюзного,
а з 1991 р. і донині — Україн-
ського товариства генетиків і
селекціонерів ім. М.І. Вавило-
ва. З 1996 по 2002 р. — член
експертної ради ВАК України.
І.П. Петренко двічі лауреат

премії УААН «За видатні до-
сягнення в аграрній науці»
(1997, 2001). Бере активну
участь у симпозіумах, конфе-
ренціях, семінарах, в роботі
експертних комісій.

 
Нині Іван Петрович плідно

розв’язує теоретичні пробле-
ми розподілу бугаїв-плідників
у породах і популяціях за пле-
мінною цінністю, успадкування
оцінки тварин у поколіннях по-
томства за різних рівнів консо-
лідації, а також поєднаності
показників племінної цінності
бугаїв у популяції за кількісни-
ми селекційними ознаками.
Щиро вітаємо відомого вче-

ного, прекрасну, щиру, поряд-
ну і добросовісну людину з
ювілеєм. Зичимо міцного здо-
ров’я, творчої наснаги та успі-
хів у науковій роботі.

Колектив Інституту
розведення

 і генетики тварин НААН
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10 листопада 2013 р. ви-
повнилося 75 років від дня на-
родження доктору біологічних
наук, професору Олексію Лу-
кичу Трофименку. Народився
Олексій Лукич 10 листопада
1938 р. в с. Шпитьки Києво-
Святошинського району Київ-
ської області. У 1960 р. закін-
чив Українську сільськогоспо-
дарську академію. Життя і
творчий шлях ученого відоб-
ражають умови, в яких форму-
валося нове покоління науко-
вих кадрів аграрної науки,
особливо її біологічної гіл-
ки, започатковувалася теоре-
тична база селекції тварин і
рослин — генетика — після
20-річного панування (1948–
1968 рр.) лисенківської навали
невігластва і знищення кадрів,
видатних генетиків і селекціо-
нерів — М.І. Вавилова, М.П. Ду-
бініна, А.О. Сапєгіна та ін.
Відродження генетики в Ук-

раїні розпочалося з організації
кафедри генетики в Українсь-
кій сільськогосподарській ака-
демії (нині — НУБіП України),
яку тоді очолив професор
М.М. Колесник, відомий до-
слідник генезису видів великої
рогатої худоби східного регіо-
ну колишнього СРСР.
Закінчивши аспірантуру при

кафедрі генетики, О.Л. Трофи-
менко захистив дисертацію й
отримав учений ступінь канди-
дата біологічних наук. У 1971–
1976 рр. Олексій Лукич читав
курс лекцій з видової генети-
ки у Київському державному
університеті ім. Т.Г. Шевченка.
У 1979–1982 рр., перебуваю-
чи у Гвінеї (Західна Африка),
О.Л. Трофименко систематич-
но вивчав роботи класиків
вітчизняної і зарубіжної гене-
тики, досконало оволодів анг-

О.Л. ТРОФИМЕНКУ — 75

лійською та французькою мо-
вами і викладав цими мовами
біологію і генетику студентам
зарубіжних вищих навчальних
закладів, одночасно працював
першим експертом-генетиком
з племінної справи від СРСР.
Після повернення в Україну

Олексій Лукич працював до-
центом, професором кафедри
генетики УСГА. Двадцятирічні
дослідження з феногенетики
великої рогатої худоби молоч-
ного і м’ясного напряму про-
дуктивності завершились за-
хистом (у Москві) докторської
дисертації «Теоретические и
практические основы фенети-
ки дерматоглифов носогубно-
го зеркала крупного рогатого
скота» (1991 р.) й отриманням
ученого ступеня доктора біо-
логічних наук і звання профе-
сора кафедри генетики. Вче-
ний проводив на фермах дос-
лідження закономірностей
успадкування кількісних та
якісних ознак у молочних і
м’ясних породах худоби, об-
ґрунтував новий напрям оцін-
ки фенотипу на основі карту-
вання хромосом, має понад
15 патентів на винаходи і ко-
рисні моделі.

Разом зі співробітниками
кафедри Олексій Лукич підго-
тував і видав навчальні по-
сібники та практикуми з гене-
тики сільськогосподарських
тварин. Особливу популяр-
ність мають навчальні по-
сібники: «Генетика сільсько-
господарських тварин» (1996),
«Генетика популяцій» (2003),
«Генетика відтворення» (2011)
та ін. Наукові праці професо-
ра відзначаються системним
підходом до вивчених явищ в
біології, практичною спрямо-
ваністю, тому вони не втрача-
ють своєї цінності і в сучасній
генетиці.
О.Л. Трофименко — суддя-

експерт національної категорії
з кінології, організатор спеціа-
лізації «Кінологія» при НУБіП
України. Разом з Ф.Й. Поліщу-
ком він є співавтором на-
вчальних програм, методич-
них розробок та підручників:
«Основы кинологии» (2002),
«Кинология» (2007), «Біотех-
нія собаки» (2010), «Одороло-
гия» (2012).
Нині професор О.Л. Трофи-

менко працює над проблема-
ми феногенетики, онтофенів,
фенометрії породних ознак
великої рогатої худоби, ефек-
ту Валунда щодо частки гомо-
зигот в панміктичних групах
популяції тварин та іншими
проблемами теоретичної ге-
нетики.
Бажаємо Олексію Лукичу ще

багатьох творчих звершень.

І.І. Ібатуллін,
академік НААН
Д.Т. Вінничук,

член-кореспондент НААН
І.В. Гончаренко,
доктор сільсько-

господарських наук
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мониторинга земель и сформулированы основные
задачи, исполнение которых позволит проводить эти
работы на уровне лучших европейских аналогов.
Ключевые слова: мониторинг, концепция, задачи,
информационная база.

УДК 631.147:504:338.43
Балян А.В. Вклад аграрной науки в развитие орга-
нического производства//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 11. — С. 9–12.
Раскрыто современное состояние органического
производства в Украине и обозначены основные его
проблемы, обусловливающие необходимость прове-
дения углубленных научных исследований. Осве-
щен вклад аграрной науки в формирование и раз-
витие рынка органической продукции. Приведены
основные научные достижения и определены перс-
пективы дальнейших научных исследований, на-
правленных на развитие отечественного органичес-
кого сектора.
Ключевые слова: органическое производство, ры-
нок органической продукции, аграрная наука, науч-
ные достижения в области органического производ-
ства.

УДК 631.92:911.52:338.432
Зарышняк А.С., Седило Г.М., Дышлюк В.Е., Кач-
мар О.И. Стратегия развития агропромышленного
производства при сохранении ландшафтов и рекре-
ационных зон Карпатского региона//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 11. — С. 13–21.
Карпатский регион рассмотрен в плоскости функ-
ционирования естественных зональных ландшафт-
ных систем и антропогенных видоизмененных, в
частности агроландшафтов (традиционных и специ-
фических для региона: осушенных, химически ме-
лиорируемых, склоновых, луговых) разного уровня
пространственной локализации и интенсивности.
Обсуждены вопросы их трансформации. В контек-
сте эффективного сочетания агропромышленного
производства и сохранения ландшафтов и рекреа-
ционных зон обоснованы стратегические научные
принципы, которые обеспечивают наивысшую отда-
чу их ресурсного потенциала и эффективное эколо-
гически безопасное природопользование. Библиогр.:
14 названий.
Ключевые слова: Карпатский регион, рекреацион-
ная сфера, ландшафты, агроландшафты, экологи-
ческая политика, целостная природно-экономичес-
кая система.

УДК 635.21:631.8
Вишневская О.А. Влияние удобрений на увеличе-
ние урожайности современных сортов картофеля в
условиях Полесья//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 11. — С. 22–25.
Приведены результаты исследований по изучению
влияния удобрений и способов их внесения на про-

дуктивность сортов картофеля разных групп спело-
сти в условиях Полесья Украины. Установлено, что
эффективность использования основного удобрения
можно повысить за счет внекорневой подкормки
растений картофеля удобрением Ferticare. Комплек-
сное использование удобрений способствует про-
дуктивному процессу насаждений картофеля и уве-
личению урожая клубней исследуемых сортов. Биб-
лиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: картофель, сорта, удобрения,
способы внесения удобрений, высота растений, пло-
щадь лиственной поверхности, урожайность, коэф-
фициент корреляции.

УДК 633.11:631.5(477.72)
Вожегова Р.А., Заeц С.А., Коваленко A.А. Урожай-
ность разных сортов пшеницы озимой в зависимос-
ти от сроков сева в условиях Южной Степи//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 11. — С. 26–29.
Представлены результаты полевых исследований
по определению оптимального срока сева разных
сортов пшеницы озимой Хэрсонська бэзоста, Ови-
дий, Кохана и Зэмлячка одэська, которые высева-
ли по черному пару. Установлено, что у каждого
сорта свой срок сева. В начале оптимальных сро-
ков следует высевать сорта Овидий и Кохана, в се-
редине — сорт Зэмлячка одэська, а в конце опти-
мальных и допустимых — сорт Хэрсонська бэзос-
та. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: Южная Степь, пшеница озимая,
сорта, сроки сева, черный пар, урожайность.

УДК 632.913.1
Большакова В.Н. Распространение карантинного
организма золотистая картофельная нематода (Glo-
bodera rostochiensis Woll.) на территории Одесской
области//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 11. —
С. 30–33.
Приведены результаты оценки фитогельминтологи-
ческого мониторинга пасленовых культур Одесской
области на основании современной технологии —
географической информационной системы. Обнару-
жен очаг заражения золотистой картофельной нема-
тодой, создана электронная векторная карта его
местонахождения. Разработан рациональный метод
ликвидации очага паразита. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: Золотистая картофельная нема-
тода, карантин растений, ГИС-технологии, немато-
доустойчивые сорта.

УДК 637.12.05(477.41)
Якубчак О.Н., Кобыш А.И. Оценка качества сыро-
го товарного молока, полученного от коров личных
крестьянских хозяйств//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 11. — С. 34–36.
Приведены результаты исследований органолепти-
ческих, физико-химических, биохимических и сани-
тарно-гигиенических показателей качества молока
коров, содержащихся в условиях личных крестьян-
ских хозяйств Киевской обл. Проанализировано вли-
яние времени года на качественные показатели сы-
рого коровьего молока. Установлены несоответ-
ствия некоторых показателей качества молока коров
требованиям действующих нормативно-правовых
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документов, в частности органолептических показа-
телей: запаха и вкуса. Выявлены качественные и
количественные фальсификации молока. Библиогр.:
7 названий.
Ключевые слова: молоко, качество, санитарно-ги-
гиенические, физико-химические, биохимические
показатели, личные крестьянские хозяйства.

УДК 578.835:615.371/330.131
Головко А.Н., Сорока В.И., Деревянко С.В., Бова
Т.А. Тешовак — новая инактивированная вакцина
против болезни Тешена свиней//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 11. — С. 37–40.
Разработана инактивированная вакцина для специ-
фической профилактики болезни Тешена свиней и
проведено ее комиссионное испытание. Вакцина
создана на основе штамма Porcine teschovirus-1
«Днепровский-34». Однократное введение вакцины
в дозе 2 см3 способствует формированию специфи-
ческого иммунитета у свиней к возбудителю болез-
ни Тешена уже на 7-е сутки и сохраняется на про-
тяжении 11 мес. Максимальный уровень вирусней-
трализующих антител в крови привитых животных
на 60-е сутки достигал 1:8192. Среднегеометричес-
кий титр антител составляет 1:512, что обеспечива-
ет защиту вакцинированных поросят даже при инт-
рацеребральном введении 10 летальных доз конт-
рольного эпизоотического высоковирулентного
штамма болезни Тешена свиней «Черниговский-
2372». Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: вакцина, болезнь Тешена сви-
ней, штамм, иммунитет, антитела.

УДК 633.521:631.172
Лимонт А.С., Климчук В.М. Влияние скорости дви-
жения пресс-подборщиков на продолжительность
формирования рулонов льнотресты при ее уборке//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 11. —
С. 41–43.
Исследована скорость движения пресс-подборщи-
ков с прессующими камерами сменного и постоян-
ного объемов на уборке льнотресты. Определено
влияние скорости движения пресс-подборщиков на
продолжительность формирования рулонов льносы-
рья. Прослежено изменение количества рулонов
тресты на 1 га убранного поля в зависимости от ско-
рости движения пресс-подборщиков. Количество
рулонов, которые могут быть сформированы на 1 га
убранного поля, по условиям опыта колеблется в
пределах от 12 до 26 шт.  Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: лен-долгунец, треста, уборка,
пресс-подборщик, скорость движения, рулон, фор-
мирование, продолжительность.

УДК 633.18:631.42
Гуторова О.А., Шеуджен А.Х., Марущак А.Н. Транс-
формация соединений железа в почве рисового
поля//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 11. —
С. 44–46.
Установлено, что возделывание риса привело к
обеднению пахотного слоя на валовое железо по
сравнению с участком залежи (4,65 против 5,20%).
Длительное использование почвы под культуру риса
ведет к усилению гидроморфных признаков и пере-

распределению валового железа вниз по почвенно-
му профилю. Происходит преимущественное накоп-
ление окисной формы элемента в верхней части
профиля, содержание общего подвижного железа
под рисом в 2 раза больше, чем в условиях зале-
жи. Доказано, что развитие восстановительных про-
цессов приводит к трансформации труднораствори-
мых соединений железа Fe3+ в более подвижные
формы Fe2+ и способствует увеличению доли закис-
ного железа и уменьшению окисного. Библиогр.:
5 названий.
Ключевые слова: почва, профиль, содержание
железа, рис, залежь.

УДК 631.445.51
Демиденко А.В. Восстановление плодородия чер-
ноземов типичных в агроценозах при почвозащит-
ном земледелии//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 11. — С. 47–50.
На основании комплексных многолетних (1992–
2012 гг.) исследований показано, что почвозащитная
система земледелия, которая базируется на систе-
матически безотвальной обработке, является детер-
минирующим фактором восстановления плодородия
черноземов типичных за счет моделирования при-
родных процессов почвообразования в агроценозах
Лесостепи Украины. Доказано, что совокупность поч-
возащитных технологий выращивания культур в аг-
роценозах является фактором влияния на характер,
направленность и саморегуляцию энерго- и массо-
обмена в сложной цепи взаимодействий и взаимо-
связей черноземов в агроценозах. Библиогр.: 10
названий.
Ключевые слова: почвозащитная обработка, сис-
тема обработки, агроценоз, природное плодородие,
саморегуляция, самоорганизация, культурное почво-
образование.

УДК 637.146.2
Боднарчук О.В. Особенности формирования каче-
ственных показателей закваски для кислосливочного
масла//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 11. —
С. 51–54.
Исследовано влияние технологических режимов
приготовления закваски на ее качественные показа-
тели. Установлено, что производство закваски для
кислосливочного масла на основе бактериального
препарата при температуре 34оС и последующего
ее созревания обеспечивает необходимый уровень
кислотности и вкусо-ароматических веществ, что
является необходимым условием для получения
характерных органолептических признаков, прису-
щих кислосливочному маслу. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: закваска, кислотность, числен-
ность молочнокислых бактерий, кислосливочное
масло, диацетил, летучие органические кислоты.

УДК 631.115.11.004.14:005
Варченко О.М., Свиноус И.В., Демчак И.Н. Совре-
менное состояние и проблемы развития личных
сельских хозяйств в Украине//Вісник аграрної нау-
ки. — 2013. — № 11. — С. 55–59.
Рассмотрены проблемы функционирования личных
крестьянских хозяйств при деструктивных явлениях
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в экономике страны. Определены роль и место ОСГ
в условиях обострения социально-экономических
проблем в сельской местности. Значительное вни-
мание уделено рассмотрению первопричин, не сти-
мулирующих развитие личных крестьянских хо-
зяйств как одной из форм самозанятости сельского
населения. На основе анкетирования сформулиро-
ваны основные направления дальнейшего развития
этой формы хозяйствования в сельской местности.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: личное крестьянское хозяйство,
занятость, сельские территории, домохозяйство.

УДК 636.4.082
Васылив А.П. Оценка природной резистентности
свиноматок импортных пород//Вісник аграрної науки.
— 2013. — № 11. — С. 60–62.
В результате проведенных гематологических и био-
химических исследований крови установлено, что
среди исследуемых свиноматок импортных пород
самый высокий уровень природной резистентности
организма у крупной белой породы — 75 баллов в
1-ю неделю после опороса и 69 баллов во время 3-го
месяца супоросности. Промежуточное значение име-
ют свиноматки пород ландрас — 67, 69 и дюрок —
61, 70 баллов. Низкий уровень резистентности орга-
низма у свиноматок пород гемпшир — 51, 58 и пьет-
рен — 48, 55 баллов соответственно. При планиро-
вании ветеринарных мероприятий нужно учитывать
уровень резистентности животных. Библиогр.: 8 на-
званий.
Ключевые слова: породы, адаптация, резистент-
ность, показатели крови, эритроциты, лейкоциты,
фагоцитарная активность.

УДК 631.81:631.821; 155.5
Ильенко Т.В. Моделирование содержания влаги в
растениях пшеницы озимой по спутниковым данным//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 11. — С. 63–65.
Рассмотрена возможность использования данных
космической съемки радиометра МОDIS спутников
Terra и Aqua для определения влагосодержания
растений пшеницы озимой. По спутниковым данным
рассчитаны вегетационные индексы. Показано, что
самую лучшую корреляцию с количеством гигроско-
пической влаги в зеленой массе растений имеет
нормализованный разностный водный индекс. Про-
ведено моделирование влагосодержания и получе-
ны эмпирические зависимости между оптическими
характеристиками пшеницы озимой и влагосодержа-
нием ее зеленой массы. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: влагосодержание, гигроскопич-
ная влага, спутниковые снимки, вегетационный ин-
декс, моделирование, регрессионный анализ.

УДК 330.332.122: 338.43
Беженар И.Н. Формирование продовольственных
брендов на основе региональных продуктов (на при-
мере Раховской брынзы)//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 11. — С. 66–68.
Рассмотрено понятие брендов на основе региональ-
ных продуктов отрасли овцеводства. Осуществ-
лена экономическая оценка потенциальных возмож-
ностей формирования региональных продуктов, в

частности овечьего сыра (брынзы), производимого
на территории Карпатского региона. Проведенный
автором опрос потребителей региональных продук-
тов овцеводства, в т.ч. Раховской брынзы, на фес-
тивале «Гуцульская брынза» в 2012 г. свидетель-
ствует о готовности воспринимать данные продук-
ты как бренды территории, растущем спросе на
такие виды продукции, о ее признании и позицио-
нировании как продукции с особенными, свойствен-
ными только этому региону качествами. Библиогр.:
6 названий.
Ключевые слова: бренд, региональный продукт,
кластер, брынза.

УДК 636.1.082:575
Мельник О.В. Оценка гомозиготности лошадей в
зависимости от уровня инбридинга по микроса-
теллитным локусам ДНК//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 11. — С. 69–70.
Проведена оценка степени гомозиготности 12 мик-
росателлитных локусов лошадей чистокровной вер-
ховой породы в зависимости от уровня инбридин-
га. Даже при незначительном повышении уровня
инбридинга жеребность и плодовитость значитель-
но снижаются, что ухудшает эффективность селек-
ции. Выявлена эффективность использования мик-
росателлитов ДНК для определения более точной
степени инбридинга. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: гомозиготность, инбридинг, ло-
кусы, гены, происходжение, селекция.

УДК 631.51:631.85
Зведенюк Т.Б. Баланс фосфора при длительных
способах основного возделывания почвы в зависи-
мости от удобрения в севооборотах//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 11. — С. 71–73.
Исследовано влияние длительного применения спо-
собов обработки серой лесной почвы и использова-
ния побочной продукции культур как удобрения на
содержание и баланс фосфора в севооборотах раз-
ного типа. Установлено, что при внесении рекомен-
дуемой нормы минеральных удобрений, которая в
1,5 раза превышает вынос фосфора культурами,
сформировался высокий уровень обеспечения этим
элементом. Это дает основание для снижения норм
фосфорных удобрений до уровня выноса с урожа-
ем основной продукции. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: фосфор, побочная продукция
культур, основная обработка почвы, серая лесная
почва, севооборот.

УДК 638.1
Капралюк О.В. История развития отечественного
пчеловодства//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 11. — С. 74–75.
Исследована история развития пчеловодства в Ук-
раине в период с ІХ до середины ХХ в. Приведены
системы пчеловодства. Освещены достижения П.И.
Прокоповича, имеющие мировое значение, а также
разработка новых методов по уходу за пчелами,
приемы борьбы с болезнями, изобретение разбор-
ного рамочного улья и др. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: пчеловодство, пчелиные семьи,
пасека, производство меда.
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UDC 631. 45
Petrychenko V., Balyuk S., Medvedev V. Actual
problems of scientific maintenance of monitoring of the
grounds of Ukraine//News of agrarian sciences. —
2013. — № 11. — P. 5–8.
The condition of scientific maintenance of monitoring of
the grounds is analysed and the primary goals which
execution will allow to spend these works at a level of
the best European analogues are formulated.
Key words: monitoring, the concept, problems, infor-
mation base.

UDC 631.147:504:338.43
Balian A. Contribution of agrarian science in deve-
lopment of organic production//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 11. — P. 9–12.
The state of the art of organic production in Ukraine is
opened and its basic problems which stipulate necessity
of holding profound scientific researches are meant.
Contribution of agrarian science to formation and de-
velopment of the market of organic production is
outlined. Basic scientific reachings are brought and
perspectives of the further scientific researches aimed
at development of domestic organic sector are de-
termined.
Key words: organic production, market of organic
production, agrarian science, scientific reachings in the
field of organic production.

UDC 631.92:911.52:338.432
Zaryshniak A., Sedylo G., Dyshliuk V., Kachmar O.
Strategy of development of agro-industrial production
at preservation of visual environments and recreational
working areas of Carpathian region//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 11. — P. 13–21.
Carpathian region is surveyed in a plane of operation
of natural zonal landscape systems and modified
anthropogenic, in particular, agro-landscapes (traditional
and specific to the region: sewed, chemically recla-
mated, slope, pratal) of different level of dimensional
localization and intensity. Questions of their trans-
formation are discussed. In a context of efficient
combination of agro-industrial production and
preservation of visual environments and recreational
working areas strategic scientific principles which
ensure the best recoil of their resource potential and
effective ecologically safe natural management are
justified. Bibliogr.: 14 titles.
Key words: Carpathian region, recreational sphere,
visual environments, agro-landscapes, ecological policy,
integrated natural and economic system.

UDC 635.21:631.8
Vyshnevska O. Influence of fertilizers upon increase
of productivity of modern cultivars of potato in conditions
of Polissia//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 11. — P. 22–25.
Results of researches in influence of fertilizers and
methods of their importation upon productivity of
cultivars of potato of different groups of maturity in
conditions of Polissia of Ukraine are brought. It is fixed
that productivity of base fertilizer can be increased due
to foliar top dressing of plants of potato by fertilizer
Ferticare. Complex use of fertilizers promotes productive

process of plantations of potato and increases yield of
tubers of probed cultivars. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: potato, cultivars, fertilizers, methods of
fertilizing, height of plants, area of leafy surface,
productivity, correlation coefficient.

UDC 633.11:631.5 (477.72)
Vozhegova R., Zayets S., Kovalenko A. Productivity
of different cultivars of frost-resistant winter wheat
depending on periods of sowing in conditions of South
Steppe//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 11. — P. 26–29.
Results of field researches in determination of optimum
period of sowing of different cultivars of winter wheat
Khersonska awnless, Ovidiy, Kohana and Zemliachka
odeska which were sowed on bare fallow are brought.
It is fixed that each cultivar has its own period of sowing.
In the beginning of optimum periods it is necessary to
sow cultivars Ovidiy and Kohana, in the middle —
cultivar Zemliachka odeska, and at the end of optimum
and admissible — cultivar Khersonska awnless.
Bibliogr.: 7 titles.
Key words: South Steppe, winter wheat, cultivars,
periods of sowing, bare fallow, productivity.

UDC 632.913.1
Bolshakova V. Spreading of quarantine organism of
yellow-green golden nematode (Globodera rostochien-
sis Woll.) in terrain of Odesa oblast//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 11. — P. 30–33.
Results are brought of assessment of phytohel-
minthological monitoring of nightshade family in Odesa
oblast on the basis of modern technique - geographical
intelligence system. Focus of infection by yellow-green
golden nematode is detected. Electron vectorial map
of its occurrence is framed. Rational method of
liquidation of focus of infection of the parasite is
developed. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: yellow-green golden nematode, plant qua-
rantine, GIS-techniques, nematode-resistant cultivars.

UDC 637.12.05 (477.41)
Yakubchak O., Kobysh A. Quality evaluation of the raw
trade milk obtained from cows of personal pea-
sant farms//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 11. — P. 34–36.
Results of investigations in organoleptic, physical and
chemical, biochemical and sanitary-and-hygienic quality
indexes of milk of cows growing in conditions of
personal peasant farms of the Kiev region are brought.
Effect of season of year on quality indicators of raw cow
milk is analyzed. Nonconformity of some quality indexes
of milk of cows to demands of current normative-legal
deeds, in particular organoleptic indicators — odour and
taste — are fixed. Quality and quantitative falsifications
of milk are revealed. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: milk, quality, sanitary-and-hygienic,
physical and chemical, biochemical indexes, personal
peasant farms.

UDC 578.835:615.371/330.131
Golovko A., Soroka V., Derevianko S., Bova T.
Teshovak — new inactivated vaccine against Teshen
disease of pigs//News of agrarian sciences. —
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2013. — № 11. — P. 37–40.
Inactivated vaccine is developed for specific prophylaxis
of  Teshen disease of pigs and its commission trial is
carried out. The vaccine is created on the basis of strain
Porcine teschovirus-1 «Dniprovskyi-34». Single injection
of vaccine in dose of 2 sm3 promotes formation of
specific immunodefence at pigs to Teshen disease-
producing factor for the 7th day and this effect is
preserved during 11 months. Maximum level of virus-
neutralizing antibodies in blood of the vaccinated
animals is observed for the 60th day and it is reached
1:8192. Compound antiserum capacity makes 1:512,
That ensures protection of vaccinated piglets even at
intracerebral injection of 10 lethal doses of control
epizootic highly virulent strain of Teshen disease of pigs
«Chernigivsyi-2372.» Bibliogr.: 12 titles.
Key words: vaccine, Teshen disease of pigs, strain,
immunodefence, antibodies.

UDC 633.521:631.172
Limont A., Klymchuk V. Influence of speed of press-
crop collector on duration of formation of rollers of flax
stock at its harvesting//News of agrarian sciences. —
2013. — № 11. — P. 41–43.
Speed of press-crop collector with pressing chambers
of removable and fixed volumes at harvesting flax stock
is studied. Influence of speed of press-crop collector on
duration of formation of rollers of flax stock is
determined. Change of amount of rollers of stock for 1
hectare of stubble field depending on speed of press-
crop collector is tracked. Amount of rollers which can
be formed for 1 hectare of stubble field in conditions of
experience changed within the limits of 12–26 pieces.
Bibliogr.: 6 titles.
Key words: flax, stock, harvesting, press-crop collector,
speed, roller, formation, duration.

UDC 633.18:631.42
Gutorova O., Sheudzhen A., Marushchak A. Trans-
formation of compounds of iron in soil of paddy//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 11. — P. 44–46.
It is fixed that cultivation of rice has led to depletion of
arable layer with gross iron in comparison with a plot
of long fallow (4,65 against 5,20 %). Long usage of soil
under rice leads to intensifying hydromorphic attributes
and redistribution of gross iron downwards on soil pro-
file. There is preferential accumulation of oxydic form
of the element in top layer of profile. Content of general
mobile iron under rice for 2 times is more, than in
conditions of long fallow. It is proved that restoration
processes result in transformation of low solubility
compounds of iron Fe3 + in more mobile forms of Fe2 +

and promote increase of protoxidic iron and decrease
of oxydic one. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: soil, profile, content of iron, rice, long fallow.

UDC 631.445.51
Demydenko A. Reestablishment  of soil formation in
agroecosystems at soilprotective farming//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 11. — P. 47–50.
On the basis of complex long-term (1992–2012)
researches it is shown that soil-protective system of
agriculture, which is based on regularly subsoiling, is
the determining factor of reestablishment of fertility of

typical black earth due to simulation of processes of soil
formation in agro-ecosystems of Forest-steppe of
Ukraine. It is proved, that aggregate of soil-protective
techniques of cultivation of cultures in agro-ecosystems
is the factor of influence on character, directedness and
self-regulation of energy- and mass exchange in
complex chain of interactions and correlations of black
earth in agro-ecosystems. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: soil-protective cultivation, system of
cultivation, agrocenosis, natural fertility, self-regulation,
self-organization, cultural pedogenesis.

UDC 637.146.2
Bodnarchuk O. Features of formation of quality
indicators of starter culture for sour butter//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 11. — P. 51–54.
Influence of technological regimens of barm-making on
its quality indicators is studied. It is  that production of
starter culture for sour butter on the basis of bacterial
preparation at the temperature of 34°С and its sub-
sequent maturation ensures necessary level of acidity
and taste-and-aromatic matters. That is the necessary
condition for deriving characteristic organoleptic
attributes inherent in sour butter. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: starter culture, acidity, numerosity of lactic
acid bacteria, sour butter, diacetyl, volatile organic
acids.

UDC 631.115.11.004.14:005
Varchenko O., Svinous I., Demchak I. Up to date state
and problems of development of personal agriculture
in Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 11. — P. 55–59.
Problems of personal peasant farms are surveyed at
the destructive phenomena in national economy. The
role and place PPF in conditions of exacerbation of
social and economic problems in rural zone are deter-
mined. The appreciable attention is given to treating of
the first causes which are not stimulating development
of personal peasant farms as one of forms of self-
employment of agricultural population. On the basis of
questioning the basic directions of the further deve-
lopment of this form of managing in rural zone are
formulated. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: personal peasant farm, employment, rural
terrains, household.

UDC 636.4.082
Vasyliv A. Assessment of natural resistance of sows
of import breeds//News of agrarian sciences. —
2013. — № 11. — P. 60–62.
As a result of the carried out hematological and
biochemical blood analysises it is fixed that among
studied sows of import breeds the highest level
of natural resistance of an organism is at large white
breed — 75 points in the 1st week after farrow and 69
points during the 3rd month of pregnancy. Intermediate
value is fixed at sows of breeds landras — 67, 69
points, and durok — 61, 70 points. Low level of
resistance of an organism is fixed at sows of breeds
hempshir — 51, 58 points, and pietren — 48, 55 points.
At mapping out veterinary measures it is necessary to
consider the level of resistance of animals. Bibliogr.: 8
titles.
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Key words: breeds, acclimatization, resistance, indexes
of blood, erythrocytes, leucocytes, phagocyte activity.

UDC 631.81:631.821; 155.5
Ilyenko T. Simulation of moisture content in plants of
winter wheat on the basis of satellite data//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 11. — P. 63–65.
The possibility of using MODIS/Terra and Aqua space
imagery data to determine the moisture content of winter
wheat plants is discussed. According to satellite data
the vegetation indices are calculated. It is shown that
normalized difference water index has the best
correlation with the amount of hygroscopic moisture of
green plants. The simulation of the moisture content is
carried out and the empirical relationships between the
optical characteristics of winter wheat and its green
mass moisture content are obtained. Bibliogr.: 14 titles.
Key words: specific humidity, hygroscopic moisture,
satellite snapshots, vegetative index, simulation,
regression analysis.

UDC 330.332.122 : 338.43
Bezhenar I. Formation of food brands on the basis of
regional products (on an example of Rakhov brinsen
cheese)//News of agrarian sciences. — 2013. — № 11.
— P. 66–68.
The concept of brands on the basis of regional products
of branch of sheep-breeding is surveyed. Economic
evaluation of potential of formation of regional products,
in particular sheep cheese (brinsen cheese)
manufactured in Carpathian region, is realized. The
interrogation of consumers of regional products of
sheep-breeding conducted by the author (including
Rakhov brinsen cheeses) at festival «Huzul brinsen
cheese» in 2012 testified to readiness to accept the
yielded products as brands of region, growing demand
for such sorts of production, its recognition and
positioning as production with qualities inherent only to
this region. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: brand, regional product, cluster, brinsen
cheese.

UDC 636.1.082:575
Melnyk O. Assessment of homozygosis of equines
depending on the level of inbreeding on microsatellite
locuses of DNA//News of agrarian sciences. —

2013. — № 11. — P. 69–70.
Assessment of degree of homozygosis of 12
microsatellite locuses of equines of pure-blooded riding
breed depending on the level of inbreeding is carried
out. Even at slight increase of the level of inbreeding
foaling and fertility considerably drop, that aggravates
efficiency of selection. Productivity of microsatellites of
DNA for determination of more exact degree of
inbreeding is determined. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: homozygosis, inbreeding, locuses, genes,
parentage, selection.

UDC 631.51:631.85
Zvedeniuk T. Balance of phosphorus at long methods
of the basic cultivation of soil depending on fertilizing
in crop rotations//News of agrarian sciences. —
2013. — № 11. — P. 71–73.
Influence of long application of methods of sulphur
fumigation of forest soil and utilization of collateral
production of cultures as fertilizers on the content and
balance of phosphorus in crop rotations of different type
is studied. It is fixed that at importation of recommended
doze of artificial fertilizers, which for 1,5 times exceeds
carrying out of phosphorus by cultures, the high level
of provision by this element was generated. It
substantiates decrease of dozes of phosphoric fertilizers
to the level of carrying out with crop of basic production.
Bibliogr.: 6 titles.
Key words: phosphorus, collateral production of
cultures, basic soil cultivation, grey forest soil, crop
rotation.

UDC 638.1
Kapraliuk O. History of development of domestic
beekeeping//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 11. — P. 74–75.
History of development of beekeeping in Ukraine for the
period beginning from ІХth up to the middle of the XX
century is studied. Different systems of beekeeping are
shown. P.I. Prokopovich achievements which have
world importance are shown. They include:
development of new methods on care of bees,
receptions of extirpation with diseases, invention of non-
disposable movable-frame hive, etc. Bibliogr.: 4 titles.
Key words beekeeping, honey-bee colony, apiary,
production of honey.
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