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СиСтема Сертифікації 
Садивного матеріалу 
винограду в україні

Мета. Розробити наукові, методичні і технологічні 
засади системи сертифікації садивного матеріа
лу винограду України. Методи. Клонова селекція, 
санітарна селекція, імуноферментний аналіз, ПЛР, 
культура тканин in vitro. Результати. Індивідуальний 
клоновий відбір проведено в період з 1969 по 2014 р. 
в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпат
ській областях та АР Крим на загальній площі вино
градних насаджень понад 2000 га. Для промислового 
розмноження було рекомендовано 56 безвірусних та 
контрольованих на бактеріальний рак клонів  
25ти технічних сортів, 43 клони 21го столового та 
12 клонів 6ти підщепних сортів винограду. У вино
градних розсадниках Одеської, Херсонської та Закар
патської областей закладено маточники категорії 
«базові» клонів 32х при щепних та 4х підщепних сор
тів площею 34,21 га. Розроблено наукові, методичні, 
нормативні та організаційні засади сертифіковано
го виноградного розсадництва України. Висновки. 
Розроблена в ННЦ «Інститут виноградарства і 
виноробства імені В.Є. Таїрова» система сертифі
кації садивного матеріалу винограду містить такі 
блоки напрацювань: селекційний матеріал — сорти 
та клони сортів винограду, колекційні та маточні 
насадження безвірусних клонів, регламентувальні 
та нормативні документи. Інноваційними складови
ми системи є генетичний матеріал клонів сортів 
винограду, адаптованих до умов України, методика 
клонової селекції, методики ідентифікації латентної 
вірусної та бактеріальної інфекції, системи генетич
ного та санітарного контролю, а також технологія 
виробництва сертифікованого садивного матеріалу 
винограду.

Найактуальніше

Системи сертифікації садивного матеріалу 
винограду сьогодні є візитною карткою розсад-
ництва більшості виноградарських країн світу. 

Ключові слова: виноград, виноградний розсадник, клонова селекція, санітарна селекція, клон 
сорту, система сертифікації, садивний матеріал, банк клонів, базові маточники.

Функціонування таких систем дає можливість 
найефективніше отримувати високоякісний са-
дивний матеріал винограду європейської кате-

УДК 634.84:631.541:658.562
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1. Перспективні клони сортів винограду ннц «івів імені в.Є. таїрова», 2014 р.

Сорт Клони Місце, рік виділення

Альварна 3127; 3712 Р-п «Шабо», 1985 р.
Аліготе 1012; 414 ДП «ДГ ім О.В. Суворова», 1978 р.
Голубок 1685;4656; 361 ДП ДГ «Таїровcьке», 1981 – 1983 рр.
Жемчуг Зала 1222; 8121 Р-п «Берегівський», 1986 р.
Іллічівський ранній 4242; 4245 Селекційні ділянки, 1994 р.
Іршаї Олівер 3524; 1881 ДП ДГ «Таїровcьке», 1981 р.
Каберне Совіньйон 1473; 441 Селекційні ділянки, 1968 р.

143141 Р-п «Леніна», 1987 р.
2043; 22103 «Бурлюк», 1987 р.

Марсельський чорний ранній 1294 Селекційні ділянки, 1969 р.
Мускат білий 2083 Молдова, 1986 р.
Мускат одеський 349; 3435;3432і Селекційні ділянки, 1995 р.
Мускат Оттонель 12122; 2101 Р-п «Берегівський», 1985 р.
Мюллер Тургау 415; 1731 Р-п «Виноградівський», 1985 р.
Одеський чорний 47222;67131;642012 ДП ДГ «Таїровcьке», 2002 р.
Піно чорний 532 Молдова, 1981 р.
Рислінг рейнський 207; 13101 Р-п «Берегівський», 1984 р.

6846 Р-п «Цюрюпинський», 1984 р.
Ркацителі 6054; 5145; 4132 ДП «ДГ ім. О.В. Суворова», 1978 р.
Рубін таїровський 2118; 2519; 2722 Селекційні ділянки, 1995 р.
Сапераві 359 Телаві, Грузія, 1981 р.
Сухолиманський білий 1632; 244; 5110 ДП ДГ «Таїровcьке», 1969 р.
Совіньйон зелений 4442; 3873 Р-п «Ізумрудний», 1987 р.
40 лєт Октября 319 Селекційні ділянки, 1969 р.
Тельтікурук 7131; 7102; 821 Р-п «Шабо», 1985 р.
Трамінер рожевий 3360 Молдова, 1986 р.
Фетяска біла 1971 Р-п «Шевченко», 1984 р.

1623; 521 Р-п «Кальникський», 1984 р.
Шардоне 4876; 4536 Р-п «Берегівський», 1985 р.
Грочанка 3022 Р-п «Ліманський», 1981 р.

6053; 5493 Р-п «Ізумрудний», 1987 р.
Італія АЗОС Анапа, Росія, 1986 р.
Жемчуг Саба 20107 Р-п «Кальникський», 1986 р.
Восторг 7383; 60162 Новочеркаськ, Росія, 1988 р.
Карабурну 10328;5158 ДП «ДГ ім О.В. Суворова»,1978 р.
Кобзар 30115 ДП ДГ «Таїровське», 1983 р.
Королева виноградників 1964; 2695 Р-п «Шабо»,1975 р.
Ланка 4062; 5071 ДП ДГ «Таїровське», 1986 р.
Мєчта 244; 323 Р-п «Шабо», 1986 р.
Мускат Адда 1124 Р-п «Виноградівський», 1986 р.
Мускат гамбурзький 2034 Селекційні ділянки, 1971 р.

353; 321; 622 ДП «ДГ ім О.В. Суворова»,1978 р.
Мускат жемчужний 8153; 7251 ДП ДГ «Таїровське», 1985 р.
Мускат таїровський 1836 Селекційні ділянки, 1972 р.

371 ДП ДГ «Таїровське», 1986 р.
Мускат янтарний 574; 24211 Р-п «Ізумрудний», 1987 р.
Огоньок таїровський 24102; 2463; 2464 ДП ДГ «Таїровське»,1987 р.
Одеський сувенір 8022; 7844; 5837 ДП ДГ «Таїровське»,1981 р.
Оригінал 5834; 41104; 5861 ДП ДГ «Таїровське», 1988 р.
Сурученський білий 36333 АФ р-п «Білозерський», 1987 р.
Смєна 4864; 4912; 1582 ДП ДГ «Таїровське», 1988 р.
Український 85 (Зорька) 974 Р-п «Лиманський», 1985 р.
Шасла біла АЗДС Анапа, Росія, 1986 р.

2561 Р-п «Шабо», 1977 р.
Ріпарія×Рупестріс 101-14 4923; 672 ДП «ДГ ім О.В. Суворова», 1978 р.

1182 Р-п ім. 50-річчя Жовтня, 1983 р.
Берландієрі×Ріпарія СО4 1791; ДП «ДГ ім О.В. Суворова», 1978 р.

97101; Р-п «Октябрьский», 1982 р.
60101 Р-п «Ізумрудний», 1984 р.

Берландієрі×Ріпарія Кобера 5ББ 211161; 21192 Р-п «Ізумрудний», 1987 р.
9191 Р-п «Кальникський», 1982 р.

Берландієрі×Ріпарія 41Б 3721 Р-п «Золоте поле», 1984 р.
Берландієрі×Ріпарія Кречунел 2 52103 ДП «ДГ ім О.В. Суворова», 1980 р.
Ріпарія Глуар 3562 Р-п «Виноградівський», 1982 р.
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горії, сертифікований для закладання промис-
лових виноградників. Багаторічним досвідом 
провідних виноградарських країн доведено, 
що закладання промислових насаджень відсе-
лектованим садивним матеріалом, отриманим 
на основі клонів сортів винограду, за умови 
контролю за вірусними, бактеріальними і фі-
топлазмовими хворобами, безперечно, є най-
ефективнішим засобом підвищення приживлю-
ваності саджанців, зменшення зрідженості та 
збільшення тривалості життя насаджень і дає 
змогу досягти вирівняності та однорідності рос-
лин за ростом, розвитком і врожаєм.

Починаючи з середини ХХ ст. системи сер-
тифікації одержують законодавчу підтримку. 
Так, у країнах Європейського Союзу основним 
регламентувальним документом системи сер-
тифікованого розсадництва є Директива Євро-
пейського економічного співтовариства 1968 р. 
[2] стосовно комерціалізації садивного матері-
алу винограду та її пізніший модифікований 
варіант — Директива Євросоюзу 2002 р. [3].

Головними складовими систем сертифі-
кації є генетична (отримання і застосування 
клонів сортів) [1, 8, 10], санітарна (контроль 
за певним переліком вірусних, бактеріаль-
них і фітоплазмових патогенів на садивному 
матеріалі) [5, 6, 7] та розмноження, яке ви-
значає певну кількість етапів — від банку (ко-
лекції) клонів до промислового насадження. 
Кожний етап, а відповідно — маточне наса-
дження на певному етапі, та садивний мате-
ріал, який з нього отримують, є категорією, 
що має свою назву та усталене маркування.

Системи сертифікації садивного матеріалу 
винограду країн світу та санітарного конт ролю 
у цих виноградарських країнах мають спіль-
ні риси, проте можуть відрізнятися за всіма 
3-ма зазначеними вище складовими [4, 9].  

У генетичному сенсі причиною є наявність 
або відсутність клонів того чи іншого сорту, 
у санітарному — різна епідеміологічна си-
туація в ряді країн, наявність та доступність 
методичної бази санітарного контролю, типи 
й походження матеріалу, до якого застосову-
ються санітарні заходи тощо. Стосовно етапів 
розмноження — йдеться швидше про різни-
цю у назвах категорій, які одержують на пер-
ших етапах системи (пребазовий та базовий 
матеріал, чи базовий А та базовий Б, чи ви-
хідний та базовий тощо), ніж про відмінності 
у санітарних вимогах до категорії садивного 
матеріалу.

Мета досліджень — створення та впрова-
дження в практику виноградних розсадників 
України науково-методичних і технологічних 
основ цілісної системи сертифікації садивного 
матеріалу винограду. Роботу виконано в ННЦ 
«Інститут виноградарства і виноробства іме-
ні В.Є. Таїрова», далі «ІВіВ імені В.Є. Таї рова» 
в 1985 – 2014 рр.

Методика досліджень. У роботі було ви-
користано методи клонової селекції, санітар-
ного контролю (візуальна санітарна селекція 
та виявлення латентного ураження збудни-
ками вірусних, фітоплазмових і бактеріаль-
них хвороб за допомогою імуноферментного 
аналізу та ПЛР), а також низку технологічних 
прийомів прискореного розмноження геноти-
пів в умовах культури in vitro із застосуван-
ням іонообмінних субстратів.

Результати досліджень. В Україні систе-
ма сертифікації садивного матеріалу виногра-
ду почала формуватись у 80-х роках минулого 
століття під час проведення масштабних робіт 
з відбору та дослідження клонів у Центрі кло-
нової селекції ННЦ «ІВіВ імені В.Є. Таїрова». 
Вона характеризувалася використанням ре-

Центр клонової селекції ННЦ 
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН

Вихідні клонові саджанціБанк клонів

Базові маточникиРозсадники

Виноградарські господарства

Базові саджанці

Розсадники
Сертифіковані 

маточники Сертифіковані 
саджанці

Промислові 
виноградники

технологія виробництва сертифікованого садивного матеріалу
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2. Базові та сертифіковані маточники клонів сортів винограду селекції ннц «івів імені в.Є. таї-
рова» в господарствах україни (1999–2012 рр.) станом на 01.02.2014 р. (площа, га)

Сорт
Кількість 
клонів

Господарства

Н
Н

Ц
  

«І
В

іВ
 ім

ен
і 

В
.Є

. Т
аї

ро
ва

»,
  

О
де

сь
ка

 о
бл

.

Д
П

  
«Д

Г 
«Т

аї
ро

вс
ьк

е»
, 

О
де

сь
ка

 о
бл

.

Д
П

  
«Д

Г 
ім

. О
.В

. С
ув

ор
ов

а»
, 

О
де

сь
ка

 о
бл

.

А
Ф

 р
ад

го
сп

 
«Б

іл
оз

ер
сь

ки
й»

, 
Х

ер
со

нс
ьк

а 
об

л.

В
А

Т
 «

П
ри

ду
на

йс
ьк

ий
»,

 
О

де
сь

ка
 о

бл
.

С
Т

О
В

 «
Б

ер
ег

ів
сь

ке
»,

 
З

ак
ар

па
тс

ьк
а 

об
л.

В
сь

ог
о,

 г
а

Клони технічних сортів винограду

Аліготе 2 0,03 0,12 0,03 0,94  –  – 1,12

Альварна 2 0,02  –  –  –  –  – 0,02

Голубок 4 0,02 0,03  – 0,41  –  – 0,46

Жемчуг Зала 3 0,02  –  –  –  –  – 0,02

Іллічівський ранній 5 0,09 0,09  – 0,21  –  – 0,39

Іршаї Олівер 3 0,03 0,03  – 0,64  –  – 0,70

Каберне Совіньйон 4 0,06 0,15 0,46 1,58 0,82  – 3,07

Марсельський чорний ранній 1 0,04 0,03  – 0,57  –  – 0,64

Мерло 2  – 0,12  – 0,57  –  – 0,69

Мускат одеський 4 0,04 0,06 0,07 0,30  –  – 0,47

Мускат Оттонель 2 0,03  –  – 0,55  –  –   0,58

Мюллер Тургау 1  –  –  – 0,25 –  –   0,25

Одеський чорний 4  – 0,09  – 0,56  –  – 0,65

Піно нуар 1 0,01 0,06 0,39 0,71 0,30  – 1,47

Рислінг рейнський 5 0,06 0,12 0,05 1,12 0,43 0,38 2,16

Ркацителі 3 0,04 0,06 0,03 0,58  –  – 0,71

Рубін таїровський 3 0,03 0,06  – 0,03  –  – 0,12

Сапераві 2 0,01 0,03  –  – 0,04  – 0,08

Совіньйон зелений 2 0,03 0,12 0,20 0,66 0,06 –  1,07

Сорок лєт Октября 1 0,01 0,03  –  –  –  – 0,04

Сухолиманський білий 3 0,03 0,12 0,09 0,84  –  – 1,08

Тельтікурук 3 0,02 0,09 0,05 0,21  –  – 0,35

Трамінер рожевий 1 0,05 0,06 022 0,72 1,45 0,18 2,68

Фетяска біла 4 0,03 0,09 0,26 0,84 0,06 0,29 1,57

Шардоне 3 0,02 0,09 0,07 0,99  –  – 1,17

Всього:

клонів, га  – 0,72 1,65 1,9 13,28 3,16 0,85 21,56

клонів, шт. 67 47 37 19 46 13 5  – 

сортів, шт. 25 22 21 12 21 7 3  – 



 
НайактуальНіше

9листопад 2014 р.

Система сертифікації садивного матеріалу  
винограду в Україні

Вісник аграрної науки

Сорт
Кількість 
клонів

Господарства

Н
Н

Ц
  

«І
В

іВ
 ім

ен
і  

В
.Є

. Т
аї

ро
ва

»,
  

О
де

сь
ка

 о
бл

.

Д
П

  
«Д

Г 
«Т

аї
ро

вс
ьк

е»
, 

О
де

сь
ка

 о
бл

.

Д
П

  
«Д

Г 
ім

. О
.В

. С
ув

ор
ов

а»
, 

О
де

сь
ка

 о
бл

.

А
Ф

 р
ад

го
сп

 
«Б

іл
оз

ер
сь

ки
й»

, 
Х

ер
со

нс
ьк

а 
об

л.

В
А

Т
 «

П
ри

ду
на

йс
ьк

ий
»,

 
О

де
сь

ка
 о

бл
.

С
Т

О
В

 «
Б

ер
ег

ів
сь

ке
»,

 
З

ак
ар

па
тс

ьк
а 

об
л.

В
сь

ог
о,

 г
а

Клони столових сортів винограду

Восторг 2 0,02  – 0,03 0,14  –  – 0,19
Грочанка 3 0,04  –  –  –  –  – 0,04
Карабурну 1  – 0,03  –  –  –  – 0,03
Королева виноградників 3 0,03 0,03  –  – 0,01  – 0,07
Ланка 2 0,02 0,06 0,06  – 0,05  – 0,19
Мєчта 2 0,04  – 0,09  – 0,02  – 0,15
Мускат Адда 2 0,01  –  –  –  –  –  0,01
Мускат гамбурзький 2 0,02  –  –    –  – 0,02
Мускат жемчужний 3 0,05 0,15 0,04 – 0,01 0,02 0,27
Мускат таїровський 2 0,01  –  – 0,03 0,02  – 0,06
Мускат янтарний 3 0,03 0,03 0,08 0,26  –  – 0,40
Огоньок таїровський 4 0,04 0,06 0,01 0,03 0,09  –  0,23
Одеський сувенір 3 0,04 0,03 0,06 0,03 0,02  –  0,18
Оригінал 3 0,02 0,03 0,02 0,52  – 0,02 0,61
Смєна 3 0,02 0,06 0,03 0,02  –  – 0,13
Український 85 1 0,01 0,03  – 0,10 0,04  –  0,18
Шасла біла 2 0,02  –  – 0,01  –  – 0,03
Всього:
клонів, га  – 0,42 0,51 0,42 1,14 0,26 0,04 2,79
клонів, шт. 41 37 14 15 13 10 3  – 
сортів, шт. 17 16 10 9 9 8 2  – 
клонів прищепних сортів, га  – 1,14 2,16 2,32 14,42 3,42 0,89 24,35
клонів прищепних сортів, шт. 109 84 51 34 59 23 8  – 

Клони підщепних сортів винограду

Р×Р 101-14 3 0,18 0,63 0,02 2,01  –  – 2,84
Б×Р СО4 3 0,09 0,27 0,46 1,22 0,17  – 2,21
Б×Р Кобера 5ББ 3 0,05 0,03 0,05 0,83 2,51  – 3,74
Б×Р Кречунел 2 1 0,02  – 0,02 0,55 0,44  – 1,03
Ш×Б 41 Б 1 0,02  –  –  –  –  – 0,02
Ріпарія Глуар 2 0,02  –  –  –  –  –  0,02
Всього:
підщепних клонів, га  – 0,38 1,2 0,55 4,61 3,12  – 9,86
підщепних клонів, шт. 13 12 9 7 8 7  –  – 
підщепних сортів, шт. 6 6 3 4 4 3  –  – 
Разом:
клонів, га  – 1,52 3,36 2,87 19,03 6,54 0,89 34,21
клонів, шт. 122 96 60 41 68 30 8  –  
сортів, шт. 48 44 34 25 35 18 5  – 

 
Продовження табл. 2
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зультатів досліджень цього напряму науковців 
виноградарських країн світу, масштабними 
епідеміологічними дослідженнями, створен-
ням власної методичної бази та розробкою 
нових методів діагностики, а також широким 
впровадженням результатів у виноградних 
розсадниках.

У селекційному та генетичному планах 
система сертифікації, сформована в Україні, 
ґрунтується переважно на матеріалі клоново-
го походження. У санітарному сенсі основою 
системи є біологічна індексація, імунофер-
ментний аналіз та ПЛР; на окремих етапах 
додатково використовувався аналіз длРНК та 
молекулярна гібридизація. В організаційному 
плані система спирається на базові розсад-
ники України.

Головною метою клонової селекції є збе-
реження генофонду стародавніх класичних 
промислових сортів винограду й поліпшен-
ня їх господарсько цінних показників через 
індивідуальний клоновий відбір; виділення 
високоврожайних і високотехнологічних міс-
цевих клонів, вільних від вірусної інфекції 
та бактеріального раку, які є основою ви-
робництва високоякісного сертифікованого 
садивного матеріалу. 

У селекційно-генетичному плані всі роботи 
було проведено з дотриманням європейських 
методик та розробленої науковцями інститу-
ту власної методики клонової селекції вино-
граду. Індивідуальний клоновий відбір було 
проведено в період з 1969 по 2014 р. у 19-ти  
виноградарських господарствах Одеської, 
Миколаївської, Херсонської і Закарпатської 
областей та АР Крим на загальній площі по-
над 2000 га технічних, столових та підщепних 
сортів винограду.

Унікальність проведеної роботи визнача-
ється масштабністю площ тогочасного ви-
ноградарства УРСР, які майже вдвічі пере-
вищували наявні нині, що дало можливість 
виділити адаптовані до конкретних умов 
культивування клони районованих сортів. 
Внаслідок відбору та проведеного клонови-
пробування у 2-х вегетативних поколіннях 
для введення в систему сертифікованого ви-
ноградного розсадництва та промислового 
розмноження було рекомендовано 56 клонів 
25-ти технічних, 43 клони 21-го столового та 
12 клонів 6-ти підщепних сортів. Клон сорту 
Ріпарія×Рупестріс 101-14, який має морфо-
логічні й технологічні відмінності порівня-
но з базовим сортом, у 2013 р. переданий 
для державної реєстрації як новий підщепний 

сорт — Ріпарія×Рупестріс 4923 (табл. 1).
Важливим елементом системи виробництва 

сертифікованого садивного матеріалу вино-
граду є створення первинних насаджень, які 
вирощуються в умовах закритого ґрунту, що 
запобігає вторинному ураженню вірусною та 
фітоплазмовою інфекцією завдяки обмеженню 
діяльності переносників — нематод та комах, 
а також істотно зменшує ризики ураження збуд-
ником бактеріального раку Agrobacteriumvitis. 
В ННЦ «ІВіВ імені В.Є. Таї рова» створено банк 
(колекцію) клонів в умовах теплиць на штуч-
ному цеолітовому субстраті загальною пло-
щею 0,2 га. 

На селекційних ділянках закладено вихідні 
та базові маточники клонів на загальній пло-
щі 1,53 га (0,73 технічних, 0,42 столових та 
0,38 підщепних сортів).

Створена науковцями інституту техноло-
гія виробництва сертифікованого садивного 
матеріалу винограду (рисунок) відображує 
основні аспекти отримання клонового ма-
теріалу винограду на етапах досліджень 
вегетативних поколінь (П0, П1, П2). Вона 
визначила основні принципи створення та 
підтримки банку (колекції) клонів, базових і 
сертифікованих маточників з урахуванням 
особливостей виноградарства України та са-
нітарної ситуації на виноградниках. Фахівця-
ми інституту було визначено та опрацьовано 
в базових виноградних розсадниках основні 
організаційні принципи і заходи контролю за 
якістю садивного матеріалу винограду.

Отримані результати були впроваджені 
в найбільших виноградних розсадниках Украї-
ни, обсяги виробництва садивного матеріалу 
в яких становлять понад 60% від загальних 
обсягів виробництва саджанців винограду 
в Україні. Платформою системи є Центр кло-
нової селекції винограду, який на базі бан-
ку клонів та мікроматочників сортів і клонів 
власної селекції виробляє щороку до 50 тис. 
щеплених виноградних саджанців категорії 
«вихідний».

На етапі впровадження було закладено 
маточники категорії «базові» клонів 32-х при-
щепних і 4-х підщепних сортів у розсадниць-
ких господарствах Одеської, Херсонської та 
Закарпатської областей (табл. 2). 

Загальна площа базових маточників 
на 2014 р. становить 34,21 га, з них клонами 
технічних сортів винограду закладено 21,56 га,  
столових — 2,79 га і підщепних — 9,86 га. 
Площі маточників районованих підщепних 
сортів винограду (Ріпарія×Рупестріс 101-14, 
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Берландієрі×Ріпарія Кобера 5ББ) категорії 
«сертифіковані» становлять 28,2 га.

Для створення законодавчого підґрунтя 
функціонування системи науковцями ін-
ституту було подано пропозиції щодо змін 
до Закону України «Про насіння та садивний 

матеріал», які полягають у введенні в обіг 
біологічних категорій садивного матеріалу 
винограду «вихідний», «базовий» та «серти-
фікований». Нормативна основа представле-
на низкою стандартів та проектів стандартів 
стосовно розмноження винограду.
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Створена науковцями ННЦ «ІВіВ імені 
В.Є. Таїрова» система сертифікації садив-
ного матеріалу винограду та її наукового 
супроводу містить такі блоки напрацювань: 
селекційний матеріал — сорти та клони 
сортів винограду; колекційні та маточні на-
садження; регламентувальні та нормативні 
документи. Інноваційними складовими сис-

теми є: генетичний матеріал клонів сортів 
винограду, адаптованих до умов України; ме-
тодика клонової селекції способом індивіду-
ального відбору та методики ідентифікації 
латентної вірусної і бактеріальної інфек-
ції; системи генетичного та санітарного 
контролю; технологія виробництва серти-
фікованого садивного матеріалу винограду.

Висновки
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Мета. установити закономірності зміни вмісту 
фракцій мінеральних сполук фосфору в темно-
сірому опідзоленому ґрунті під впливом різних 
систем удобрення в польовій короткоротаційній 
плодозмінній сівозміні Західного лісостепу 
україни. Методи. польовий, лабораторний і метод 
дисперсійного аналізу. Результати. досліджено 
динамічні зміни вмісту мінеральних сполук 
фосфору в ґрунті за різних систем удобрення 
культур у сівозміні. Висновки. органо-мінеральна 
система удобрення з насиченням 15 т/га 
органічними добривами в сівозміні забезпечує 
зниження частки алюмофосфатів і залізофосфатів 
порівняно з мінеральною системою та сприяє 
підвищенню частки кальційфосфатів у темно-
сірому опідзоленому ґрунті.

Забезпеченість ґрунту засвоюваними фор
мами фосфору — одна з найважливіших 
ознак його окультурення та родючості, що 
безпосередньо впливає на ефективність уне
сених добрив і продуктивність сільськогоспо
дарських культур. 

Результати багатьох досліджень свідчать 
про тісний взаємозв’язок між накопиченням 
у ґрунті доступних фосфатів і продуктив
ністю агроценозів [9]. Фосфор часто є об
межувальним чинником засвоєння інших 
мінеральних поживних речовин рослинами, 
які на багатьох типах ґрунтів у всьому світі 
відчувають дефіцит розчинних форм фос
фору [10]. 

Фосфатний режим ґрунту характеризується 

Ключові слова: фосфор, мінеральні сполуки, фракції, темно-сірий опідзолений ґрунт,  
система удобрення.

загальним умістом фосфору, фракційним 
складом фосфоровмісних органічних і міне
ральних сполук та їхньою рухомістю. 

Уміст загального фосфору і фосфорорга
нічних сполук у ґрунті змінюється в незнач
них межах. Більша їх частина відзначається 
низькою рухомістю, що зумовлює незначну 
доступність фосфору рослинам [1].

Натомість показники мінеральних сполук 
фосфору та фракційний склад — дуже ди
намічні, і саме від їх кількості та складу за
лежить ступінь забезпечення сільськогоспо
дарських культур фосфором. Трансформація 
фосфоровмісних сполук у ґрунті частково ви
значається системою удобрення й залежить 
від дії і післядії добрив [7]. 

Землеробство,  
ґрунтознавство, 
агрохімія
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Вищий ступінь рухомості фосфатів за орга
номінеральної системи сприяє зростанню до
ступного для рослин фосфору в глибших шарах 
ґрунту, що свідчить про її ефективність під час 
вирощування сільськогосподарських культур 
[6]. Під впливом тривалого застосування ор
ганічних добрив підвищується валовий уміст 
фосфору і збільшується частка його рухомих 
форм [3, 5].

Мета досліджень — установити законо
мірності зміни вмісту фракцій мінеральних 
сполук фосфору в темносірому опідзолено
му ґрунті під впливом різних систем удобрен
ня в польовій короткоротаційній плодозмінній 
сівозміні Західного Лісостепу України. 

Дослідження, проведені на ясносірому 
опідзоленому ґрунті, показали, що поєднане 
застосування органомінеральної системи 
удобрення та вапна істотно підвищує вміст 
валового фосфору насамперед за рахунок 
мінеральних фракцій фосфатів. Процес на
копичення органічних сполук фосфору від
бувається повільніше. Залишковий фосфор 
добрив перетворюється у форми фосфатів 
алюмінію та заліза [2]. 

Серед мінеральних форм фосфору в ґрун
тах трапляються сполуки різної рухомості, най
доступнішими з яких для живлення рослин є 
розчинні фосфати. Під рухомими, або розчин
ними фосфатами розуміють не лише ті фор
ми, що можуть бути безпосередньо засвоєні 
рослинами, а й такі, що повільно переходять 
у ґрунтовий розчин і є резервом поповнення 
джерел фосфору для живлення рослин [8].

Матеріали і методи досліджень. Польові 
досліди проводили в умовах стаціонарного 
досліду кафедри ґрунтознавства, землероб
ства та агрохімії Львівського національно
го аграрного університету у 2009 – 2012 рр. 
Чергування культур у короткоротаційній по
льовій плодозмінній сівозміні було таким: 
пшениця озима — буряки цукрові — ячмінь 
ярий — конюшина лучна. 

Схема досліду передбачала контроль, 
мінеральну, органічну та органомінеральну 
системи удобрення з різним насиченням ор
ганічними добривами (таблиця): без добрив 
(контроль); мінеральна система удобрення 
N390P210K430 (сума NPK — 1030); органомі
неральна система удобрення N390P207K430, 
з них N270P150K263 внесено з мінеральними 
добривами (сума NPK — 1030, насиченість 
сівозміни органічними добривами — 6,25 т/га  
сівозмінної площі); органомінеральна система 
удобрення N390P210K430 (сума NPK — 1030), 

з них унесено з мінеральними добривами 
N100P170K173, насиченість сіво зміни органічни
ми добривами — 12,5 т/га; органомінеральна 
система удобрення N390P210K430 (сума NPK — 
1030), з них унесено з мінеральними добрива
ми N50P85K113, ступінь насичення органічними 
добривами — 15 т/га сівозмінної площі; орга
нічна система удобрення N390P210K430 (сума 
NPK — 1030), ступінь насичення органічними 
добривами — 17,5 т/га.

Як мінеральні добрива в досліді викорис
товували суперфосфат простий гранульо
ваний, калійну сіль, які додавали в основне 
удобрення. Азотні (аміачну селітру) вносили 
під передпосівний обробіток і в підживлення. 
Як органічні добрива в основне удобрення 
під буряки цукрові використовували напів
перепрілий соломистий гній великої рогатої 
худоби, редьку олійну на сидерат і солому 
пшениці озимої.

Загальна площа дослідних ділянок — 450 м2,  
облікова — 374 м2, повторність досліду — 3ра
зова, розміщення ділянок — систематичне.

Показники вмісту мінеральних сполук фос
фатів у ґрунті визначали за методикою Чанга
Джексона в модифікації ГінзбургЛебедєвої. 
Цей метод розкриває сутність трансформа
ції сполук фосфору в їхній доступності за
своєння кореневими системами рослин [4]. 
З мінеральних сполук фосфору визначали 
водорозчинні неміцно зв’язані фосфати, алю
мофосфати (Аl – P), залізофосфати (Fe – P) 
і кальційфосфати (Ca – P).

Результати досліджень. Під час вивчен
ня мінеральних форм фосфору в ґрунті 
з’ясувалося, що після ІІІ ротації польової 
сівозміни в шарі 0 – 60 см фракція залізо
фосфатів переважає над іншими фракціями 
в контрольному варіанті та варіантах із засто
суванням мінеральних добрив і мінеральних 
разом з органічними (таблиця).

Лише у варіантах, де вносили найбільшу 
кількість органічних добрив (понад 15 т/га 
сівозмінної площі), у ґрунті істотно зростав 
уміст алюмо і кальційфосфатів, а знижував
ся — залізофосфатів.

Унесення мінеральних добрив забезпечило 
підвищення вмісту фракції неміцно зв’язаних 
фосфатів у верхньому шарі на 3,2 мг/кг  
ґрунту, або на 52% порівняно з контролем. За 
поєднаного внесення мінеральних і органіч
них добрив уміст неміцно зв’язаних фосфа
тів знижувався. Більшою мірою знижувався 
вміст неміцно зв’язаних фосфатів у нижньо
му (40 – 60 см) шарі ґрунту.
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Мінеральна система удобрення забезпечу
вала значне зростання вмісту алюмофосфатів 
у верхньому (0 – 20 см) шарі ґрунту до 200 мг/кг,  
за вмісту на контролі 148 мг/кг ґрунту. Із гли
биною цей показник майже не зменшувався, 
а залишався на рівні 197 – 199 мг/кг ґрунту.

З огляду на загальні запаси мінерального 
фосфору частка алюмофосфатів зростала 
з 34% у шарі ґрунту 0 – 20 см до 43% у шарі 
40 – 60 см. Органомінеральна система удоб
рення забезпечила певне зниження вмісту 
алюмофосфатів до 188 – 190 мг/кг у верх
ньому шарі і до 142 – 149 мг/кг — нижньому. 
На нашу думку, така тенденція зумовлена 
певним меліоративним ефектом органічних 
добрив та підвищенням показника рН у цих 
варіантах. 

Цим можна пояснити також зростання 
вмісту і частки кальційфосфатів у ґрунті. 
Мінеральна система удобрення сприяла 
різкому зниженню вмісту кальційфосфатів 

у підорному шарі (20 – 40 см) на 47% порів
няно з верхнім шаром. У шарі 40 – 60 см 
уміст кальційфосфатів знижувався на 88%, 
що свідчить про значне підкислення середо
вища ґрунту.

У верхньому шарі показники вмісту залізо
фосфатів зросли зі 138 до 177 мг/кг у варіан
тах із застосуванням органічних добрив, що 
було нижче, ніж на контролі (185 мг/кг) і у 
варіанті з мінеральною системою удобрення 
(259 мг/кг ґрунту).

Загалом результати аналізу розподілу різ
них фракцій мінерального фосфору показа
ли, що з глибиною вміст фосфатів знижував
ся. У шарі 40 – 60 см ці показники практично 
вирівнювалися, що характерно для контролю 
і варіантів з унесенням добрив. На удобрених 
ділянках цей процес був більш вираженим. 

Можна стверджувати, що системи удоб
рення сприяють певній акумуляції фосфор
них сполук, насамперед неміцно зв’язаних, 

уміст фракцій мінерального фосфору в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом тривалого 
застосування систем удобрення (2012 р.), мг/кг ґрунту
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Без добрив (контроль) 0 – 20 5,4 147,7 185,1 106,7 0,80

20 – 40 3,3 130,4 164,9 88,4 0,79

40 – 60 1,7 123,8 159,9 75,6 0,77

N390P210K430 0 – 20 8,6 200,1 259,2 117,2 0,77

20 – 40 6,7 199,4 246,2 61,7 0,81

40 – 60 3,2 196,6 239,6 13,6 0,82

20 т/га гною +5 т/га соломи + N270P153K260 0 – 20 8,6 190,7 238,5 138,3 0,80

20 – 40 6,5 176,4 212,7 101,3 0,83

40 – 60 3,1 149,2 178,0 80,7 0,84

30 т/га гною +15 т/га сидерата + 5 т/га соломи + N100P110K173 0 – 20 8,5 192,9 216,8 150,8 0,89

20 – 40 5,8 186,1 202,8 96,3 0,92

40 – 60 2,3 156,4 167,6 71,7 0,93

40 т/га гною +15 т/га сидерата + 5 т/га соломи + N50P85K113 0 – 20 8,5 189,6 186,3 176,6 1,02

20 – 40 4,9 178,4 166,2 136,5 1,07

40 – 60 1,8 149,3 136,6 109,4 1,09

50 т/га гною +15 т/га сидерата + 5 т/га соломи + N25P60K50 0 – 20 8,4 188,3 174,6 177,7 1,08

20 – 40 4,2 164,0 149,1 160,7 1,10

40 – 60 1,6 142,9 130,5 123,0 1,09

    НІР05 0 – 20 1,1 7,9 8,7 5,3

20 – 40 0,8 9,3 8,3 4,7

40 – 60 0,4 6,6 6,3 2,4
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Зміна вмісту фракцій мінеральних сполук фосфору 
в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом  
різних систем удобрення

у верхньому шарі (0 – 20 см) темносірого опід
золеного ґрунту.

Співвідношення алюмофосфатів до фракції 
залізофосфатів у ґрунті відображає певною мі
рою ступінь його окультуреності. Оскільки в рів
новажній системі міцно зв’язані сполуки (залізо
фосфати) переважають менш міцно зв’язані 
(алюмофосфати), збільшення частки алюмо
фосфатів свідчить про вищу доступність міне
ральних сполук фосфору кореневим системам 
рослин. У контрольному варіанті це співвідно
шення становило 0,77 – 0,80 і зменшувалося 
з глибиною, що опосередковано також свід
чить про погіршення агрохімічних властивостей 
ґрунту. Мінеральна система забезпечувала 

певне зростання цього показника з глибиною 
до 0,77 – 0,82. Зважаючи на невисокі показники 
та погіршення агрохімічних властивостей у цьо
му варіанті з глибиною, можна стверджувати, 
що це відбувається через міграцію неміцно 
зв’язаних алюмосилікатів у підорний шар. 

Збільшення норми внесення органічних 
добрив за органомінеральної системи удоб
рення сприяло збільшенню частки неміцно 
зв’язаних алюмофосфатів порівняно із залі
зофосфатами, що позначилося на зростанні 
їхнього співвідношення до 1,0 – 1,1 у варіан
тах із найбільшим насиченням органічними 
добривами (понад 15 т/га). 

Органо-мінеральна система удобрен-
ня в короткоротаційній польовій плодо-
змінній сівозміні з насиченням 15 т/га ор-
ганічними добривами позитивно впливає 
на фракційний склад мінеральних сполук 
фосфору, забезпечує зниження частки 

алюмофосфатів і залізофосфатів порів-
няно з мінеральною системою та сприяє 
підвищенню частки кальційфосфатів — 
близького резерву доступних сполук фос-
фору до глибини 60 см у профілі темно-
сірого опідзоленого ґрунту.
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Науково-оргаНізаційНі 
та екоНомічНі аспекти 
вирощуваННя лікарських 
та ефіроолійНих культур 
в україНі

Мета. висвітлити стан вирощування ефіроолійних 
і лікарських культур та їх переробної галузі 
в україні. Результати. Надано історичну довідку 
з використання зазначених культур у народній та 
традиційній медицині, косметології, парфумерії, 
а також здійснено порівняльний аналіз внеску 
галузі у вітчизняну економіку. Наведено 
перелік вітчизняних підприємств з переробки 
ефіроолійних і лікарських рослин, описано 
їхні потужності та можливості, а також науково-
дослідних установ НааН як перспективних 
для забезпечення цих підприємств необхідною 
якісною сировиною. Висновки. запропоновано 
ряд заходів для поліпшення стану вирощування 
ефіроолійних і лікарських культур в україні.

Постановка проблеми. Нині кожна пере-
січна українська сім’я так чи інакше повсяк-
денно використовує рослини або препарати 
з них, які належать до категорії «лікарських, 
ефіроолійних», з поширеним додатком 
«пряноароматичних». Потрібно зазначити, 
що ці назви умовні, оскільки практично всі 
трав’янисті рослини містять біологічно актив-
ні речовини, які зумовлюють їх використання 
з лікувально-профілактичною, харчовою або 
косметичною метою, до того ж у переліку 
рослин для різних напрямів використання 
їх назви часто-густо повторюються. Трохи 
інша ситуація склалася з терміном «ефіроо-
лійні» рослини. По-перше, він з’явився лише 
у 20 – 30-х роках минулого століття, по-друге, 
він охоплює ті рослини, які синтезують так 

Ключові слова: рослини, ефіроолійні, лікарські культури, фармацевтична  
та парфумерна галузі, сировина.

звані ефірні олії у підвищеній кількості і саме 
останні, а не рослину, використовують з кос-
метичною або терапевтичною метою.

Протягом багатьох століть людина для лі-
кування або харчування збирала рослини 
у природних умовах, поступово накопичуючи 
невичерпний досвід народної медицини або 
кулінарії. В останні десятиліття активно ви-
користовують різноманітні рослинні збори, 
суміші, екстракти, настої в офіційній медици-
ні, профілактичній та декоративній косметиці, 
індустрії з виробництва напоїв та інших про-
дуктів харчування. Це пов’язано насамперед 
з усвідомленням ефекту «м’якого» впливу 
рослинних продуктів порівняно з агресив-
ним, часто руйнівним впливом синтетич-
них препаратів. Як наслідок, в Україні нині 

Рослинництво,  
кормовиробництво
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зареєстровано 615 лікарських засобів рос-
линного походження (ЛЗРП) з понад 200 ви-
дів рослинної сировини, що становить близь-
ко 5% від усіх зареєстрованих, при цьому 
76% реєстраторів — вітчизняні. ЛЗРП пропо-
нують для зупинки кровотеч, загоювання ран, 
як антисептик, для регулювання діяльності 
шлунково-кишкового тракту, нирок, сечових 
шляхів, серця, як снодійний та седативний 
засіб, вітамінний додаток і таке інше, випус-
кають переважно у твердій, рідше — рідинній 
(настоянки, екстракти) формі.

Застосування рослинних препаратів 
у косметології має лікувально-профілак-
тичну і декоративну функції. За характером 
впливу косметологи поділяють рослини або 
їх похідні на протизапальні, антимікробні, 
болезаспокійливі, протисвербіжні, керато-
літичні та ін. Протизапальні рослинні препа-
рати призначають переважно для проблем-
ної жирної шкіри та жирного волосся; крім 
згаданих вище, вирізняють ще препарати, 
які стимулюють епітелізацію тканин шкіри, 
зумовлюють ефект місцевої анестезії, міс-
тять багато живильних або тонізувальних 
речовин. За напрямом використання рос-
линні препарати входять до складу косме-
тичних екстрактів, біокремів, масок, шампу-
нів, пінок, губних помад та ін. Наприклад, 
головними представниками препаратів із 
протизапальною дією є звіробій та арніка, 
заспокійливою — ромашка, болезаспокій-
ливою — м’ята перцева, календула, подо-
рожник великий; бактерицидною — цмин піс-
ковий, деревій звичайний, шавлія лікарська; 
кератолітичною — часник, цибуля городня; 
протисвербіжною — оман високий, очиток 
їдкий, васильки справжні. 

Варто зупинитись на декоративній косме-
тиці, в якій часто використовують рослини із 
забарвлювальними речовинами. Так, у кре-
мах для дітей — екстракти череди, звіробою, 
настої ромашки; в кремах для обличчя — ті 
самі види рослин, а також хвощ польовий, 
базилік, герань; лосьйонах для обличчя — 
екстракти гвоздики, настої подорожника та 
календули; кремах для зрілої шкіри — екс-
тракти ромашки, звіробою, шишок хмелю; 
кремах для жирної шкіри — екстракти дере-
вію, настої мати-й-мачухи, шавлії, лаванди; 
кремах-бальзамах проти лупи — екстракти 
м’яти та череди. У різних комбінаціях ці рос-
лини використовують у кремах для гоління, 
зубних пастах, дезодорантах, кремах для ніг 
та проти целюліту.

Наявність ароматичних і харчосмакових 
речовин у багатьох рослинах зумовлює їх 
використання як спецій для приготування 
їжі, інгредієнтів для ароматизованих напо-
їв (газовані солодкі напої, холодні фіточаї, 
вермути та подібні ароматизовані алкогольні 
аперитиви).

Лікарські, ефіроолійні та пряно-ароматичні 
рослини за походженням поділяють на дико-
рослі та культивовані. Основною перевагою 
перших вважають екологічні умови, других — 
економічну складову та прогнозований вміст 
діючих біологічних речовин. З урахуванням 
обмежених чинників впливу на відновлен-
ня сировинної бази і контролю за якістю та 
ефективністю дії продукції перевагу потрібно 
надати культивованим рослинам, в ідеалі — 
сортам із визначеним і більш-менш постійним 
вмістом діючих речовин. Та хоча цей тезис 
спрямовує нас до сфери прямих інтересів 
агропромислового комплексу, ні раніше, ні 
нині на виробництво продукції цієї категорії 
він практично не впливає.

Мета досліджень — обговорення питання 
стану та перспектив вітчизняної галузі ефіро-
олійних і лікарських культур, їх вирощування, 
переробки та реалізації.

Для досягнення мети ставили завдання — 
проаналізувати вітчизняний ринок зазначе-
них культур, їх виробництво в Україні та за 
рубежем.

Обговорення питання. У колишньому 
СРСР при Міністерстві медичної та мікро-
біологічної промисловості було об’єднання 
«Союзлікраспром», до якого аж до 1990 р. 
входило 32 (з них 14 в Україні) спеціалізовані 
радгоспи, що вирощували 54 лікарські куль-
тури, з яких 10 були основними (беладона, 
валеріана, мачок жовтий, касія гостролиста, 
наперстянка шерстиста, нагідки лікарські, по-
дорожник великий, ромашка лікарська, чере-
да трироздільна, шавлія лікарська) з валовим 
збором понад 4000 т. Наукове забезпечення 
цього потужного сегмента економіки здійсню-
вали: Всесоюзний інститут лікарських рослин 
(в Україні — його зональна станція, наразі 
Дослідна станція лікарських рослин Інституту 
агроекології і природокористування НААН) 
та Всесоюзний інститут ефіроолійних і лікар-
ських рослин у Криму.

«Шокова терапія» економіки країни у першій 
половині 90-х років XX ст. призвела до фак-
тичного обвалу перспективного сегмента зі 
скороченням площ спеціалізованих госпо-
дарств у 4 рази, а випуску продукції — майже 
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удесятеро. Цей руйнівний процес дещо при-
гальмувало створення в Україні в середині 90-х 
державного консорціуму «Укрфітотерапія», 
який взяв на себе як вирощування, так і за-
готівлю рослинної сировини, координацію 
підприємств з питань асортименту та обсягу 
продукції, посередництво у відносинах з фар-
мацевтичною галуззю. До консорціуму увійшли 
16 спеціалізованих господарств із загальною 
площею 32 тис. га, зокрема близько 6 тис. га 
були зайняті безпосередньо вирощуванням 
і заготівлею лікарських культур. Оскільки по-
требу в конкретних рослинах диктував ринок, 
серед культур, які вирощували в системі кон-
сорціуму, найбільші площі займали: ромашка, 
м’ята, валеріана, ехінацея, нагідки, шавлія, 
лаванда. Частину цієї продукції експортували 
до країн Європи та СНД.

Позитивний розвиток сегмента з виро-
щування лікарських та ефіроолійних куль-
тур був фактично перерваний у 2007 р., 
коли вийшла Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про віднесення до сфери управлін-
ня Міністерства аграрної політики державних 
підприємств з виробництва лікарської сиро-
вини». Не маючи сумніву у доцільності цього 
рішення, зазначимо, що воно не супроводжу-
валось відповідними підзаконними актами — 
формуванням державної або галузевої про-
грами розвитку нового сегмента аграрного 
комплексу, налагодженням системи взаємодії 
з Міністерством охорони здоров’я України та 
його підприємствами і т. ін. Навпаки, 16 під-
приємств «Укрфітотерапії» розпорошили 
по департаментах міністерства, при цьому 
деякі з них змінили спеціалізацію або взагалі 
були розпайовані. Внаслідок цього спрямо-
ваність на вирощування лікарської сировини 
зберегли лише 9 підприємств, а площі під 
лікарськими культурами скоротилися майже 
вчетверо. Ще один нищівний удар по пер-
спективному сегменту аграрного комплексу 
завдала анексія Криму, де було зосереджено 
основне виробництво ефіроолійних культур 
(фіторадгоспи «Радуга», «Кримська троян-
да») та відповідне наукове супроводження 
(Кримський інститут сільського господарства 
та Нікітський ботанічний сад — Національний 
науковий центр).

Чого ж можна чекати у найближчі роки 
в цьому сегменті економічної діяльності, чи 
є у нього взагалі аргументи для зміцнення та 
подальшого розвитку? Щоб одержати відпо-
відь на це запитання, потрібно проаналізува-
ти стан ринку з виробництва фармацевтичної 

та косметичної продукції з використанням 
відповідної рослинної сировини. Якщо роз-
глянути товарну структуру роздрібного това-
рообороту в Україні за 2013 р., побачимо, що 
за категорією «товари фармацевтичні» реалі-
зація становила 27,74 млрд грн, у тому чис-
лі з вироблених безпосередньо в Україні — 
14,095 млрд, або 50,85%. 

Незважаючи на те, що з 2005 р. цей по-
казник дещо знизився (56,5%), все ж позиції 
вітчизняної фармацевтичної промисловості 
є досить сталими. Хоча ЛЗРП за частотою 
продажу становлять 30 – 40% від загального, 
їх фінансова складова значно менша (близько 
4%), що зумовлено їх відносною дешевизною. 
Та навіть з урахуванням цього чинника частка 
ЛЗРП у щорічному роздрібному товарообігу 
досить вагома — 1,33 млрд грн, у тому числі 
вітчизняних — 563 млн грн. За даними ана-
лізу балансу експорту та імпорту фармацев-
тичної продукції, загалом протягом 20 років 
Україна має чіткий від’ємний показник: напри-
клад, у 2012 р. країна експортувала лікарські 
препарати на 1,948 млрд грн, тоді як імпорт 
становив 26,48 млрд, або більше ніж у 14 ра-
зів. Проте ситуація з рослинною сировиною 
для фармації та косметики є оптимістичною: 
за категорією «рослини, частини рослин, на-
сіння та плоди, які використовуються в основ-
ному в парфумерії, медицині...» у 2013 р.  
експорт становив усього 54,6 млн грн, але 
й імпорт — тільки 34,9 млн грн. Повертаючись 
до балансу продажів ЛЗРП у роздрібному 
товарообороті (563 млн грн — вітчизняні, 
570 млн грн — імпортні) та вважаючи вартість 
сировини у загальній вартості продукції на рів-
ні 20%, можна припустити, що в країні у зазна-
ченій категорії товарів використовується рос-
линної сировини приблизно на 110 млн грн,  
у тому числі вітчизняної — на 80 млн грн, ще 
близько 54 млн грн становить експорт, тобто 
загалом річний обсяг цієї продукції — близько 
130 млн грн.

Дуже перспективним з позицій забезпе-
чення рослинною сировиною є ринок пар-
фумерно-косметичної продукції (статистичні 
дані обмежені). У 2013 р. у товарній катего-
рії «виробництво мила, мийних засобів, пар-
фумерних і косметичних засобів» реалізація 
становила 4,85 млрд грн, при цьому частка 
продажу вітчизняної продукції — 20,9%, або 
1,013 млрд грн, але наскільки в цьому заді-
яна вітчизняна рослинна сировина — не-
відомо. Проте, незважаючи на вкрай склад-
ні обставини в економіці країни, особливо 
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трав або зборів — грудних, заспокійливих, 
жовчогінних, протиастматичних; у рідких фор-
мах випускають заспокійливі або нормалізу-
вальні настоянки. У косметиці — це численні 
креми, лосьйони, емульсії; в харчовій промис-
ловості — алкогольні та безалкогольні напої. 
Останніми роками поширюється використання 
ефірних рослинних олій: сосни, троянди, ла-
ванди, шавлії, розмарину тощо, для так званої 
ароматерапії. 

Головним недоліком цього, загалом пер-
спективного, напряму є практично повна від-
сутність, за винятком кількох робіт Нікітського 
ботанічного саду — Національного наукового 
центру спільно з медиками, аналізу впливу 
ефірних олій на показники активної діяльності 
людини (мозок, серце). За результатами опи-
тування населення щодо використання ЛЗРП, 
найбільшою популярністю користуються: 
сена, шавлія, ромашка, мучниця, валеріана, 
звіробій, м’ята, липа, а також трав’яні збори. 

У запитах на закупівлю лікарської сиро-
вини найчастіше — ромашка, календула, 
череда, м’ята, звіробій, чистотіл, подорож-
ник, цмин піщаний, деревій, кропива собача, 
валеріана та ехінацея. Для косметичної мети 
використовують ромашку, м’яту, звіробій, 
хвощ польовий, календулу, шавлію, деревій, 
арніку, материнку, лаванду, розмарин, гісоп. 
Щодо напоїв, то наприклад ДСТУ 7208-2011 
для ароматизованих алкогольних напоїв ре-
гламентує використання квіток бузини чорної, 
листя полину гіркого, коренів валеріани, бру-
ньок і листя смородини чорної, насіння кропу 
запашного, кардамону та ін.

Отже, сегмент аграрного комплексу з ви-
рощування зазначених вище рослин існує 
та має певні тенденції до розвитку. Серед 
виробників є кілька підприємств, заснування 
яких сягає радянських часів і які витрима-
ли всі перипетії «реформ» в аграрній про-
мисловості, але більша частина — відносні 
новачки, засновані на акціонерній або індиві-
дуально-приватній основі. Деякі з виробників 
виходять на ринок продажу продукції само-
стійно, значна частина — через посеред-
ників або фармацевтичні компанії, та тільки 
поодинокі мають повний замкнутий цикл ви-
робництва. До цього переліку належать ще 
й заготівельники, які сировину тільки зби-
рають і висушують. Як наслідок, ринок нині 
в основному забезпечений рослинною сиро-
виною для лікарських, косметичних і харчо-
вих потреб, і вітчизняні виробники поки що 
витримують тиск іноземних компаній. Проте 

в деяких «мінорних» сегментах рослинни-
цтва, вирощування рослин для подальшого 
використання у лікарських і парфумерно-
косметичних засобах існує. Хто ж його нара-
зі забезпечує, враховуючи наведену історію 
питання?

Головними споживачами рослин лікар-
ського призначення є численні фармацев-
тичні підприємства — потужні, з великим 
досвідом роботи і відносно нові на ринку. 
Лідером серед них вважають ЗАТ «Ліктрави» 
(Житомир), якому деякі експерти відводять 
до 70% ринку ЛЗРП в Україні. У цьому сенсі 
варто нагадати про намагання приєднати 
це підприємство до потужного німецького 
концерну Martin Bauer Group, відомого че-
рез свої надто тісні відносини з кримським 
ЗАТ «Фіторадгосп «Радуга». Серед інших 
помітних фірм на ринку рослинних лікарських 
засобів — ВАТ «Лубнифарм», «Галичфарм», 
«Тернофарм», Борщагівський хіміко-фар-
мацевтичний завод, а також «Фітофарм 
ВАТ», «Дондіафарм ВАТ», «Адоніс ТОВ», 
«Медфармком-центр ЗАТ», «Медфармсервіс 
ТОВ», «БаДМ ТОВ», ПрАТ «Біофарм» 
та ін. — загалом понад 20. За нечисленними 
винятками, більшість цих підприємств не має 
власної сировинної бази та на 100% закупо-
вує сировину як дикорослих, так і культиво-
ваних рослин. 

Серед підприємств, що закуповують сиро-
вину, ще й багато дрібних: найімовірніше вони 
виконують посередницьку функцію між вироб-
никами та фармацевтичними заводами або 
безпосередньо аптечною мережею; наприклад, 
ПП «Елпіс-Україна» закуповує від 10 до 20 т 
цвіту липи, бузини, цмину піщаного, арніки, 
листя підбілу, подорожника, а також хвощ, фі-
алку, звіробій та ін. На противагу є й приватні 
виробники сировини, так, ПП «Калина-М» що-
року виробляє та поставляє на фармацевтичні 
підприємства Києва, Житомира, Сум до 30 т 
лікарської сировини: звіробій, деревій, мате-
ринку, кропиву собачу, листя берези, липо-
вий цвіт; ФОП «Тютюнник В.В.» (Бердянськ) 
на площі 18 га вирощує в основному ромашку 
аптечну, а також череду, мелісу, календулу. 
До виробників лікарських рослин потрібно за-
рахувати підприємства, що залишились від 
«Укрфітотерапії» у Полтавській, Сумській, 
Тернопільській та Львівській областях, проте 
головним джерелом постачання нині є збір 
дикорослої сировини.

Асортимент кінцевої продукції складається 
з окремих висушених і розфасованих (від 50 г)  
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такий досить спонтанний розвиток сегмен-
та аграрного комплексу на тлі входження 
України до європейського ринку не можна 
оцінити як позитивний, оскільки є потенційна 
загроза його перерозподілу та стагнації віт-
чизняних підприємств.

Серед чинників, які містять таку загро-
зу, це насамперед чітка організація євро-
пейського ринку та жорстка конкуренція 
на ньому. На цьому фоні хаотично розви-
нутий вітчизняний ринок з майже відсутні-
ми важелями державного регулювання та 
підтримки можуть досить швидко захопити 
потужні іноземні компанії (приклади таких 
намагань уже є). Наявність на ринку ди-
корослої сировини хоча й можна рекламу-
вати як ознаку її екологічної чистоти, та за 
складом біологічно активних речовин вона 
досить мінлива і тому за цим параметром 
не може стандартизуватись, що, у свою 
чергу, не гарантує споживачу одержання 
очікуваного ефекту. Як свідчать наведе-
ні дані, Міністерство аграрної політики та 
продовольства України не тільки не має 
чіткої позиції щодо розвитку цього сегмен-
та галузі, а й опосередковано сприяє його 
частковому розпаду. Ситуація погіршилась 
тим, що внаслідок анексії Криму під за-
грозою опинилось не тільки продовження 
науково-технічної програми «Ефіроолійні 
та лікарські рослини», а й саме наукове 
супроводження перспективного сегмента 
аграрного комплексу, зокрема розробка 
гармонізованих з європейськими стандар-
тів. У виробництві лікарських, косметичних, 
харчових рослинних продуктів задіяні ви-
робники або збирачі сировини, посеред-
ники, виробники промислової продукції та 
реалізатори. Проте внаслідок практично 
відсутньої координації з боку держави та 
її наукового представника чіткої взаємодії 
між цими учасниками процесу немає, що 
вкрай ускладнює якесь планування, про-
гноз розвитку та добір інструментів для їх 
реалізації. Чи є вагомі важелі зміни такої 
ситуації у кращий бік? Для відповіді на це 
запитання потрібно, зважаючи на останні 
події, проаналізувати реальні можливості 

аграрної науки та окреслити послідовність 
вирішення питань, що накопичились.

Крім зазначених кримських наукових уста-
нов, в Україні є інші наукові підрозділи, які 
мають певний досвід і кадри для вирішен-
ня цих питань: Прилуцька дослідна станція 
Інституту садівництва НААН та безпосеред-
ньо сам інститут, Дослідна станція лікарських 
рослин Інституту агроекології і природоко-
ристування НААН, Державне підприємство 
дослідне господарство «Новокаховське» 
Кіровоградської сільськогосподарської до-
слідної станції. Найяскравіше у цьому 
переліку представлено Дослідну станцію 
лікарських рослин Інституту агроекології 
і природокористування НААН, якою за часи 
існування інтродуковано понад 150 видів 
лікарських рослин, за делектусом (науковим 
обміном) пропонується понад 100 найме-
нувань, а для реалізації — розсаду м’яти 
і насіння 26 видів культур, серед них — ро-
машка, валеріана, ехінацея, подорожник, 
козлятник, оман, беладона та ін. У колек-
ції Прилуцької дослідної станції близько 20 
сортів м’яти, 14 з них станція реалізує як 
розсаду та вирощує сама. Колекція ДПДГ 
«Новокаховське» завдяки його 20-річному 
перебуванню у складі Нікітського ботанічно-
го саду — Національного наукового центру 
поповнилась такими представниками ефіро-
олійних культур: лаванда та лавандин, змі-
єголовник молдавський, цмин італійський, 
котяча м’ята лимонна, гісоп лікарський, 
монарда трубчаста та ін. В Інституті садів-
ництва НААН наразі формується колекція 
лікарських та ефіроносних культур понад 
50 найменувань, серед них: розторопша, ка-
лендула, лофант, меліса, шавлія мускатна, 
базилік, полин естрагон, шоломниця бай-
кальська та ін. Загалом сортовий склад лі-
карських та ефіроолійних культур, який нині 
зосереджено у генофондових колекціях нау-
кових установ НААН (за винятком кримських  
колекцій), можна оцінити як значний та до-
статній для виконання відповідних наукових 
програм і їх впровадження та подальшого 
підкріплення перспективного сегмента агро-
комплексу.

З міркувань кадрового та ресурсного 
забезпечення в Україні є відповідна науко-
ва база для виконання науково-технічної 

програми щодо розвитку перспективного 
сегмента аграрного комплексу. Для ефек-
тивної реалізації такої програми потрібно:

Висновки
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 • сформувати відповідну головну орга-
нізацію — науковий центр, який опіку-
ватиметься проблемою лікарських та 
ефіроолійних культур як з позиції на-
уково-методичної координації, так і з 
впровадження новітніх розробок. Ядром 
такого центру може стати лаборато-
рія лікарських, ефіроолійних і декора-
тивних культур в Інституті садівни-
цтва НААН;

 • створеному центру з урахуванням ре-
альної ситуації та попередньої наукової 
програми розробити нову редакцію науко-
во-технічної програми «Ефіроолійні та 
лікарські рослини» на найближчі 5 років 
і на перспективу у вигляді концепції роз-
витку сегмента аграрного комплексу;

 • поновити на базі центру роботу Технічного 

комітету зі стандартизації «Ефіроолійні 
та лікарські рослини», уточнити програму 
створення нормативно-технічної докумен-
тації на наступні роки; 

 • центру встановити постійні контак-
ти з відомчим міністерством, іншими 
державними органами, виробниками лі-
карської та ефіроолійної сировини, фар-
мацевтичними підприємствами для мо-
ніторингу розвитку перспективного 
сегмента економіки та розробки пропо-
зицій щодо його прискорення;

 • центру та учасникам відповідної науко-
во-технічної програми на першому етапі 
робіт особливу увагу приділити створен-
ню сортових маточників перспективних 
культур, адаптованих до відповідних при-
родно-кліматичних зон України.
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ВплиВ зеленої маси на біоло-
гічну цінність молочного жиру 
за однотипної годіВлі коріВ 

Мета. Визначити вплив зеленої маси на біологічну 
цінність молочного жиру за однотипної годівлі 
корів. Методи. дослідження проводили на 3-х гру-
пах корів-аналогів української молочної чорно-
рябої породи на 2 – 3-му місяці лактації. коровам 
контрольної групи згодовували: 25 кг кукурудзя-
ного силосу, 12 кг сінажу з люцерни, 1 кг сіна, 
2 кг ячмінно-пшеничної січки, 4 кг кукурудзяної 
дерті, 3 кг соняшникової макухи і 1,5 кг екструдо-
ваної сої. і дослідній групі згодовували замість 
1 кг соняшникової макухи 1 кг соєвої макухи, 
а іі — 1 кг експандованої сої. заміняли також 
12 кг кукурудзяного силосу на таку саму кількість 
зеленої маси люцерни у фазі бутонізації. Резуль-
тати. заміна за поживністю частини кукурудзяного 
силосу на зелену масу люцерни впливає на біо-
логічну цінність молочного жиру за однотипної 
годівлі корів, що виявляється у підвищенні вмісту 
лінолевої, ліноленової кислот, кон’югатів ліноле-
вої кислоти та ізокислот порівняно з раціоном без 
зеленої маси. Висновки. зелені корми у складі 
раціону однотипної годівлі корів зменшують вміст 
жиру в молоці (на 0,63%), але підвищують його 
біологічну цінність як продукту харчування людей. 

У харчуванні людини дієтичне коров’яче 
молоко сприяє зменшенню холестерину в кро-
ві та має антиатеросклерозний, антидіабетич-
ний і антиалергійний вплив. Водночас воно 
зменшує жировідкладення і збільшує м’язову 
тканину. В основі такого впливу — кон’югати 
лінолевої кислоти (КЛК). Ідентифіковано 
8 різних ізомерів, серед яких вирізняється 
цис-9, транс-11-октадекадієнова кислота, 
яку за пропозицією J. Kramer та ін. [20] на-
звано руменовою. У молоці корів руменова 

Ключові слова: однотипна годівля корів, зелена маса люцерни, соняшниковий шрот, соєва 
макуха, експандована соя, дійні корови, молочний жир, жирнокислотний склад молочного жиру, 

кон’югати лінолевої кислоти, ізокислоти молочного жиру.

кислота становить 80 – 90% від загального 
вмісту КЛК молочного жиру. Інтерес до КЛК 
з’явився, коли виявили їх антиканцерогенні 
властивості, які є найвищими серед відомих 
сполук [12, 15, 18].

Корми раціону впливають на рівень КЛК 
як у рубці, так і в молоці корів. Додавання 
до їх раціону рослинних олій соняшнику, 
сої, кукурудзи, ріпаку, льону та арахісу під-
вищує рівень КЛК в молоці. За випасання 
корів на природних пасовищах рівень КЛК 

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина



ТВАРИННИЦТВО, 
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

23листопад 2014 р.

Вплив зеленої маси на біологічну цінність молочного 
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у їхньому молоці вищий у 2  –  4 рази, ніж за 
використання сіна, сінажу і силосу [19], тоді 
як однотипна годівля корів базується на ціло-
річному згодовуванні цих кормів без викорис-
тання зеленої маси різних кормових культур. 
Обґрунтовують це зміною мікрофлори рубця, 
розладами процесів травлення і зменшенням 
вмісту жиру в молоці. Вважають, що причиною 
є зменшення утворення в рубці оцтової кис-
лоти, яка є основним попередником синтезу 
середньоланцюгових жирних кислот у молоч-
ній залозі у разі зменшення вмісту клітковини 
в раціоні [9].

За утримування корів на концентратних 
раціонах виявлено низькі рівні КЛК у молоці. 
Згодовування концентратів, як відомо, знижує 
рН вмістимого рубця, що впливає на мікро-
флору і процес біогідрогенізації. Зниження рН 
вмістимого рубця призводить також до зміни 
в профілі продуктів біогідрогенізації. Так, за-
мість транс-11-вакценової кислоти утворю-
ється транс-10-вакценова кислота і замість 
цис-9, транс-11-КЛК утворюється транс-10, 
цис-12-КЛК. Рядом авторів [10, 14, 22] було 
встановлено, що КЛК, які містять (транс-10, 
цис-12-КЛК і цис-8, транс-10-КЛК) подвійний 
зв’язок, пригнічують синтез жиру як у молочній 
залозі, так і в жировій тканині [6].

Жири в рубці зазнають основних перетво-
рень: гідроліз ефірного зв’язку ацилгліцеролу 
мікробіальними ліпазами та біогідрогенізація 
ненасичених жирних кислот. Біогідрогенізація 
поліненасичених жирних кислот складається 
з кількох біохімічних кроків: перший — ізомери-
зація цис-9, цис-12 подвійних зв’язків у цис-9, 
транс-11-КЛК; другий — перетворення КЛК — 
у транс-11-вакценову кислоту; наступний 
крок — перетворення трансвакценової кис-
лоти — в стеаринову. Кожний наступний крок 
відбувається повільніше, ніж попередній, це 
зумовлює накопичення попередників — КЛК 
і трансвакценової кислоти [6].

Кількість КЛК в мо лоці можна збільшити 
в 500 разів за згодовування коровам кормів, 
збагачених соняшниковою олією, в кількості 
50 г/кг сухої речовини корму в складі раціону 
[6]. Також відомий спосіб хімічного синтезу 
КЛК, але він трудомісткий і неперспективний. 
Мікробіальний синтез КЛК за участі Lactobacillus, 
Candida antarctica також є неперспективним [6].

Між рядом лінолевої (n-6) і α-ліноленової 
(n-3) кислот існує (із фізіологічної точки зору) 
конкуренція. Так, лінолева кислота і її по-
хідні стимулюють ріст клітин, зокрема ра-
кових, розвиток атеросклеротичних бляшок 

на кровоносних судинах, ліпогенезу в жиро-
вій тканині, серцево-судинних захворювань, 
гіпертонії, діабету та алергічних захворювань, 
і навпаки, α-ліноленова кислота і її похідні 
мають протилежний вплив. У харчових жирах 
і дієтах оптимальне співвідношення між ліно-
левою і α-ліноленовою кислотами в ідеалі має 
становити 1:1 для запобігання негативної дії 
на організм людини лінолевої кислоти, однак 
рекомендоване дієтологами співвідношен-
ня — 5:1 [6].

Близько половини молочного жиру син-
тезують молочні залози, а другу половину 
утворюють ліпіди кормів раціону, включаю-
чи довголанцюгові ненасичені жирні кислоти 
(С16 – С22), тоді як середньоланцюгові жирні 
кислоти (С4 – С16) синтезуються молочни-
ми залозами [1]. Існує зв’язок між вмістом 
міристинової (С14:0), пальмітинової (С16:0), 
пальмітолеїнової (С16:1) та інших середньо-
ланцюгових жирних кислот і розвитком сер-
цево-судинних та інших захворювань людей. 
Стеаринова (С18:0) та олеїнова (С18:1) кисло-
ти, навпаки, знижують рівень холестерину 
в плазмі крові. Тому розробка кормів і раціо-
нів, які збільшують вміст у молоці стеарино-
вої та олеїнової кислот за рахунок пальміти-
нової і міристинової, вважаються доцільними 
з погляду здоров’я людини [20].

Жирні кислоти (С4 – С14) практично відсут-
ні в ліпідах кормів і мікроорганізмах рубця, 
кількість яких становить 19,5% від загаль-
ної кількості молочного жиру [17]. У ліпідах 
коров’ячого молока виявлено 142 жирні кис-
лоти, а за даними інших авторів, 400 жирних 
кислот [5]. За додавання до раціону вони 
впливають на жирність молока по-різному. 
Так, оцтова, масляна, пальмітинова і стеа-
ринова кислоти підвищують жирність, тоді 
як пропіонова, лауринова, міристинова і, 
особливо, олеїнова, знижують вміст жиру 
в молоці [6].

Характерною ознакою для молочного жиру 
є наявність жирних кислот із розгалуженим 
ланцюжком, які мають бактеріальне похо-
дження [16]. Такі жирні кислоти походять від 
розгалужених амінокислот після їх трансамі-
нування і декарбоксилування: валіну, лейци-
ну та ізолейцину. При цьому з валіну утворю-
ються ізокислоти з парною кількістю атомів 
вуглецю, з лейцину та ізолейцину — антиізо-
кислоти з непарною кількістю атомів вуглецю. 
Ізокислоти з парною кількістю атомів вугле-
цю iso-14:0 та iso-16:0 синтезуються в осно-
вному целюлозо- та геміцелюлозолітичними 
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бактеріями, тоді як ізокислоти з непарною 
кількістю атомів вуглецю anteiso-15:0 та 
anteiso-17:0 характерні для бактерій, які 
ферментують цукри, крохмаль і пектини [13]. 
Ізокислоти також мають антиканцерогенний 
вплив, максимально — ізо-16:0, однак цей 
вплив знижується зі збільшенням чи змен-
шенням кількості атомів вуглецю у ланцюгу 
жирної кислоти [11].

Підвищення біологічної цінності молочного 
жиру досягається додаванням зелених кор-
мів до складу раціону за однотипної годівлі 
корів у кількості, еквівалентній за поживністю 
частці силосу чи сінажу. Це забезпечує одер-
жання дієтичного молока з низьким вмістом 
жиру, але більшим вмістом КЛК як фактора 
високої біологічної цінності дієтичного мо-
лока.

Мета досліджень — визначити вплив зе-
леної маси на біологічну цінність молочного 
жиру за однотипної годівлі корів.

Матеріал і методи досліджень. Базою 
для проведення досліджень було дослідне 
господарство «Олександрівське» Інституту кор-
мів та сільського господарства Поділля НААН. 
Було сформовано 3 технологічні групи корів — 
аналогів української молочної чорно-рябої по-
роди з продуктивністю 30 л середньодобового 
надою. Корови були на 2 – 3-му місяці лактації. 
У кожній групі по 30 гол. Контрольні надої про-
водили щодекади на 10 коровах кожної групи.

Основний раціон для корів усіх 3-х груп 
був однаковим. До його складу входили такі 
корми: силос кукурудзяний — 25 кг, сінаж лю-
церновий — 12, січка ячмінно-пшенична — 2, 
сіно люцернове — 1, дерть кукурудзяна — 4, 
макуха соняшникова — 2,5, соя екструдова-
на — 1,5 кг, сіль кухонна і бікарбонат натрію. 
Як видно зі складу раціону, в основі висо-
кобілкових кормів була макуха соняшникова 
і соя екструдована. З метою вивчення впливу 
макухи соняшникової і соєвої та сої експандо-
ваної на молочну продуктивність, вміст білка, 
жиру і його жирнокислотного складу коровам 
І групи індивідуально кожній із 30 корів після 
роздачі суміші кормів раціону в період ранко-
вої і вечірньої годівлі давали по 0,5 кг макухи 
соняшникової, тобто 1 кг; ІІ групі за такою са-
мою схемою — 1 кг макухи соєвої і ІІІ — ана-
логічно 1 кг сої повножирової експандованої. 
Дослід проводили з березня до червня місяця 
2013 р. Зрівняльний період тривав 10 днів, 
основний — з 23 березня до 25 травня 2013 р.

Контрольні удої проводили щодекади інди-
відуально від 10 корів кожної групи, а також 

валовий удій молока у групі. Вміст білка і жиру 
в молоці визначали на приладі «Екомілк», 
а вміст жирних кислот — на приладі Хром 5 
(Чехія) [6].

У макусі соняшниковій і соєвій, сої екструдо-
ваній і експандованій визначали вміст сирого 
протеїну і жиру, а в об’ємистих кормах і зерні 
кукурудзи — вміст цукрів, сирого протеїну і жиру, 
користуючись довідниковою літературою [2 – 4].

Результати досліджень та їх обгово-
рення. Після проведення контрольних удо-
їв від 10-ти облікових корів із кожної групи 
і валового надою молока від 30-ти корів від 
усіх 3-х груп було встановлено, що найвищу 
молочну продуктивність мали корови ІІ гру-
пи, які одержували додатково до основного 
раціону 1 кг макухи соєвої, а найнижчу — ко-
рови ІІІ групи, які одержували додатково 1 кг 
сої експандованої. Аналогічна картина була 
і за показниками валового надою за кожною 
групою. Стосовно вмісту білка в молоці корів 
усіх 3-х груп різниця була неістотною, тоді як 
вміст жиру був найвищим у корів, які додат-
ково одержували сою експандовану. Яка ж 
причина в нижчій продукції молока, але ви-
щому вмісті жиру? Адже корови цієї групи 
одержували менше сирого протеїну і на таку 
саму величину більше сирого жиру. В 1 кг сої 
повножирової експандованої містилося мен-
ше сирого протеїну і більше сирого жиру по-
рівняно з 1 кг макухи соєвої, яку одержували 
корови ІІ групи. Для з’ясування цього коровам 
ІІ групи макуху соєву замінено на сою повно-
жирову експандовану, а ІІІ групі — сою екс-
пандовану на макуху соєву. Після такої замі-
ни соєвих кормів було проведено контрольні 
удої з визначенням вмісту білка і жиру в мо-
лоці корів усіх груп. Результати проведених 
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рис. 1. Вплив зеленої маси люцерни в раціоні 
корів і групи (макуха соняшникова) на біологіч-
ну цінність молочного жиру:  — контроль (ра-
ціон без зеленої маси люцерни);  — дослід 
(12 кг кукурудзяного силосу замінено на зеле-
ну масу люцерни) — для рис. 1 – 3
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контрольних удоїв підтвердили попередню 
закономірність, а саме: молочна продуктив-
ність корів ІІІ групи, які одержували додат-
ково макуху соєву замість сої повножирової 
експандованої була найвищою. Вміст жиру 
в молоці корів ІІ групи також був найвищим. 
Виходить, що макуха соєва підвищує молочну 
продуктивність корів, тобто стимулює синтез 
молока в молочній залозі, а соя повножирова 
експандована зменшує продукцію молока, 
але підвищує вміст жиру.

Водночас у молоці визначали вміст ви-
щих жирних кислот, особливо звертали увагу 
на лінолеву, ліноленову, КЛК та ізокислоти. 
Аналогічні дослідження проведено й при за-
міні 12 кг кукурудзяного силосу на таку саму 
кількість зеленої маси люцерни фази бутоні-
зації. Зроблено порівняльну оцінку вмісту за-
значених показників біологічної цінності жиру 
молока корів усіх груп (рис. 1, 2 і 3).

Результати досліджень свідчать про те, що 
згодовування коровам І групи зеленої маси 
люцерни замість 12 кг кукурудзяного силосу 
зумовлює підвищення на 18,2% (Р<0,01) вміс-
ту лінолевої кислоти, ліноленової на 34,1% 
(Р<0,001), КЛК на 32,9% (Р<0,001) та ізокис-
лот на 6,3% порівняно з раціоном без зеленої 
маси. За таких самих умов годівлі в молоці 
корів ІІ групи підвищення вмісту лінолевої 
і ліноленової кислот становить 5,7 і 33,2% 
(Р<0,001), а КЛК та ізокислот — відповідно 
16,9% (Р<0,01) і 5%. У молоці корів ІІІ групи 
(соя експандована) вміст лінолевої і лінолено-
вої кислот був вищим відповідно на 3,8 і 16,4% 
(Р<0,01), а КЛК та ізокислот у такому самому 
порівнянні — на 17,9 (Р<0,01) і 6,1%.

Аналіз результатів досліджень (див. рис. 
1, 2 і 3) вмісту лінолевої кислоти свідчить, що 
максимальне підвищення її вмісту виявлено 
у І групі, корови якої споживали найменшу 
кількість сої, зі збільшенням вмісту соєвого 

(захищеного) жиру таке підвищення зменшу-
ється. Навпаки, підвищення вмісту ліноле-
нової кислоти в І і ІІ групах було однаковим, 
а в ІІІ групі — вдвічі нижчим. Підвищення КЛК 
в молоці корів І групи було вдвічі вищим, ніж 
у ІІ та ІІІ групах. Підвищення вмісту ізокислот 
у всіх трьох групах було практично одна-
ковим. Тому за згодовування зеленої маси 
люцерни замість 12 кг кукурудзяного силосу 
підтверджується переконливість її впливу 
на біологічну цінність молочного жиру за од-
нотипної годівлі.

У молочному жирі корів І групи за високого 
вмісту КЛК (див. рис. 1) за умов згодовування 
зеленої маси люцерни замість частини куку-
рудзяного силосу збільшується вміст на 58,3% 
(Р<0,001) капронової, на 24,6% (Р<0,001) ка-
прилової, на 2% капринової, на 4,8% стеари-
нової і на 32,8% (Р<0,001) арахінової кислот 
за одночасного зменшення на 6% лаурино-
вої, 16,5% (Р<0,01) міристинової і на 19,1% 
(Р<0,001) пальмітинової кислот (таблиця). 
Також підвищується вміст олеїнової кислоти 
на 12% (Р<0,05) за рахунок пальмітинової. 
Тобто відзначається зменшення в молоці се-
редньоланцюгових жирних кислот на 14,4% 
(Р<0,001), які синтезуються молочною зало-
зою, і підвищення коротколанцюгових і дов-
голанцюгових кислот за згодовування зеленої 
маси люцерни замість частини кукурудзяного 
силосу.

Зменшується на 0,63% вміст жиру в мо-
лоці та підвищується середньодобовий удій 
на 1,7 кг молока (див. таблицю). Зменшення 
вмісту жиру на 0,48% було і в корів ІІ групи 
(макуха соєва) і на 0,32% у ІІІ групі (соя екс-
пандована).

У такому разі дискусійним є підвищення біо-
логічної цінності молочного жиру як важливого 
продукту харчування для людей за меншого 
його валового виробництва або підвищення 
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рис. 2. Вплив зеленої маси люцерни в раціоні 
корів іі групи (макуха соєва) на біологічну цін-
ність молочного жиру
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рис. 3. Вплив зеленої маси люцерни в раціоні 
корів ііі групи (соя експандована) на біологічну 
цінність молочного жиру
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жиру в молоці за рахунок середньоланцюго-
вих і довголанцюгових жирних кислот. Але ж 
такі жирні кислоти, як пальмітинова, олеїнова, 
лінолева та інші містяться в достатній кількості 
в рослинних жирах олійних культур і жирах тва-
ринного походження, які в необхідній кількості 
споживають люди.

Враховуючи те, як зазначає О.Й. Цісарик 
[7, 8], що тільки КЛК виявляє ефективну дію 
за онкологічних захворювань, атеросклеро-
зу, діабету, демінералізації кісток й ожирін-
ня людей, потрібно контролювати біологічну 
цінність молочного жиру завдяки підвищенню 
вмісту в ньому КЛК.

Вміст вищих жирних кислот у молоці за однотипної годівлі корів без включення до раціону зе-
леної маси люцерни (контроль) і при заміні нею частини кукурудзяного силосу (дослід) за умов 
згодовування макухи соняшникової (і група), % від загального вмісту

Код ВЖК
Контрольна група, 

М±m
Дослідна група, 

М±m
± до контролю ± до контролю, %

6:0 Капронова 0,27±0,013 0,64±0,032*** 0,37 58,27
8:0 Каприлова 0,50±0,018 0,67±0,035*** 0,16 24,61
10:0 Капринова 1,84±0,101 1,88±0,113 0,04 2,04
11:0 iso Ізоундецилова 0,18±0,011 0,22±0,013* 0,04 17,82
12:0 Лауринова 2,77±0,148 2,61±0,157  – 0,16  – 5,99
14:0 iso Ізоміристинова 0,14±0,011 0,13±0,012  – 0,01  – 3,87
14:0 Міристинова 10,89±0,283 9,35±0,275**  – 1,54  – 16,47
15:0 iso Ізопентадецилова 1,16±0,053 1,20±0,037 0,04 3,33
15:0 Пентадецилова 1,28±0,040 1,24±0,024  – 0,04  – 2,86
16:0 iso Ізопальмітинова 0,31±0,019 0,30±0,023  – 0,01  – 1,93
16:0 Пальмітинова 31,06±0,712 26,08±0,818***  – 4,98  – 19,11
16:1(n-7) Пальмітолеїнова 1,66±0,104 1,59±0,083  – 0,07  – 4,31
17:0 iso Ізомаргаринова 0,70±0,031 0,79±0,023* 0,10 12,28
17:0 Маргаринова 0,75±0,030 0,75±0,020 0,00 0,00
17:1(n-8) Маргаринолеїнова 0,22±0,017 0,22±0,014 0,00 0,00
18:0 Стеаринова 13,80±0,571 14,50±0,459 0,70 4,80
18:1(n-9) Олеїнова 25,62±0,847 29,13±0,910* 3,50 12,03
18:2 trans КЛК 1,08±0,033 1,61±0,065*** 0,53 32,94
18:2 Лінолева 4,57±0,153 5,59±0,261** 1,02 18,19
18:3(n-6) γ-ліноленова 0,18±0,014 0,21±0,010 0,03 13,31
18:3(n-3) α-ліноленова 0,45±0,020 0,68±0,032*** 0,23 34,13
20:0 Арахінова 0,69±0,045 1,03±0,038*** 0,34 32,78
20:1(n-9) Гондоїнова 0,10±0,009 0,13±0,011* 0,04 26,31
20:4(n-6) Арахідонова 0,06±0,006 0,11±0,010** 0,04 40,12
Насичені парні 61,82±0,926 56,76±1,073**  – 5,07  – 8,93

»      непарні 2,03±0,064 1,99±0,037  – 0,04  – 1,93
»      iso 2,48±0,092 2,65±0,070 0,17 6,26

Мононенасичені 27,60±0,903 31,07±0,954* 3,47 11,17
Поліненасичені 6,34±0,181 8,18±0,320*** 1,85 22,57
Середньоланцюгові парні 48,99±1,012 42,82±1,115***  – 6,17  – 14,41
Довголанцюгові парні 40,21±0,929 44,79±1,020** 4,57 10,21
Довголанцюгові/
середньоланцюгові 0,83±0,035 1,06±0,052** 0,23 21,77
n-3/n-6 0,08±0,003 0,09±0,003** 0,01 16,07
Жирність, % 3,80±0,180 3,17±0,127*  – 0,63  – 19,79
Білок, % 3,03±0,024 3,02±0,046  – 0,01  – 0,46
Густина, г/см3 29,3±0,206 28,14±0,435*  – 1,20  – 4,26
СОМО, % 8,61±0,064 8,38±0,124  – 0,23  – 2,78
Удій, кг 29,09±2,265 30,80±2,171 1,71 5,55

*Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001.
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В основі зменшення вмісту жиру в молоці 
корів при введенні зелених кормів до складу 
раціону за однотипної годівлі є біогідрогені-
зація лінолевої і ліноленової кислот з утво-
ренням кон’югатів лінолевої кислоти, які 
пригнічують синтез середньоланцюгових 
кислот із оцтової і β-гідроксимасляної кис-
лот у молочних залозах корів. Водночас 

молочна продуктивність корів підвищуєть-
ся завдяки зростанню перетравності су-
хих речовин зелених кормів, зокрема сирої 
клітковини. Тому введення до складу кор-
мосумішей зеленої маси кормових культур 
за однотипної годівлі корів повинно бути 
фактором підвищення біологічної цінності 
молочного жиру.

Висновки
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ВплиВ стимулюВання насіння 
бурякіВ цукроВих на їхню 
біологію та інтенсиВність 
проростання 

Мета. Вивчити вплив технологічних операцій 
підготовки насіння на його біологічні властивості 
та процеси, що відбуваються із зародком за 
стимулювання насіння (анатомо-морфологічна 
характеристика насіння). Методи. Для вивчення 
впливу стимулювання на параметри основних 
складових насінини буряків цукрових 
проаналізували по 30 насінин з кожного варіанта. 
на поперечному зрізі плоду здійснювали заміри 
за допомогою окуляр-мікрометра 8х та об’єктива 
2х на мікроскопі мбс-1. отримані середні дані 
розміру насіннєвого зачатка, перисперму, 
величини зародка в поділках окуляр-мікрометра 
перевели в мм (ціна поділки — 0,5 мм).Результати 
анатомо-морфологічного аналізу показали зміни, 
які відбулися в насінині після стимулювання. 
установлено, що цей спосіб стимулювання 
забезпечив поліпшення біологічних властивостей 
насіння диплоїдних і триплоїдних гібридів. 
Висновки. За стимулювання насіння збільшуються 
довжина і ширина зародка та зменшуються 
довжина і ширина перисперму порівняно 
з контролем, що свідчить про його пробудження. 
енергія проростання і схожість дражованого 
насіння після стимулювання обох біологічних форм 
були істотно вищими порівняно з контролем.

Проростанням називають сукупність мор-
фологічних, анатомічних і біохімічних змін, 
які відбуваються в насінині за належних умов 
у процесі переходу зі стану спокою до актив-
ної життєздатності та закінчуються утворен-
ням проростка, здатного самостійно рости 
й утворювати нову рослину [3]. Щоб насіння 

Ключові слова: буряки цукрові, насіння, режими стимулювання, анатомо-морфологічна 
характеристика насіння, зародок, перисперм.

могло проростати, потрібні такі головні умо-
ви: наявність живого насіння, відповідна во-
лога і тепло, доступ повітря (кисню) [4]. Крім 
того, важливими чинниками, які пришвидшу-
ють або уповільнюють процес проростан-
ня насіння, є мікроелементи, стимулятори 
росту, вітаміни, електричний струм, промені 

Генетика,  селекція, 
біотехнологія
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Рентгена та ін. Тобто без зазначених вище 
основних факторів процес проростання не 
відбувається. Стимулювання інтенсивності 
проростання насіння можливе за викорис-
тання механічних способів передпосівної 
підготовки насіння на насіннєвих заводах 
або стимуляторів росту і мікроелементів. 
Для проростання насіння одних видів слід 
видалити оболонки шліфуванням або ска-
рифікацією [5], других — зниженням умісту 
в них інгібіторів [9, 10], третіх — збагаченням 
метаболітами, для четвертих — необхідний 
вплив води [2, 6], світла, температури та ін-
ших фізичних факторів. Відповідна реакція 
насіння на зазначені дії залежить від природ-
них особ ливостей насіння, їх фізіологічного 
стану та умов проростання [7]. Для насіння 
буряків цукрових можна застосувати май-
же всі зазначені вище способи підвищення 
інтенсивності його проростання. Термін сти-
мулювання не розкриває суті процесів, які 
відбуваються при цьому. Під цим терміном 
об’єднуються штучні способи підвищення 
енергії проростання та схожості насіння з ме-
тою підвищення загальної життєздатності 
рослин [1]. Одним із перспективних способів 
підвищення інтенсивності проростання на-
сіння є метод стимулювання насіння, яким 
передбачено пробудження проростання за-
родка на початкових фазах з наступним його 
призупиненням. 

Мета досліджень — вивчити вплив техноло-
гічних операцій підготовки насіння на його біо-
логічні властивості та процеси, що відбуваються 
із зародком за стимулювання насіння (анатомо-
морфологічна характеристика насіння). 

Методика досліджень. Дослідження здій-
снювали впродовж 2011–2013 рр. Лаборатор-
но-заводські досліди проводили на Вінниць-
кому насіннєвому заводі ТОВ Агроград «В», 
лабораторні — в Інституті біоенер гетичних 
культур і цукрових буряків НААН. Об’єктом 
досліджень було насіння вітчизняних гібридів 
на основі ЦЧС, стимульоване в 2011–2013 рр. 
У 2011–2013 рр. за різних режимів стимулю-
вали каліброване насіння триплоїдних гібри-
дів Олександрія і Уманський ЧС 97. У 2012 р. 
для стимулювання використали 12 партій 
каліброваного насіння диплоїдних гібридів 
Український ЧС 72, Весто та триплоїдних 
Доброслава, Олександрія, підготовлено-
го для дражування, яке в процесі зберіган-
ня частково втратило енергію проростання 
і схожість. У контрольному варіанті викорис-
товували нестимульоване насіння. Сам зміст 
способу стимулювання насіння в роботі не 
розкривається, оскільки готуються матеріали 
до патентування, а наводяться лише резуль-
тати його післядії.

Анатомо-морфологічний аналіз насіння бу-
ряків цукрових здійснювали у 2012–2013 рр. 
за методикою ІБКіЦБ НААН [8]. Для вивчення 
впливу стимулювання на параметри основних 
складових насінини буряків цукрових аналізу-
вали по 30 насінин кожного варіанта. На по-
перечному зрізі плоду виконували заміри за 
допомогою окуляр-мікрометра 8х і об’єктива 2х 
на мікроскопі МБС-1. Для пришвидшення ви-
мірів усі зрізи насіння розташовували на пред-
метному склі в одному напрямі. Отримані дані 
про розмір насіннєвого зачатка, перисперму, 
величини зародка (різниця розмірів насіннєво-

1. параметри основних складових насінини буряків цукрових (стимульоване насіння в 2011–2013 рр.)

Варіант Довжина, мм Ширина, мм

Режим стимулювання
насіннєвого 

зачатка
перисперму зародка

насіннєвого 
зачатка

перисперму зародка
години вологість насіння,%

Олександрія

Контроль 10,2 2,75 1,47 1,28 2,29 1,29 1,01
2 35 2,78 1,42 1,36 2,32 1,21 1,10

140 26 2,72 1,25 1,46 2,24 1,16 1,05
140 20,5 2,71 1,37 1,34 2,43 1,22 1,02

Уманський ЧС 97

Контроль 10,2 2,76 1,45 1,31 2,43 1,43 1,00
2 35 2,74 1,32 1,42 2,45 1,37 1,08

140 26 2,87 1,32 1,55 2,53 1,35 1,18

140 20,5 2,89 1,31 1,59 2,53 1,36 1,17
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го зачатка і перисперму) заносили до таблиці. 
Після підрахунків середніх величин у поділках 
окуляр-мікрометра ці дані перевели в мм (ціна 
поділки — 0,5 мм). 

Результати досліджень. Анатомо-морфо-
логічний аналіз здійснюють за співвідношен-
ням величини насіннєвого зачатка, периспер-
му, зародка. Установлено, що насіння, в якого 
величина зародка значно перевищує розмір 
перисперму, вирізняється більш високою 
енергією проростання за низьких позитивних 
температур (+6°С). Це пояснюється оптималь-
ним накопиченням у ньому білків, вуглеводів, 
фізіологічно активних речовин, ферментів [1]. 
Результати анатомо-морфологічного аналізу 
показали зміни, що відбулися в насінині після 
стимулювання (табл. 1). 

Так, за всіх режимів стимулювання насін-
ня гібрида Олександрія спостерігалося збіль-
шення довжини і ширини зародка та зменшен-
ня довжини і ширини перисперму порівняно 
з контролем. Це свідчить про те, що відбулося 
пробудження зародка (його збільшення, на-
бухання), при цьому зменшилися розміри пе-
рисперму. 

Кращі показники були у варіантах, де сти-
мулювання здійснювали впродовж 2 год за 
вологості насіння 35% і впродовж 140 год 
за вологості насіння 26%. Так, у варіанті за 
стимулювання впродовж 2 год за вологості 
насіння 35% спостерігалося збільшення дов-
жини і ширини зародка на 0,08 і 0,09 мм, 
а довжини і ширини перисперму — зменшен-
ня на 0,05 і 0,08 мм відповідно порівняно 
з контролем. За всіх режимів стимулювання 
насіння гібрида Уманський ЧС 97 також спо-

стерігалися аналогічні зміни. Кращий ре-
зультат відзначено у варіантах, стимульова-
них упродовж 140 год за вологості насіння 
26 і 20,5%. 

Результат впливу стимулювання на стан 
зародка і перисперму насіння гібрида Олек-
сандрія показано на поперечному зрізі на-
сіннєвих зачатків (рис. 1). За стимулювання 
насіння його зародок значно збільшився по-
рівняно з нестимульованим насінням, тоб-
то відбулося його пробудження (набухання) 
на початкових фазах. У подальшому в такому 
стані проростання зародка призупинено, і це 
насіння було задражоване.

За створення оптимальних умов для про-
ростання дражоване насіння після стимулю-
вання інтенсивніше проростало, ніж нести-
мульоване дражоване насіння, що свідчить 
про ефективність цього способу підготовки 
насіння. 

Через 48 год після сівби стимульованого 

2. Вплив режимів стимулювання на якість інкрустованого дражованого насіння  
(середнє за 2011–2013 рр.)

Варіант
Проросло насіння 

через 48 год
Енергія 

проростання
Схожість

гібрид

режим стимулювання

години
вологість насіння

%

Олександрія Контроль 10,2 52 91 92

2 35 34 94 97

140 26 74 98 99

140 20,5 65 93 94

Уманський ЧС 97 Контроль 10,2 4 86 89

2 35 3 91 95

140 26 50 90 92

140 20,5 3 79 87

НІР05 заг.  7,8 6,4 4,4

рис. 1. насіння гібрида олександрія нестиму-
льоване (ліворуч) і стимульоване (праворуч) 
на поперечному зрізі
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рис. 3. енергія проростання і схожість насіння 
залежно від стимулювання (середнє по 12-ти 
партіях насіння):  — каліброване насіння не-
стимульоване;  — дражоване насіння стиму-
льоване

а ширина зменшилася на 0,02 мм порівняно з 
нестимульованим насінням (табл. 3). Резуль-
тат впливу стимулювання на стан зародка і пе-
рисперму насіння диплоїдного гібрида Україн-
ський ЧС 72 показано на поперечному зрізі 
насіннєвих зачатків (рис. 2).

Диплоїдні і триплоїдні гібриди по-різному 
реагували на стимулювання насіння: дипло-
їдні гібриди краще, ніж триплоїдні.

Установлено, що стимулювання каліброва-
ного насіння істотно вплинуло на підвищення 
його енергії проростання і схожості обох біо-
логічних форм буряків цукрових (див. табл. 3).

Так, якщо енергія проростання і схожість 
каліброваного насіння диплоїдних і трипло-
їдних гібридів до стимулювання становили 
відповідно 90 і 92%, то після стимулювання 
вони зросли. Енергія проростання і схожість 
дражованого насіння після стимулювання ди-
плоїдних гібридів були однаковими і станови-
ли 95%, що відповідно на 5 і 3% більше, ніж 
на контролі, у триплоїдних гібридів зазначені 
показники дражованого насіння також були 
однаковими і становили 94%, що на 4 і 2% 
більше, ніж на контролі.

насіння впродовж 140 год за його вологос-
ті 26% у гібрида Олександрія проросло 74% 
плодів, що на 22% більше порівняно з нести-
мульованим насінням, у гібрида Уманський ЧС 
97 ці показники становили відповідно 50% та 
46% (табл. 2). 

Енергія проростання і схожість дражова-
ного насіння в обох гібридів були вищими 
порівняно з контролем у варіантах, де здій-
снювали стимулювання впродовж 2 і 140 
год за вологості насіння 35 і 26% відповідно.

 Результати анатомо-морфологічного ана-
лізу насіння з партій насіння, стимульованого 
у 2012 р., показали зміни, які відбулися в на-
сінині у зв’язку з особливостями біологічних 
форм буряків цукрових. Так, у диплоїдних 
гібридів після стимулювання спостерігалося 
зменшення довжини і ширини перисперму 
на 0,03 і 0,04 мм та збільшення довжини і ши-
рини зародка на 0,03 мм, у триплоїдних гібри-
дів — часткове збільшення основних складових 
насінини. Довжина зародка після стимулюван-
ня збільшилася на 0,04 мм, а ширина була 
такою самою, як у нестимульованого насіння. 
Довжина перисперму збільшилася на 0,01 мм, 

3. параметри основних складових насінини буряків цукрових (середнє по 12 партіях стимульо-
ваного насіння )

Варіант
Біологічна 

форма
буряків цукрових

Довжина, мм Ширина, мм

насіннєвого 
зачатка

перисперму зародка
насіннєвого 

зачатка
перисперму зародка

Каліброване насіння:

нестимульоване Диплоїд 
»

2,88 1,38 1,50 2,38 1,35 1,02

після стимулювання 2,88 1,35 1,53 2,36 1,31 1,05

нестимульоване Триплоїд 
»

2,76 1,36 1,41 2,35 1,32 1,03

після стимулювання 2,82 1,37 1,45 2,33 1,30 1,03

рис. 2. насіння гібрида український Чс 72 не-
стимульоване (ліворуч) і стимульоване (право-
руч) на поперечному зрізі
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За всіх режимів стимулювання насіння 
гібридів Олександрія та Уманський ЧС 97 
довжина і ширина його зародка збільшувала-
ся, а довжина і ширина перисперму зменшу-
валася порівняно з контролем, що свідчить 
про пробудження проростання зародка. 

Стимулювання насіння забезпечило по-
ліпшення біологічних його властивостей — 
інтенсивності проростання, особливо 
на початковій стадії. Енергія проростання 
і схожість дражованого насіння після стиму-
лювання обох біологічних форм були істотно 
вищими порівняно з конт ролем.

Оптимальним терміном стимулюван-
ня початкових фаз проростання насіння 

гібридів Олександрія та Уманський ЧС 97, за 
якого кількість пророслого інкрустованого 
драже через 48 год після сівби була на 22 
і 46% більшою, ніж на контролі, стало їх 
стимулювання впродовж 140 год за воло-
гості насіння 26%.

Установлено, що диплоїдні гібриди кра-
ще реагували на стимулювання насіння, ніж 
триплоїдні. У диплоїдних гібридів після сти-
мулювання спостерігалося зменшення до-
вжини і ширини перисперму на 0,03 і 0,04 мм 
та збільшення довжини і ширини зародка 
на 0,03 мм, у триплоїдних гібридів спостері-
галося часткове збільшення основних скла-
дових насінини.

Висновки
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СиСтемно-проектні підСтави 
управління парком машин 
СільСькогоСподарСьких 
товаровиробників

Мета. розроблення системно-проектних 
підстав управління парком машин автономних 
сільськогосподарських товаровиробників.
Методи. індукції та дедукції, системного і проект-
ного підходу, виробничих спостережень, аналогій 
та статистичного оцінення. Результати. на основі 
системного підходу визначено характерні 
системні складові проектів парку машин та 
означено задачі їх аналізу і синтезу. розкрито 
причини та ймовірнісний характер потоків 
вимог предметів праці на виконання основних 
і допоміжних проектів, які визначають потребу 
застосування статистичних методів для їх 
моделювання та узгодження в часі тривалості 
життєвих циклів. означено об’єкти конфігурації 
технологічних складових проектів та їхні фізичні 
параметри. концептуально з’ясовано, що 
для усунення (мінімізації) технологічного ризику 
втрат рільничої продукції через неузгодженість 
життєвих циклів основних і допоміжних проектів 
слід резервувати потужності технологічних 
складових. Висновки. використання 
парку машин сільськогосподарськими 
товаровиробниками відбувається на основі 
реалізації множин основних і допоміжних 
проектів, моделювання та управління якими 
має базуватися на системному підході, що 
уможливлює їх узгодження за ймовірнісного 
впливу агрометеорологічних умов.

Механізація, 
електрифікація

Конкурентоспроможність рільничої продук-
ції визначається техніко-технологічним рів-
нем її виробництва автономними сільськогос-
подарськими товаровиробниками (СГТ). Цей 
рівень характеризується використовуваними 

Ключові слова: парк, машини, проекти, портфелі, класифікація, конфігурація, моделювання, 
управління, система, зв’язки, урожай, ризик.

технологіями та парком машин СГТ. На жаль, 
сьогодні в Україні парк більшості СГТ є зно-
шеним і недостатнім для виробництва ріль-
ничої продукції за новітніми технологіями 
на засадах енергоощадності [1]. Розвиток 
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парку машин та ефективне його викорис-
тання потребує нових знань не лише з тех-
нологічних питань, а й з управлінських, які 
уможливили б досягнення синергетичного 
ефекту від їх поєднання.

Аналіз останніх досліджень. Питанню 
технічного забезпечення сільськогосподар-
ського виробництва присвячено досить бага-
то наукових праць [3, 5, 8]. Їх аналіз дав змогу 
з’ясувати, що сучасні наукові знання з цього 
питання стосуються обґрунтування потреби 
СПТ у рільничих машинах, а також доціль-
ності розвитку сільськогосподарського ма-
шинобудування в Україні. Питання ж управ-
ління техніко-технологічним розвитком СГТ, 
на жаль, розкриті недостатньо. Водночас як 
в Україні [2, 4, 11], так і за кордоном [12 – 15] 
опубліковано низку праць з управління проек-
тами та програмами. Що ж стосується управ-
ління сільськогосподарським виробництвом, 
то у відомих нам працях обґрунтовувалися 
методи і моделі лише для управління окре-
мими проектними складовими технологічних 
систем рільництва [6 – 8]. Ці праці є важли-
вими, однак недостатніми для розроблення 
науково-методичних основ системно-проект-
ного підходу до управління парком машин 
автономних СГТ. 

Методи досліджень. Для обґрунтування 
системно-проектних основ управління парком 
машин автономних СГТ використано методи 
індукції і дедукції, системного підходу та ана-
лізу, проектного підходу, виробничих спосте-
режень, аналогій і статистичного оцінення.

Результати досліджень. Установлено, 
що проекти парку машин поділяються 
на основні та допоміжні, між якими наявні 
системні зв’язки. Визначено характерні сис-
темні складові проектів та задач їх аналізу 
і синтезу. Означено об’єкти конфігурації та 
показники цих складових. Розкрито ймовір-
нісний характер часового перебігу рільничих 
проектів і технологічний ризик втрат продук-
ції. Обґрунтовано послідовність вирішення 
управлінських завдань узгодження виконання 
основних і допоміжних проектів, їх програм 
і портфелів.

Кожний СГТ створює власний парк машин, 
який дає змогу виконувати множини проектів 
з виробництва рільничої продукції. Ці про-
екти називаються рільничими. У них маши-
ни (машинні агрегати) використовуються за 
призначенням. Вони належать до основних 
проектів, які виконуються парком машин.

Рільничі проекти можна поділити на такі 

види: підготовка ґрунту до сівби ярих культур; 
сівба (з удобренням) ярих культур; підготовка 
ґрунту до сівби озимих культур; сівба (з удо-
бренням) озимих культур; догляд за посіва-
ми ярих культур; догляд за посівами озимих 
культур; збирання ранніх зернових, олійних 
і бобових культур; збирання пізніх зернових, 
олійних і бобових культур. Залежно від спе-
ціалізації СГТ та використовуваних техно-
логій види рільничих проектів можуть дещо 
змінюватися. Наприклад, за органічного ви-
робництва рільничої продукції слід додатково 
виконувати ще проекти з унесення органічних 
добрив, сівби та зароблення в ґрунт сидера-
тів тощо.

Окрім рільничих проектів, стосовно парку 
машин ще виконуються такі проекти: ство-
рення парку машин; поповнення парку; ви-
лучення машин з парку; оновлення парку; 
технічне обслуговування машин; ремонт 
машин; постановка машин на зберігання; 
зняття машин зі зберігання; технологічна під-
готовка машин (машинних агрегатів) до ви-
користання за призначенням. Ці проекти 
називаються допоміжними. Перші 4 з них 
належать до проектів створення та змін. 
Усі інші — до обслуговуючих проектів з під-
тримання функціонального стану машини. 
Загалом вони становлять множини проектів, 
які об’єднуються у відповідні програми та 
портфелі, що зорієнтовані на виробництво 
рільничої продукції. 

Між зазначеними видами проектів програм 
та портфелів наявні системні зв’язки, які ле-
жать в основі управління ними. Зокрема, про-
екти з використання машин за призначенням 
можуть виконуватися лише після реалізації 
проектів зі створення та підтримання машин 
і машинних агрегатів у функціональному ста-
ні. Тобто вони можуть бути виконані лише 
послідовно. Своєю чергою обслуговуючі про-
екти також можуть виконуватися лише після 
реалізації проектів зі створення парку машин, 
водночас проекти з технічного обслуговуван-
ня та ремонту машин можуть реалізовувати-
ся як послідовно, так і одночасно з проектами 
використання машин за призначенням та їх 
зберігання. 

Означені основні та допоміжні проек-
ти можуть бути успішно реалізовані лише 
на основі управління ними, яке забезпечуєть-
ся виконанням таких процесів: ініціювання; 
планування; організації виконання; контролю; 
завершення [11]. За допомогою цих процесів 
вирішуються управлінські завдання стосовно 
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таких основних проектних складових: змісту 
і часу виконання; вартості; ризиків; якості; 
інформації; людських ресурсів; закупівель; 
інтеграційних зв’язків; конфігурації тощо [13].

В основі вирішення відповідних завдань 
лежать результати прогнозування показників 
цінності проектів за тих чи інших управлін-
ських розпоряджень, що забезпечують певні 
проектні дії. Їх отримують за допомогою мо-
делювання проектів, які розглядаються як 
технологічні системи, що відображаються 
характерними системними складовими — 
характеристиками (Х) вхідних потоків пред-
метів праці, параметрами (Z) технологіч-
них складових якісного перетворення цих 
предметів та показниками (Y) отримуваних 
продуктів або послуг [10]. Ці характерні сис-
темні складові досліджуються впродовж пев-
ного часу (t) функціонування систем (проек-
тів, програм, портфелів) — тривалості їхніх 
життєвих циклів. Кожна системна складова 
містить певні об’єкти конфігурації.

Характерні системні складові та їхні об’єкти 
конфігурації стосовно проектів парку машин 
наведено в таблиці.

 Аналіз системних складових проектів парку 

характерні системні складові та їхні об’єкти конфігурації у проектах парку машин

Найменування проектів
Вхідний потік вимог 

предметів праці
Технологічна складова Вихідний продукт

Рільничі Поля, агрофон, насіння 
та врожай культур

Технологічні комплекси 
машин, виконавці

Оброблені, засіяні та 
зібрані площі, урожай

Створення парку Поля, агрофон, насіння 
та врожай культур

Технологічні комплекси 
та парк машин, виконавці

Оброблені, засіяні та 
зібрані площі, урожай

Поповнення парку Поля, агрофон, насіння 
та врожай культур

Технологічні комплекси 
та парк машин, виконавці

Оброблені, засіяні та 
зібрані площі, урожай

Вилучення машин з парку Поля, агрофон, насіння 
та врожай культур

Технологічні комплекси 
та парк машин, виконавці

Оброблені, засіяні та 
зібрані площі, урожай

Оновлення парку машин Поля, агрофон, насіння 
та врожай культур

Технологічні комплекси 
та парк машин, виконавці

Оброблені, засіяні та 
зібрані площі, урожай

Технічне обслуговування 
машин

Машини, які слід 
обслужити

Виконавці, обладнання, 
інструмент

Обслужені машини

Ремонт машин Нероботоздатні та 
несправні машини

Виконавці, обладнання, 
інструмент

Справні та 
роботоздатні машини 

Постановка на зберігання 
машин

Повнокомплектні 
машини

Виконавці, обладнання, 
інструмент

Машини та їх складові 
частини

Зняття машин 
зі зберігання

Машини та їх складові 
частини

Виконавці, обладнання, 
інструмент

Повнокомплектні 
машини

Технологічна підготовка 
машин до використання 
за призначенням

Енергетичні засоби 
та робочі машини, 
комбайни, автомобілі

Виконавці, обладнання, 
інструмент

Машинні агрегати, 
технологічні комплекси 
машин

машин свідчить про те, що у перших 5-ти 
проектах їхні об’єкти конфігурації є майже 
однаковими і відрізняються лише обсягами 
та деталями досліджень. Наприклад, рільничі 
проекти здебільшого досліджують стосовно 
кожного їх виду. Водночас проекти зі створен-
ня (формування) парку машин мають перед-
бачати моделі рільничих проектів усіх видів, 
у противному разі обґрунтувати парк машин 
буде неможливо. Інакше кажучи, характерні 
системні складові визначаються змістом до-
сліджуваних завдань стосовно тих чи інших 
проектів парку машин. Системні дослідження 
проектів передбачають розв’язання задач 
аналізу та синтезу характерних системних 
складових [10]. Задача синтезу записується 
залежністю:

 Y=f(X, Z, t). (1)

Задачі аналізу відображаються множиною 
залежностей:

 Z=f(X, t), за Y=const; (2)

 Z=f(Y, t), за X=const; (3)

 Y=f(Z, t), за X=const; (4)

 Y=f(X, t), за Z=const; (5)
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 X=f(Z, t), за Y=const; (6)

 X=f(Y, t), за Z=const; (7)

 t=f(X, Z), за Y=const; (8)

 t=f(X, Y), за Z=const; (9)

 t=f(Z, Y), за X=const. (10)

 Не заглиблюючись у деталі змісту задач 
системного аналізу та синтезу проектів пар-
ку машин, зазначимо, що їх розв’язання є 
основою для обґрунтування управлінських 
розпоряджень стосовно всіх згаданих про-
цесів управління відповідними проектами. 
Особливо вони потрібні для обґрунтування 
управлінських розпоряджень у процесах 
ініціювання та планування проектів парку 
машин. Зокрема, передусім це стосується 
проектів створення та змін (поповнення, ви-
лучення машин та оновлення) цього пар-
ку. Тут фактично йдеться про технологічну 
системну складову, що забезпечує якісне 
перетворення предметів праці. Її назива-
ють технологічною складовою. Вона відо-
бражається параметрами Z парку машин. 
Зокрема, кількістю (NT) енергетичних за-
собів (тракторів), їхньою потужністю (PT), 
кількістю ( r

CN ) сільськогосподарських ма-
шин r-го виду, які агрегатуються з цими 
енергетичними засобами, кількістю (

KN
ρ )  

та потужністю (
KP
ρ ) комбайнів ρ-го виду (зер-

нозбиральних, бурякозбиральних, кормозби-
ральних), кількістю (N0) та потужністю (P0) 
самохідних обприскувачів, а також кількістю 
(Na) та потужністю (Pa) автомобілів, призна-
чених для технологічних перевезень. Отже, 
можемо записати:

 
r

T C K 0 a
r

Z Z Z Z Z Z ;ρ

ρ

= + + + +∑ ∑   (11)

де ZT, r
C

r

Z∑  — відповідно параметри пар-

ку тракторів і сільськогосподарських машин; 

KZ
ρ

ρ
∑ , Z0, Za — відповідно параметри парку 

комбайнів, обприскувачів та автомобілів.
Водночас параметри цих складових відо-

бражаються залежностями:

( )T T TZ f N ,P ;=  ( )r r r
C C CZ f N ,B ;=

 ( )K K KZ f N ,P ;ρ ρ ρ=   (12)

 ( )0 0 0Z f N ,P ;=  ( )a a aZ f N ,P ,=  

де r
CB  — ширина захвату сільськогосподар-

ської техніки r-го виду.
Зазначені параметри (Z) проектів парку ма-

шин відображають їхню конфігурацію. Кожна 

,

машина парку є об’єктом конфігурації від-
повідного проекту. А тому управління про-
ектами зі створення та змін парку машин 
СГТ першою чергою стосується управлін-
ня їхньою конфігурацією [8]. Ця складова 
управління — базова у нашому дослідженні, 
оскільки парк машин характеризується но-
менклатурою (множиною) машин, яка має 
свою структуру. 

Конфігурація проектів зі створення та змін 
парку машин обґрунтовується на основі мо-
делювання проектів (систем) використан-
ня його за призначенням. Тобто проекти 
зі створення та змін парку машин СГТ до-
сліджуються та обґрунтовуються на осно-
ві результатів моделювання (дослідження) 
рільничих проектів. Отже, ці проекти до-
сліджуються з 2-х при чин: для управління 
ними за заданого парку машин; для управ-
ління конфігурацією цього парку під час його 
створення та змін. Продукти цих проектів 
різні. У першому випадку — це оброблені, 
зібрані площі та врожай. У другому — кон-
фігурація парку машин, яка відображається 
відповідними параметрами. Зауважимо, що 
рільничі та допоміжні проекти виконуються 
операторами (виконавцями), кількість яких 
для кожного проекту також слід обґрунто-
вувати.

Аналізуючи таку характерну системну 
скла дову, як вхідний потік вимог предметів 
праці, бачимо, що для різних проектів пар-
ку машин він є різним. Для рільничих про-
ектів цей потік утворюють множини полів, 
на яких виконуються механізовані рільничі 
роботи (процеси), а також насіння та вро-
жай культур, які висіваються та збираються 
на цих полях. Важливою складовою полів є 
їхній агрофон (поверхневий шар ґрунтового 
середовища), який певною мірою визначає 
час та зміст механізованих рільничих робіт, 
що забезпечують його якісне перетворення 
з початкового стану на заданий, регламенто-
ваний технологіями сільськогосподарського 
виробництва.

Відображення потоку вимог у рільни-
чих проектах є непростим завданням. Це 
пов’язано з тим, що кожне поле має певну 
геометричну форму та ухил поверхні [10], 
характеризується певним типом ґрунту та 
змінним у часі агрофоном. Окрім того, як 
уже згадувалося, виробництво рільничої 
продукції здійснюється на основі певної не-
порушної (незмінної) технологічної послідов-
ності виконання характерних механізованих 
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процесів, зокрема обробітку ґрунту, сівби, 
догляду за посівами та збирання врожаю. 
Ці процеси є однією з ознак ідентифіка-
ції відповідних проектів, що виконуються 
на окремих полях. Час та зміст їх виконан-
ня визначаються сільськогосподарською 
культурою, яка вирощується та збирається 
на тому чи іншому полі. Тому рільничі проек-
ти ідентифікуються за такими ознаками: по-
лями; сільськогосподарськими культурами; 
характерними механізованими процесами 
виробництва сільськогосподарської продук-
ції. Зазначимо, що ці процеси можуть від-
буватися за різними технологіями, які також 
слід зарахувати до ідентифікаційних ознак 
рільничих проектів.

Поява на календарній осі часу потреби 
виконання рільничих проектів називається 
замовленням (вимогою). Множина таких за-
мовлень стосовно окремих полів, сільсько-
господарських культур, характерних меха-
нізованих рільничих процесів і технологій 
їх виконання формує потоки вимог (замов-
лень) відповідних предметів праці, які об-
слуговуються парком машин певної конфі-
гурації. Кожна вимога визначає відповідний 
проект. Потоки ж вимог визначають відпо-
відні множини проектів, які об’єднуються 
у програми та портфелі. З огляду на озна-
чення програми як множини технологічно 
залежних проектів проекти вирощування 
та збирання сільськогосподарських культур 
на окремих полях слід розглядати як про-
грами виробництва заданого виду рільни-
чої продукції. Множини технологічно неза-
лежних проектів об’єднуються у портфелі. 
У нашому випадку портфелі проектів фор-
муються з вимог на виконання рільничих 
проектів вирощування й збирання різних та 
однакових сільськогосподарських культур 
на різних полях. Інакше кажучи, множини 
проектів вирощування й збирання сіль-
ськогосподарських культур на різних по-
лях стосовно окремих характерних процесів 
становлять відповідні портфелі. На жаль, 
в інженерній практиці означені програми 
і портфелі називають виробничими про-
грамами. Очевидно, таке визначення може 
бути прийнятним для всієї номенклатури 
рільничих проектів. Однак для їх моде-
лювання слід розрізняти як програми, так 
і портфелі відповідних проектів.

Окремі однотипні замовлення (вимоги) 
на виконання рільничих проектів характе-
ризуються ймовірним часом їх виникнення. 

Неможливо точно завчасно спрогнозувати, 
наприклад, час появи фізичної стиглості 
ґрунту для запуску проектів з його обробітку 
під сівбу ярих культур. Також неможливо 
завчасно спрогнозувати час початку появи 
окремих фенологічних фаз розвитку сіль-
ськогосподарських культур. Не вдаючись 
до пояснень перебігу природних процесів 
росту та розвитку культур, зазначимо, що 
ймовірнісний характер цих процесів визна-
чається ймовірною дією агрометеороло-
гічних умов. Ймовірнісний характер впли-
ву агрометеорологічних умов на перебіг 
рільничих проектів досліджується на основі 
офіційних даних агрометеорологічних стан-
цій. Статистичне опрацювання цих даних 
дає змогу формалізувати відповідні події. 
Наприклад, час початку появи фізичної сти-
глості ґрунту в умовах Західного Лісостепу 
України відображається теоретичним за-
коном розподілу Шарля-Лапласа [10]. 

Агрометеорологічні умови спричинюють 
не лише ймовірнісний характер часу початку 
запуску рільничих проектів, а й імовірний 
перебіг їх у часі та нестабільність тривалості 
життєвих циклів. З огляду на викладене ві-
дображення вхідного потоку вимог предме-
тів праці у рільничих проектах записується 
виразом:

 X={τπ, θπ, Sπ, δπ}, (13)

де τπ, θπ — відповідно час настання та стан 
агрофону поля, за якого слід запускати 
(розпочинати ) π-й проект; Sπ, δπ — відпо-
відно площа і виробничі характеристики 
довжини гону та ухил поля π-го рільничого 
проекту.

Отже, кожний предмет праці із множини 
вхідного потоку вимог на виконання рільни-
чих проектів характеризується як часом по-
яви, так і множиною основних показників, які 
є невід’ємною підставою адекватності його 
моделі. Ці показники мають різну природу, 
а тому їхні кількісні значення здебільшого 
змінюються впродовж життєвого циклу проек-
тів. Це, зокрема, стосується стану агрофону 
поля, обсягу площі, на якій здійснено якісне 
перетворення агрофону, а також таких ви-
робничих характеристик, як його ухил та до-
вжина гону, які є важливими для моделюван-
ня механізованих процесів, що виконуються 
машинними агрегатами, сформованими із 
тракторів та сільськогосподарських машин 
того чи іншого парку.
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У результаті виконання множини рільничих 
проектів отримують множини нових якісних 
станів агрофонів полів, обсягів оброблених, 
засіяних та зібраних площ, а також обсягів 
зібраного і втраченого врожаю. Втрати вро-
жаю виникають через неузгодженість харак-
теристик X з параметрами Z парку машин 
того чи іншого СГП. Управлінське завдання 
узгодження характеристик X  з параметрами 
Z  вирішується на основі моделювання як 
окремих проектів, так і відповідних програм 
і портфелів та прогнозування множини по-
казників Y, що відображають цінність отри-
маного продукту:

 Y={ C H H
O S S прS ,Q ,Q ,Q ,tµπ Ι π π π }, (14)

де Soπ, С
yQ π − обсяги своєчасно оброблених 

площ та зібраного врожаю — у π-му проекті; 
H Н
S УQ ,Qπ π − — обсяги несвоєчасно оброблених 

площ та втраченого через це врожаю у π-му 
проекті; прt

µ − — тривалість простоїв машин 
(машинних агрегатів) у робочий час через 
відсутність роботи.

Означена множина показників ціннос-
ті рільничих проектів є основою для об-
ґрунтування управлінських розпоряджень 
не лише в основних проектах та проектах 
створення й змін парку машин, а й у до-
поміжних проектах, що стосуються під-
тримання функціонального стану цього 
парку — технічного обслуговування, ре-
монту, постановки та зняття зі зберігання, 
а також технологічної підготовки машини 
до використання. У цих проектах пред-
метом праці та продуктом є машини та 
машинні агрегати. Вони виконуються або ж 
власними силами СГТ, або ж залученими 
обслуговуючими структурами. У цьому разі 
також вирішується управлінське завдання 
узгодження характеристик їх вхідних пото-
ків вимог X із параметрами Z відповідних 
формувань. Основним прогнозованим по-
казником у цих проектів є тривалість їхніх 
життєвих циклів. Вирішення завдань узго-
дження Z з X у цих проектах є особливим. 
Такі особливості зумовлені специфікою 
кожного виду допоміжних проектів з під-
тримання функціонального стану машин 
та машинних агрегатів, використання яких 
характеризується календарною нерівно-
мірністю виникнення замовлень — сезон-
ністю рільництва. З огляду на це вирішу-
ється управлінське завдання узгодження 

тривалості життєвих циклів допоміжних 
проектів з підтримання функціонального 
стану машин і машинних агрегатів з трива-
лістю життєвих циклів рільничих проектів. 
Отже, управління проектами з підтримання 
функціонального стану машин і машинних 
агрегатів передбачає системне вирішення 
двох завдань: 1) визначення для відомих 
характеристик X вхідного потоку вимог ма-
шин на виконання проектів з підтриман-
ня їх функціонального стану узгодженої 
тривалості життєвих циклів цих проектів 
з життєвими циклами рільничих проектів; 
2) обґрунтування параметрів Z обслугову-
ючих формувань, які забезпечили б узго-
дження тривалості життєвих циклів відпо-
відних двох видів проектів.

Вирішення цих двох управлінських за-
вдань ґрунтується на результатах моде-
лювання й прогнозування функціональних 
показників цінності рільничих (основних) та 
допоміжних проектів, програм і портфелів. 
Науково-методичні засади вирішення за-
значених завдань розроблені концепту-
ально. Ними передбачається встановлен-
ня початку запуску й тривалості життєвих 
циклів рільничих проектів з урахуванням 
ймовірного впливу на їх перебіг агроме-
теорологічних умов, а також визначення 
за результатами цих досліджень інтер-
валів часу (тривалостей) між суміжними 
проектами програм вирощування та зби-
рання окремих культур. Крім того, визна-
чаються інтервали часу між суміжними се-
зонними портфелями рільничих проектів. 
Числові значення цих інтервалів є основою 
для планування й забезпечення життє-
вих циклів проектів та портфелів з під-
тримання функціонального стану машин 
і машинних агрегатів. Стохастичний вплив 
агрометеорологічних умов на ріст і розви-
ток сільськогосподарських культур, як уже 
згадувалося, є основною причиною неста-
більності не лише життєвих циклів ріль-
ничих проектів, а й природно зумовлених 
інтервалів часу між суміжними сезонними 
їх портфелями. Ця нестабільність спри-
чинює технологічний ризик як рільничих, 
так і обслуговуючих проектів, програм та 
портфелів. Тому параметри їх техноло-
гічних складових мають бути такими, щоб 
мінімізувати ризик втрат рільничої продук-
ції. Це досягається завдяки резервуванню 
потужності технологічних складових осно-
вних та обслуговуючих проектів.
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Створення, використання, зміни та 
оновленння парку машин СГТ відбуваються 
завдяки реалізації множини проектів, ефек
тивність виконання яких великою мірою ви
значається якістю управління ними. Поділ 
проектів парку машин на основні рільничі, 
в яких машини використовуються за при
значенням, та допоміжні, що забезпечують 
створення, зміни та підтримання у функціо
нальному стані машин і машинних агрега
тів цього парку, уможливив означення та 
аналіз зв’язків між ними, які лежать в основі 
системнопроектних засад управління пар
ком машин. Системний розгляд основних 
і допоміжних проектів дав змогу означити 
множину задач аналізу та синтезу зв’язків 
між характерними системними складовими, 

а також визначити їхні об’єкти конфігу
рації. Означені фізичні показники об’єктів 
конфігурації характерних системних скла
дових основних і допоміжних проектів пар
ку машин, а також закономірності зміни їх 
у часі є основою для прогнозування показ
ників цінності цих проектів на основі мо
делювання та узгодження технологічних 
параметрів з характеристиками потоку 
вимог предметів праці. Ймовірнісний харак
тер тривалості життєвих циклів основних 
і допоміжних проектів, програм і портфелів 
зумовлює технологічний ризик втрат ріль
ничої продукції, усунення (мінімізація) якого 
досягається завдяки узгодженню цих циклів 
на основі резервування потужності техно
логічних складових.
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Параметри ерозійно безПечної 
структури сівозмін

Мета. вивчити ерозійно-гідрологічні показники 
в першій технологічній групі вирощування 
сільськогосподарських культур на балкових 
водозборах та обґрунтувати параметри ерозійно 
безпечної структури посівних площ на прикладі 
Луганської області. Методи. Лабораторно-
польовий, математико-статистичний. Результати. 
Параметри ерозійно безпечної структури сівозмін 
на локальному рівні визначаються енергетичним 
потенціалом ґрунтів, системою удобрення і кількістю 
безполицевих обробітків у сівозміні. Висновки. 
нормативні показники (обмеження) втрат ґрунту в 
короткоротаційній сівозміні можуть бути використані 
для екологічного обґрунтування структури посівних 
площ сівозмін з конкретною цільовою функцією 
їх продуктивності.

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація

Серед системи заходів щодо припинення 
руйнування ландшафтної сфери передусім 
має бути вирішеним питання оптимізації еро-
зійно-гідрологічної стійкості ґрунтів у сучас-
них сівозмінах [4, 6].

У нинішніх умовах оцінку протиерозійної 
стійкості цілинних та аналогічних степових 
орних ґрунтів України здійснюють з викорис-
танням різних методик: натурних досліджень 
талого стоку [1]; моделювання злив (штуч-
ного дощування) [13]; параметрів ерозійної 
водотривкості ґрунтів з USLE [5]; середньо-
зваженого діаметра водотривких агрегатів 
у моделях визначення розмивальних швид-
костей [5, 7, 8].

Узагальнені результати досліджень [12] 
показали, що за всіма розглянутими мето-
диками за тривалого землеробського ви-
користання чорноземних ґрунтів відбува-
ється зменшення протиерозійної стійкості 
(у 1,3 – 2,3 раза), що пояснюється дегуміфі-
кацією ґрунтів і, як наслідок, втратою ними 

Ключові слова: ґрунт, ерозія, параметри, структура сівозмін.

водотривкої структури.
Для практичного застосування (під час про-

ектування структури сівозмін) показників про-
тиерозійної стійкості, визначених за резуль-
татами польових і стаціонарних досліджень 
з використанням протиерозійної стійкості ґрун-
тів сівозмін, у рамках математичних моделей 
потрібне періодичне (1 раз за 20 – 30 років) 
оновлення таких даних [2, 3, 10, 11, 12].

Мета досліджень — вивчення ерозійно-
гідрологічних показників у першій техно-
логічній групі вирощування сільськогоспо-
дарських культур на балкових водозборах 
та обґрунтування параметрів ерозійно без-
печної структури посівних площ на прикладі 
Луганської області.

Методи досліджень. Вивчали 2 спеціалізо-
вані короткоротаційні сівозміни: зернопросапну 
та зернопаропросапну [9]. За контроль взяли 
7-пільну зернопаропросапну сівозміну: чорний 
пар, пшеницю озиму, кукурудзу на зерно, яч-
мінь ярий, кукурудзу на силос, пшеницю озиму, 
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соняшник. Сівозміна 1 – 3-пільна зернопросап-
на: зайнятий пар, пшениця озима, ½ ячмінь + 
½ соняшник на 6-й рік. Сівозміна 2 – 3-пільна 
зернопаропросапна: ½ чорний пар + ½ горох, 
пшениця озима, ½ кукурудза на зерно + ½ со-
няшник на 6-й рік.

Технологічне навантаження енергетичне: 
1-й рівень — енергетичний потенціал гумус-
ного шару ґрунту 0 – 20 см з підтримуваль-
ним рівнем удобрення — N23P10K0 + 4,3 т/га 
гною, 2-й рівень — енергетичний потенціал 
ґрунту + підвищена органо-мінеральна сис-
тема удобрення — N68P30K11 + 8,5 т/га гною.

Критерій оцінки протиерозійної стійкос-
ті ґрунту в дискретних точках — показник 

руйнування ґрунту (розбризкування) в т/га, 
визначається методом штучного дощування 
на зразках ґрунту з непорушеною структурою 
з шарів 0–10 та 10–20 см.

Провідні фактори втрат ґрунту: інтенсив-
ність водопоглинання, мм/хв (Х6); коефіцієнт 

обробітку ґрунту ( 
8

n t
Х

N

⋅
=  , де n — кількість 

полів у сівозміні з полицевим обробітком; 
t — показник часу, років; N — кількість по-
лів у просторі); ерозійний індекс дощу (Х2); 
енергетичне навантаження на ґрунт (Х7); кое-
фіцієнт водоміцності агрегатів шару ґрунту 
0 – 10 см (Х5).

1. Фактори протиерозійної стійкості ґрунту
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7-пільна зернопаропросапна сівозміна (контроль)

Пшениця озима К 34,88 18,74 0,98 1,69 2,39 0,87 58,16 2 14,22

       »          » Р-3 34,95 16,98 0,95 1,38 2,05 0,93 63,76 2 10,02

Чорний пар К 40,49 17,78 0,87 1,31 3,04 1,2 62,60 2 7,4

    »        » Р-3 41,4 12,38 0,95 1,79 2,66 0,5 59,65 2 17,32

Соняшник К 31,2 17,62 0,92 1,32 5,31 1,08 53,73 2 3,56

       » Р-3 36,45 13,39 0,92 2,05 3,45 0,97 57,00 2 8,18

Пшениця озима К 36,44 26,55 0,82 1,95 2,52 1,24 52,21 2 4,46

       »          » Р-3 37 11,72 0,9 2,25 2,78 0,67 69,13 2 13,06

Кукурудза К 36,48 27,59 0,94 2,1 3,73 1,47 55,21 2 5,34

       » Р-3 35,84 12,1 0,96 0,92 6,51 0,69 99,39 2 13,28

3-пільна зернопаропросапна

Кукурудза Р-3 27,23 29,56 1,04 1,26 3,45 1,53 104,00 1 2,88

Соняшник К 30,13 21,22 0,88 4,37 1,16 1,5 61,43 1 1,62

Пшениця озима Р-3 30,14 22,26 0,86 3,76 1,31 1,14 64,95 1 3,82

Те саме К 31,7 13,45 0,8 3,14 1,4 1 53,72 1 2,94

      »         » Р-3 33,1 18,11 0,84 1,76 2,86 1,22 52,66 1 2,74

      »         » К 32,94 10,98 0,79 5,24 1,3 1,07 56,68 1 3,68

3-пільна зернопросапна

Ячмінь Р-3 33,71 12,17 0,89 2 1,89 0,97 71,30 1 5,18

Соняшник К 30,95 15,21 0,98 3,36 1,15 1,03 56,68 1 4,46

Пшениця озима К 31,06 25,4 0,75 4,14 2,38 1,47 62,61 1 4,04

      »         » Р-3 33,9 25,44 0,74 4,27 1,26 1,41 70,97 1 3,96

Зайнятий пар К 29,74 9,78 0,9 2,54 1,48 1 59,39 1 5,76

       »        » Р-3 32,28 15,75 0,84 2,24 1,8 1,16 87,20 1 3,48

Примітка. К — контроль (підтримувальний рівень) — N23P10, гній 4,1 т/га; Р-3 — підвищений рівень 
добрив — N68P30К11, гній 8,5 т/га.
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Земельна ділянка розміщена на приводо-
дільній частині північної експозиції балкового во-
дозбору (Стукалова Балка Слов’яносербського 
району Луганської області). Крутизна схилу — 
2 – 3°. Ґрунт — чорнозем звичайний малогумус-
ний важкосуглинковий механічного складу на 
лесовидному суглинку. Характеристика орно-
го шару ґрунту: рН — 7,4 – 7,6; уміст гумусу — 
3,24 – 4,42%; валового азоту — 0,25; фосфо-
ру — 0,14%; обмінного калію — 230 – 250 мг/кг.

Результати досліджень. Вплив системи 
добрив та обробітку спостерігається на форму-
ванні стійкості ґрунту під час руйнування дощо-
вими краплинами (розбризкування) опосеред-
ковано через водно-фізичні, метеорологічні та 
енергетичні фактори (табл. 1).

Послідовну побудову парних залежностей 
ерозії ґрунту (Y) та значущих факторів уста-
новлено за порядком убування регресійного 

зв’язку методом графоаналітичної обробки 
експериментальних даних та виявлення кри-
вих апроксимації (рис. 1) [4].

Комплексна емпірична модель втрат 
ґрунту виражається рівнянням регресії:  
Yзаг.=А·Х6

 – 1,7643·Х8
0,6161·Х2

0,3548·Х7
 – 0,451·Х5

 – 0,2744, 
де А — постійний коефіцієнт, який дорівнює 
13,51 за розмірності ерозії ґрунту в т/га.

За провідними факторами втрат ґрунту 
визначають ступінь впливу факторів: інтен-
сивність водопоглинання (51%), коефіцієнт 
обробітку (17,8%), природний ресурс (13%), 
ерозійний індекс (10,3%). Визначають також 
точність моделі і коефіцієнт множинної коре-
ляції (табл. 2).

За кількісною залежністю руйнування ґрун-
ту від досліджуваних чинників побудовано 
оптимізаційну поверхню, представлену ізоліні-
ями, які визначають зони та умови сполучення 

 

Послідовне побудування парних залежностей ерозії ґрунту (Y)

  Y=5,8625x–1,7643

0
2,5

5
7,5
10

12,5
15

17,5
20

0,5         0,72        0,94       1,16        1,38        1,6

В
тр

ат
и 

ґр
ун

ту
, т

/г
а

 

Х
6
 — інтенсивність водопоглинання, мм/хв 

     

  

Y=2,3059x0,6161

0

1

2

3

4

5

6

7

1,0           1,2           1,4           1,6           1,8          2,0

Н
ав

ед
ен

і в
тр

ат
и,

 т
/г

а

Х
8
 — коефіцієнт обробітку

Y=2,805x0,3648

0

1

2

3

4

9,0         13,4         17,8        22,2         26,6       31,0Н
ав

ед
ен

і в
тр

ат
и,

 т
/г

а

Х
2
 — ерозійний індекс     

Y=11,624x–0,451

0

1

2

3

50             61           72            83           94          105

Н
ав

ед
ен

і в
тр

ат
и,

 т
/г

а

Х
7
 — природний ресурс, ГДж/т

Y=1,8748x–0,2744

0

1

2

3

1            2,1           3,2           4,3           5,4          6,5

Н
ав

ед
ен

і в
тр

ат
и,

 т
/г

а

Х
5
 — водоміцність

рис. 1. залежність втрат ґрунту (Y, т/га) від: а — інтенсивності водопоглинання, мм/хв (Х6); б — 
коефіцієнта обробітку ґрунту  (Х8); в — ерозійного індексу дощу (Х2); г — природного ресурсу, 
ГДж/т (Х7); д — коефіцієнта водоміцності агрегатів шару ґрунту 0 – 10 см (Х5)
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досліджуваних факторів з різними рівнями 
руйнування ґрунту в сівозмінах (рис. 2).

Так, зона максимального руйнування (>12 т/га)  
характерна для ерозійного індексу опадів 
(Х2) — 24 – 30; інтенсивності водопоглинан-
ня (Х6) — ≤0,7 мм/хв; природного ресурсу 
(Х7) — ≤70 ГДж/т, коефіцієнта обробітку (Х8) — 
2 (7-пільна зернопаропросапна сівозміна).

З урахуванням провідного фактора ерозій-
ного процесу відзначаємо вплив інтенсивності 
водопоглинання (51%), природного ресурсу 
(уміст гумусу в шарі ґрунту 0 – 20 см — Х7) 
на рівні 64 ГДж/т на функціональне його за-
безпечення: збільшення у 3-пільних сівозмі-
нах з коефіцієнтом обробітку 1 за залежністю 
Y1=0,1369 Х7

0,5313 та зменшення у 7-пільній 
сівозміні (коефіцієнт обробітку 2) за залежніс-
тю Y2 = 31,67 Х7

 – 2,019 (рис. 3, а).
Перспективність застосування органо-

мінеральних добрив (NPK та 8 т/га гною) 

встановлено в 3-пільних сівозмінах за за-
лежністю Y1 = 0,26439 Х7

0,3602. У 7-пільній 
сівозміні (коефіцієнт обробітку 2) інтенсив-
ність водопоглинання дещо зменшується:  
Y2 = 34,335 Х7

 – 0,8773 (рис. 3, б).
Нормативні показники (обмеження) втрат 

ґрунту в сівозмінах нами було використано 
для обґрунтування параметрів ерозійно без-
печної структури сівозмін.

Алгоритмом оптимізації структури сівозмін 
(для площі в 100 га) взято метод матема-
тичного лінійного програмування (сімплекс-
метод).

Цільова функція продуктивності (Fпрод.):

Fпрод. = C1X1+C2X2+...+CnXn  → max,

де Х1…n — площі (структура) під сільськогос-
подарськими культурами, га; С1…n — урожай-
ність культур, ц/га.

Система обмежень: використана площа, 

2. Фактори, які впливають на руйнування ґрунту від розбризкування, та характеристика 
моделі

Фактори втрат ґрунту від розбризкування Провіднi фактори та їх обґрунтування, %

Характеристика 
моделі

E, % R

Y=Х6·Х8·Х2·Х7·Х5

Х6 (інтенсивність водопоглинання) = 5,8625х–1,7643

Х8 (коефіцієнт обробітку) = 2,3059x0,6161

Х2 (ерозійний індекс) = 0,805х0,3548

Х7 (природний ресурс) = 11,624х–0,451

Х5 (коефіцієнт водоміцності) = Y = 1,8748х–0,2744
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рис. 2. оптимізаційна поверхня втрат ґрунту, т/га 
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зернопаропросапній сівозміні з чистим паром 
за обмежень на змив ґрунту 3 т/га співвідно-
шення культур становило відповідно 33,3; 17 
та 16,5%. У 3-пільній зернопросапній сівозміні 
із зайнятим паром співвідношення культур є 
таким: озимих — 33%, соняшнику — 17, за-
йнятого пару — 33%.

Загалом втрати ґрунту в сівозмінах станов-
лять 1,6 – 1,8 т/га.

втрати ґрунту, грошові витрати, кількість до-
брив. Шуканим невідомим є площі під сіль-
ськогосподарськими культурами в структурі 
сівозмін (Х1...Хn).

За умов обмеження втрат ґрунту до 7 т/га  
залежно від культури в 7-пільній зернопаро-
просапній сівозміні максимальна продуктив-
ність зумовлена наявністю 28% озимих, 15,4% 
соняшнику та 14,7% чистого пару. У 3-пільній 
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Біловодський 0,31 І 14 33 15 14 17 4 4 2,5 0,5 0,7 20,0 5,5 0,5 3,3

Новоайдарський + 
Придонецький

0,28 ІІ 13 33 14 15 16 4 5 2,4 0,5 0,7 18,8 3,8 0,0 3,8

Луганський 
(північний)

0,35 ІІІ 14 33 12 16 15 7 3 2,5 0,5 0,7 19,8 4,7 0,3 2,9

Луганський 
(центральний + 
західний)

0,37 ІІІ 14 33 8 17 15 6 7 2,7 0,5 0,7 22,0 7,9 1,0 2,6

Луганський 
(південний + 
східний)

0,35 ІІІ 14 33 9 17 15 6 6 2,6 0,5 0,7 22,0 7,7 1,0 2,8

По області 0,32 13,5 32,9 12,3 15,7 15,7 5 4,8 2,5 0,5 0,7 20,2 5,3 0,4 3,1
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Параметри ерозійно безпечної структури сівозмін

Вісник аграрної науки

Науково обґрунтоване чергування куль-
тур і пару в 3-пільних сівозмінах у часі до-
сягається тим, що поля згідно з проектом 
землеустрою розділяють навпіл. У зернопа-
ропросапній сівозміні  –  перше поле (пар/го-
рох) і третє (кукурудза/соняшник), зернопро-
сапній  –  третє поле (ячмінь/соняшник) [9]. 
При цьому просторова організація терито-
рії забезпечує раціональну ґрунтоохоронну 

структуру посівних площ на водозборі.
Результати розрахунків для обґрунту-

вання раціональної структури сівозмін було 
покладено в основу коригування структури 
посівних площ у зоні з катастрофічним ви-
явом ерозійних процесів у Луганській облас-
ті (Лутугинський, Антрацитівський, Красно-
донський, Перевальський та Свердловський 
райони) (табл. 3).

Ерозійно безпечна структура сівозмін 
характеризується показниками протиеро-
зійної стійкості ґрунту на локальному рівні, 
яка оцінюється інтегральною емпіричною 
моделлю втрат ґрунту:

Yзаг.=А·Х6
 – 1,7643·Х8

0,6161·Х2
0,3548·Х7

 – 0,451·Х5
 – 0,2744.

Ерозійна стійкість 3 – 7-пільних сівозмін 
досягається параметрами їх структури: 
7-пільна зернопаропросапна сівозміна — 28% 

озимих, 15,4% — соняшнику та 14,7% — чис-
того пару; 3-пільна зернопаропросапна  –  
33,3; 17 та 16,5% і 3-пільна зернопросапна 
сівозміна із зайнятим паром — озимих  –  33%, 
соняшнику  –  17, зайнятого пару  –  33%.

Екологічне обґрунтування структури по-
сівних площ в аспекті області здійснюєть-
ся з урахуванням протиерозійної стійкості 
ґрунтів у сівозмінах за природно-сільсько-
господарськими районами.
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Мета. встановити нормовані параметри колообігу 
вуглецю в агроценозах 5-пільних сівозмін різного 
типу за використання різних видів органічних добрив 
та способів обробітку ґрунту. Методи. польовий, 
лабораторний, розрахунковий, математико-ста-
тистичний. Результати. нормована продуктивність 
5-пільних сівозмін становила 25,5 — 36,5 т к.о., ба-
ланс органічного вуглецю в агроценозах — від – 49,5 
до – 33,7 т, а баланс органічного вуглецю гуму-
су — від – 1,42 до +2,27 т за наростаючим виходом. 
посилення емісії Со2 у 2,5 — 4,5 раза від мінералі-
зації побічної продукції та гумусу слід розцінювати 
позитивно — як фактор реалізації потенційної біо-
продуктивності через зростання фотосинтетичної 
активності культур в агроценозах за адаптованої 
ґрунтозахисної системи землеробства. Висновки. 
детермінувальними чинниками оптимізації колообі-
гу вуглецю є тип агроценозу, а також вид органічно-
го добрива та дози мінеральних добрив. зростання 
емісії вуглекислоти до приземних шарів атмосфери 
від мінералізації побічної продукції та гумусу слід 
розцінювати як явище корисне в умовах адаптивної 
ґрунтозахисної системи землеробства з позиції за-
безпечення реалізації потенційної біопродуктивнос-
ті культур через посилення їхньої фотосинтетичної 
активності за оптимального вологозабезпечення 
опадами при надлишковому тепловому ресурсі. 
якщо гідрологічний фактор є лімітувальним за над-
лишкового теплового ресурсу при наявній інтенсив-
ній системі землеробства, то посилення парнико-
вого ефекту є негативним явищем, що призводить 
до аридизації умов вегетації культур в агроценозах 
і посилення емісійних потоків вуглецю в атмосферу, 
які не компенсуються поглинанням у процесі фото-
синтезу.

Нині у світі питання впливу парникових га
зів на зміну клімату перетворилося з наукової 
гіпотези на одну з найбільших проблем, яка 
пов’язана з розбалансуванням кліматичної 
системи внаслідок стійких тенденцій до гло
бального потепління, а тому стратегічний 
захист клімату в Україні має ґрунтуватися 
на головному завданні Кіотського протоко
лу — стабілізації вмісту парникових газів в ат
мосфері на рівні недопущення антропогенного 

Ключові слова: баланс вуглецю, продуктивність, короткоротаційні сівозміни,  
гній, побічна продукція, емісія СО2. 

впливу на кліматичну систему. Здійснити це 
потрібно у строки, необхідні для природної 
адаптації агроекосистем до темпів зміни клі
мату в часі [10]. Адаптація до змін клімату 
означає осмислене, прогнозоване, цілеспря
моване регулювання і пристосування аг
роекосистем до фактичних змін клімату та 
його наслідків, що дає змогу знизити рівень 
шкідливості фактора, використати всі наявні 
для цього можливості, а також передбачає 
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Управління обігом вуглецю в агроценозах  
під впливом низьковуглецевих агротехнологій

Вісник аграрної науки

розробку відповідних стратегій реагування 
та впровадження низьковуглецевих високих 
технологій у землеробстві [12, 13].

Причиною глобальних змін клімату в бік 
потепління [1, 2] є антропогенне підсилен
ня парникового ефекту [4, 8, 11]. Визначено 
комплекс ризиків від його посилення [10], 
один з них — це можливе падіння рівня 
родючості ґрунтів в умовах зростання про
дуктивності сільськогосподарських культур 
в агроценозах. Відбувається процес погли
нання СО2, вміст якого не компенсується 
надходженням СО2 від мінералізації гумусу, 
гною та побічної продукції за внесення міне
ральних добрив в агроценозах сівозмін. 

В Україні наявний великий резерв щодо 
підвищення утилізації СО2 завдяки викорис
танню високих технологій інтенсифікації ла
нок землеробства через досягнення рівно
ваги між гуміфікацією (утворенням гумусу) та 
мінералізацією органічної речовини, під впли
вом якої вуглець гумусу та побічної продукції 
у вигляді СО2 повертається до атмосфери. 
Визнаною є думка [6, 7] стосовно доцільності 
процесу гуміфікації органічного вуглецю та 
перетворення його на стабільні сполуки, проте 
недостатньо вивченим залишається питання 
значення темпів мінералізації для оптимізації 
вуглецевого балансу в агроценозах з метою 
стабілізації їхньої продуктивності [5, 7].

Дослідження змін продукування діоксиду 
вуглецю за умови тривалого антропогенного 
впливу та інтенсивності виділення СО2 за
лежно від способів використання чорноземів 
типових Лісостепу України становить неабия
кий практичний інтерес. Діоксид вуглецю ат
мосфери приблизно на 80 – 90% має ґрунтове 
походження [4, 10], а серед потоків СО2, що 
надходять до атмосфери, емісія з поверхні 
ґрунтів є однією з найпотужніших. Порушення 
ґрунтового дихання призводить до зміни вміс
ту СО2 у приземних шарах атмосфери. 

Визначальним чинником істотного по
рушення балансу депонованого у ґрунті 
та атмосфері вуглецю є агровиробництво, 
для якого характерні надмірна розораність 
чорноземів, незбалансоване застосування 
мінеральних добрив, порушення структури 
сівозміни тощо, які призвели до негативного 
впливу на ґрунтову біоту, популяцію живих 
організмів у ґрунті, що знижує стабільність 
агроценозів та й загалом родючість самих 
чорноземів Лівобережного Лісостепу України 
[6, 9]. Органічні добрива мають особливе 
значення для відтворення родючості чорно
земів з огляду на те, що вони є необхідним 
компонентом відтворення гумусного стану 

та регулятором мікробіологічних процесів, 
а використання різних їх видів [6] змінює  
емісію СО2 до атмосфери [3]. 

Мета досліджень — встановити нормовані 
параметри колообігу вуглецю в агроценозах 
5пільних сівозмін різного типу за використан
ня різних видів органічних добрив та способів 
обробітку ґрунту.

Методика досліджень. До слідження про
водили у тривалому польовому стаціонар
ному досліді Черкаської державної сільсько
господарської дослідної станції впродовж 
1999 – 2010 рр. Дослід було розміщено на чор
ноземі типовому малогумусному крупнопи
луватолегкосуглинковому з умістом гумусу 
3,8 – 4,2%, рухомого фосфору — 12 – 14 мг 
на 100 г ґрунту, рухомого калію — 8 – 10 мг 
на 100 г ґрунту, рНс — 6,8 – 7,0. Площа по
сівної ділянки — 162 м2, облікової — 100 м2, 
повторність досліду — 3разова.

Вивчалися дві 5пільні сівозміни з чергуван
ням культур: сівозміна 1: горох — пшениця 
озима — буряки цукрові — кукурудза — куку
рудза. Структура сівозміни: 60% — зернові, 
20 — зернобобові, 20% — технічні. Сівозміна 2:  
багаторічні трави — пшениця озима — буряки 
цукрові — кукурудза — ячмінь з підсівом трав. 
Структура сівозміни: 60% — зернові, 20 — 
технічні, 20% — багаторічні трави. Система 
удобрення: без добрив, одинарна доза (1 нор
ма — N33Р31К41) та подвійна доза (2 норми — 
N66Р62К82) мінеральних добрив. Зазначені 
дози мінеральних добрив вводилися за вне
сення 6 т/га гною під час вилучення побіч
ної продукції та під час заміни гною на 6 т/га  
побічної продукції. Способи обробітку ґрунту: 
різноглибинна оранка на 22 – 25 см; безполи
цевий обробіток на 22 – 25 см. До слідження та 
балансові розрахунки проводили згідно з ме
тодичними рекомендаціями [4, 9]. Обчислення 
балансу вуглецю в агроценозах різного типу 
і прогнозування гумусного стану чорноземів 
за масою СО2, що виділяється, здійснено за 
такими потоками: Сγ — маса вуглецю СО2, 
внаслідок мінералізації гумусу, т; Ср — маса 
вуглецю СО2, внаслідок мінералізації побічної 
продукції, поукісних і кореневих решток, т; 
С(γ+р) — загальна маса вуглецю, внаслідок 
мінералізації, т; Сj — маса вуглецю СО2, вна
слідок дихання ґрунтових організмів, т.

Визначення рівня забезпечення потенцій
ної біопродуктивності культур ресурсом СО2 
проведено балансом цього ресурсу, а сам 
баланс органічного вуглецю визначено як різ
ницю між надходженням Сорг до агроценозу 
та його залученням із побічної продукції або 
гною в гумус. Витратна стаття передбачає 
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винесення Сорг урожаєм, масою побічної 
продукції, що перейшла до СО2 внаслідок 
мінералізації. Для простоти розрахунку Сj 
прийняли як константу для всіх варіантів.

Результати досліджень. Підтвердивши ра
ніше отримані результати [5, 9], дослідження по
казали, що тип агроценозу, система удобрення, 
вид органічних добрив і спосіб обробітку ґрунту 
впливають як на баланс Сорг в агроценозі, так 
і на ресурс СО2 для забезпечення реалізації 
потенційної біопродуктивності культур. 

Так, вуглець гумусу, який перейшов у СО2 
внаслідок мінералізації, в агроценозах з багато
річними травами за внесення гною без мінераль
них добрив під час виконання оранки становив 
9,31 – 13,3 т за вегетацію культур сівозміни, а за 
безполицевого обробітку — 10,7 – 12,4 т (табл. 1). 

У разі заміни гною на побічну продукцію 
за оранки емісія СО2 не змінилася, тоді як за 
безполицевого обробітку емісія СО2 зросла 
до 14,6 – 15,0 т, або більше на 120%. В агро
ценозах із горохом під час внесення гною за 

виконання оранки емісія СО2 від мінераліза
ції гумусу зросла на 116% (до 15,4 т), а за 
безполицевого обробітку була на рівні емісії 
СО2 в агроценозах з багаторічними травами. 
Заміна гною на побічну продукцію в агроцено
зі з горохом призводить до посилення емісії 
СО2 на 132% за оранки і на 114% — за безпо
лицевого обробітку. За внесення мінеральних 
добрив (табл. 1) маса вуглецю СО2 від міне
ралізації гною та побічної продукції зростала 
в агроценозі з травами за оранки на 137% 
порівняно з безполицевим обробітком, а за 
використання побічної продукції — на 109%.

В агроценозі з травами під час внесення гною 
за оранки та безполицевого обробітку емісія 
СО2 від мінералізації становила 36,7 і 33,9 т, 
а в сівозміні з горохом — 142 і 135 т. Незалежно 
від типу агроценозу та способу обробітку заміна 
гною на побічну продукцію збільшує емісію вуг
лецю СО2 на 166 – 210% (агроценоз з травами) 
і 387 та 398% (агроценоз з горохом). 

Загальна маса вуглецю (С(γ+р)) у масі СО2, 

1. колообіг Сорг в агроценозах 5-пільних сівозмін для умов лівобережного лісостепу України

Система 
удобрення

Продуктивність, 
к.о., т

Маса побічної продукції 
(залишена), т

Виділено СО2 від мінералізації, т/рік:

Ср Сγ С(р+γ)

Оранка — 6 т/га гною (сівозміна — трави)
1н NPK

33,0 – 36,6 46,8 – 56,2 57,2 – 69,0 12,3 – 14,3 71,5 – 81,4
2н NPK

Безполицевий — 6 т/га гною (сівозміна — трави)
1н NPK

46,4 – 38,0 42,0 – 41,0 46,3 – 45,4 12,3 – 12,5 57,7 – 58,7
2н NPK

Оранка — 6 т/га соломи (сівозміна — трави) (1991 – 2010 рр.)
1н NPK

31,5 – 36,3 72,6 – 82,3 98,0 – 111 13,0 – 13,4 111 – 124
2н NPK

Безполицевий — 6 т/га соломи (сівозміна — трави)

1н NPK
32,8 – 35,5 72,6 – 78,0 93,0 – 100 14,8 – 14,9 99,0 – 107

2н NPK
Оранка — 6 т/га гною (сівозміна — горох)

Без добрив 24,9 29,5 27,0 11,3 38,0
1н NPK

33,6 – 35,0 30,0 – 32,0 36,0 – 37,3 14,8 – 16,0 51,0 – 53,3
2н NPK

Безполицевий — 6 т/га гною (сівозміна — горох)
Без добрив 23,4 20,4 25,0 10,3 35,3
1 норма NPK

32,0 – 31,4 27,1 – 28,3 32,7 – 35,0 13,3 – 13,7 46,0 – 48,7
2 норми NPK

Оранка — 6 т/га соломи (сівозміна — горох) (1991—2010 рр.)
1н NPK

38,2 – 39,2 106 – 103 145 – 139 16,2 – 18,5 158 – 161
2н NPK

Безполицевий — 6 т/га соломи (сівозміна — горох)

1н NPK
36,9 – 38,3 96,0 – 100 131 – 139 16,7 – 17,3 148 – 156

2н NPK
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що надійшла від мінералізації гумусу та орга
нічних добрив, залежала від типу агроцено
зу і виду органічних добрив, а тому викорис
тання побічної продукції збільшувало емісію 
СО2 в агроценозі з травами на 154 – 177%, 
а в агроценозі з горохом — на 305 – 321%. За 
безполицевого обробітку загальна емісія СО2 
знижувалася в 1,32 раза за внесення гною і в 
1,16 раза — за використання побічної про
дукції у разі агроценозу з травами та в 1,10 
і 1,05 раза — за агроценозу з горохом відпо
відно до способів обробітку ґрунту.

Відношення загальної емісії С(γ+р) органіч
ного вуглецю СО2 до виходу кормових оди
ниць за сівозміну за кумулятивним виходом 
(за 15 років внесення гною та побічної про
дукції) залежало від виду органічних добрив, 
типу агроценозу та обробітку ґрунту (табл. 2). 
Так, у сівозміні з горохом за систематичної 
оранки під час внесення гною на 1 т виходу 
кормових одиниць приходилося 1,44 – 1,52 т  
СО2, тоді як в агроценозі з багаторічними тра
вами співвідношення зросло до 2,18 – 3,48 т  
СО2 на 1 т к.о. За безполицевого обробітку 
емісія СО2 на 1 т к.о. становила 1,29 – 1,59 т,  
а на контролі без унесення добрив зросла 
до 3,25 до 1.

Заміна гною на побічну продукцію як орга
нічні добрива у сівозміні з горохом за оранки 
сприяла зростанню емісії СО2 до 4,03 – 4,25 т  

на 1 т виходу к.о., а за безполицевого обробіт
ку співвідношення знижувалося до 3,26 – 4,07 
до 1. У сівозміні з травами емісія СО2 на 1 т 
виходу к.о. була нижчою на 120 – 125% за 
оранки, а за безполицевого обробітку — 
зростала на 147% відносно сівозміни з го
рохом та порівняно з оранкою знижувалася 
в 1,18 – 1,32 раза (табл. 2).

Можливість отримати потенційну продуктив
ність культур у сівозмінах оцінюється порівнян
ням потреби у вуглекислоті для формування 
рослинами реальної біомаси врожаю через 
фотосинтез та реального його надходження 
з різних джерел [5]. Відношення Сорг урожаю 
до загального виносу органічного вуглецю че
рез емісію СО2 з агроценозу у сівозміні з го
рохом за внесення гною при безполицевому 
обробітку зростає у 1,46 раза, а за внесення 
побічної продукції вирівнюється і становить 
23 – 24% від загального виносу. В агроценозі 
з травами частка Сорг врожаю у загальному 
виносі органічного вуглецю за внесення гною 
на мінеральному фоні становила 56 – 58%, тоді 
як за безполицевого обробітку зросла на 111%. 
За внесення побічної продукції частка Сорг уро
жаю незалежно від способу обробітку вирівню
валася до значень 44 – 45%.

Загальна потреба у вуглекислому газі 
культур в агроценозах з горохом і травами 
за середнього рівня врожайності становить 

2. вплив заміни гною побічною продукцією на продуктивність 5-пільних сівозмін та викиди Со2 
в умовах лівобережного лісостепу України (за накопичувальним виходом за періодами внесення 
органічних добрив)

Система 
удобрення

Вихід к.о., т СО2(мнр), т Маса СО2 до к.о.

за внесення

6 т/га гною
6 т/га побічної 

продукції

6 т/га гною
6 т/га побічної 

продукції 6 т/га гною
6 т/га побічної 

продукції
× 102

Сівозміна з горохом
Оранка

1н NРК
510 – 525 565 – 585 7,7 – 8,0 23,7 – 24,2 1,52:1 4,17:1

2н NРК
Безполицевий обробіток

Без добрив 345 390 5,30 12,7 1,54:1 3,26:1
1н NРК

480 – 465 555 – 575 6,9 – 7,3 22,2 – 23,4 1,51:1 4,06:1
2н NРК

Сівозміна з травами
Оранка

1н NРК
495 – 535 570 – 590 10,8 – 12,2 16,7 – 18,6 2,83:1 3,42:1

2н NРК
Безполицевий обробіток

1н NРК
570 – 690 540 – 595 8,7 – 8,9 14,9 – 16,1 1,41:1 2,74:1

2н NРК
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155 і 198  т за рік, а загальна емісія СО2 за 
внесеного гною при мінеральному живленні 
становила 51 – 53 — за оранки та 46 – 50 т — 
за безполицевого обробітку. 

Під час заміни гною на побічну продукцію в аг
роценозі з горохом загальна емісія СО2 від міне
ралізації зростала до 158 – 161 т і до 148 – 156 т 
відповідно до оранки і безполицевого обробітку, 
а в сівозміні з травами емісія СО2 знижувалася 
у 1,27 – 1,45 раза за оранки і в 1,38 – 1,56 раза — 
за безполицевого обробітку. Така кількість вуг
лекислого газу (при вмісті в атмосфері 0,03% 
від маси сухого повітря на рівні моря) зосеред
жується стовпом атмосфери до 2,0 – 3,0 км, що 
свідчить про детермінувальну роль процесів 
мінералізації в агроценозах як постачальників 
вуглекислоти для фотосинтетичної діяльності 
культур в агроценозах.

Між зазначеними вище параметрами балан
су вуглецю виявлено кореляційні зв’язки різ
ної сили та спрямованості (див. рисунок). Так, 
між к.о. та емісією СО2 від мінералізації Сорг 
гумусу виявлено прямий кореляційний зв’язок 
(R=0,70±0,03; R2=0,49), а з балансом органіч
ного вуглецю в агроценозі зв’язок був на рівні 
середньої оберненої кореляції (R= – 0,59±0,03, 
R2=0,35). Між виходом побічної продукції та емі
сією СО2 від її мінералізації та загальними ви
кидами СО2 зв’язок був прямим на рівні лінійної 
залежності (R=0,97 – 0,99±0,03; R2=0,94 – 0,98). 
Зв’язок між С(γ+р) та Сγ від гумусу послаблю
ється до середнього рівня (R=0,55 – 0,57±0,03; 
R2=0,30 – 0,32), а між викидами СО2 від мінера
лізації побічної продукції та загальними викида
ми вуглекислоти сягає лінійної залежності, що 
свідчить про детермінувальну роль емісії СО2 
від мінералізації побічної продукції.

Баланс органічного вуглецю в агроценозі 
з виходом к.о., побічної продукції, емісії СО2 від 
мінералізації гумусу і побічної продукції та за
гальної емісії СО2 пов’язаний оберненою коре
ляцією на середньому рівні (R= – 0,55 – 0,65±0,03; 
R2=0,30 – 0,42), що визначає причиннонаслідко
вий зв’язок між блокамикластерами показників 
колообігу органічного вуглецю. 

Між інтенсивністю балансу органічної 
речовини гумусу та балансом органічно
го вуглецю встановлено пряму сильну коре
ляцію (R=0,70±0,03; R2=0,49), а між Іб(а) та 
балансом агроценозу зв’язок був оберненим 
(R= – 0,65 – 0,67±0,03; R2=0,30 – 0,42). Чим вища 
продуктивність агроценозу, значніша емісія СО2, 
тим вища Іб(а). Інтенсивність балансу органічної 
речовини гумусу прямо корелює з виходом по
бічної продукції, емісією СО2 від мінералізації 
та загальною емісією СО2 в агроценозі. Між 
балансом органічного вуглецю агроценозу та 

ґрунту зв’язку не виявлено. 
За внесення гною під час оранки в агроценозі 

з травами дефіцитність балансу СО2 зростає, 
а за безполицевого обробітку — знижується че
рез зниження коефіцієнтів мінералізації гумусу, 
гною та пожнивних залишків. Заміна гною на по
бічну продукцію наближає баланс СО2 до без
дефіцитного у сівозміні з горохом і малодефіцит
ного — у сівозміні з травами, дефіцитність якого 
в обох випадках доповнюється і компенсується 
мікробіо логічним диханням ґрунту, яке стано
вить 2,41 – 2,61 т за рік.

За результатами факторного аналізу баланс 
Сорг в агроценозах визначається надходжен
ням побічної продукції, емісією СО2 від міне
ралізації гумусу, побічної продукції та загаль
ною емісією СО2. Детермінувальним чинником 
оптимізації колообігу вуглецю є тип агроценозу, 
далі — вид органічного добрива та дози мі
неральних добрив. Так, у сівозміні з горохом 
в окремі кластери на 26%му рівні подібності 
об’єднуються варіанти видів органічного добри
ва, а в агроценозі з травами таке об’єднання 
відбувається на 45 – 60%му рівні подібності. 
Виокремлення варіантів, де мінеральні добри
ва не вносилися в окремий кластер на 65%му  
рівні подібності з удобреними варіантами в ме
жах типів агроценозу, свідчить про знач ну роль 
мінеральних добрив у цих варіантах порівняно 
з контролем без добрив. Подіб ність кластериза
ції варіантів обробітку ґрунту в межах варіантів 
мінерального живлення на рівні 5 – 20% свід
чить про неістотність за порівняння між собою, 
а в межах агроценозів — про істотніший вплив 
способу обробітку ґрунту (більшою мірою безпо
лицевого обробітку) в агроценозі з травами за 
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зв’язок між виходом побічної продукції, емі-
сією Со2 й інтенсивністю балансу органічного 
вуглецю в агроценозі та ґрунті: — емісія Со2 
(гумус),  т (L); — емісія Со2 (побічна продукція), 
 т (L); — емісія Со2 загальна,   т (L);  — іб (аг), 
 % (R); — іб (гум),  % (R)
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внесення як гною, так і побічної продукції.
Стабілізуючим чинником інтенсивності 

колообігу органічного вуглецю є обробіток 
грунту, а завдяки регламентуванню процесу 
мінералізації посиленням коефіцієнтів гумі
фікації є саме безполицевий обробіток, як 
базовий у низьковуглецевих агротехнологіях.

Проведені розрахунки мають наукововироб
ниче підтвердження. Зміна режиму погоди цен
трального Лісостепу України (регіон Черкаської 
області) в бік потепління є об’єктивною реаль
ністю: нині середньодобова температура пові
тря весною по відношенню значень за 1913–
1976 рр. зросла на +1,7°С, літній період став 
теплішим на +1,8°С, а середньодобова зросла 
на +1,6°С, температура досягла +20,4°С за нор
ми +18,8°С. Осінь стала теплішою на +0,5°С, 
а весь теплий період року — на +0,8°С. Сума 
активних температур за теплий період року 
зросла на +987°С, весни — на +85°С; літа — на  
+802°С, осені — на +101°С; на +256°С зросла 
сума ефективних температур за літній період. 
Кількість річних опадів перевищила норму на 
81 мм, а за теплий період року — на 57 мм.  
Сума опадів за теплий період року станови
ла 83 % від суми річних опадів. За даними 
департаменту АПВ області за 1999–2013 рр. 

урожайність озимої пшениці зросла на 115 %, 
кукурудзи на зерно — 196 %, зернових куль
тур — на 163 %, соняшнику — 350 %. Відомо 
[6–7], що сучасні гібриди та сорти сільськогос
подарських культур потребують повного забез
печення елементами живлення до потреби. 
Проте, дефіцитність елементів живлення від
носно рекомендованих доз добрив у регіоні 
становить: озима пшениця — 90,0–96,0 кг. д.р., 
кукурудзи — 110–120 кг. д.р., соняшнику — 100–
113 кг. д.р., а частка внесених азотних добрив 
у сумі NPK досягає — 55–70 % на фоні прак
тично повного повернення побічної продукції 
на місце вирощування культур. Щорічна емісія 
СО2 від мінералізації побічної продукції, яка 
надходить у грунт у якості органічних добрив, 
становить 6,0–6,6 млн т з площі ріллі близько 
950 тис.га, що більше, ніж у період унесення 
гною у 1,40–1,45 раза. У виробництві застосову
ють технології вирощування сільськогосподар
ських культур, що базуються на мінімальному, 
поверхневому та чизельному обробітках, та які 
є базовими низьковуглецевих агротехнологій, 
а зростання продуктивності сільськогосподар
ських культур відбувається за рахунок, до пев
ної міри, субтропітизації клімату центральної 
частини Лісостепу України.

Детермінувальними чинниками оптимізації 
колообігу вуглецю є тип агроценозу, а також 
вид органічного добрива та дози мінеральних 
добрив. Нормована продуктивність агроценозів 
5-пільних сівозмін становила 25,5 – 36,5 т кормо-
вих одиниць за наростаючим виходом, збільшую-
чись до значень 38,4 т та зменшуючись до 24,3 
т за максимальним і мінімальним нормованими 
значеннями. Вихід побічної продукції становив 
30,2 – 75,3 т, зростаючи за максимальним типо-
вим значенням до 100 т при заміні гною на побіч-
ну продукцію. Значення продуктивності (32,9 т) 
та виходу побічної продукції (58,7 т) по медіанах 
тяжіли до максимальних типових значень, що 
свідчить про зростання продуктивності агро-
ценозів за внесення побічної продукції як добрив, 
що характеризується додатними значеннями 
коефіцієнта асиметрії (Кас=0,09 і 0,37) у ста-
тистичному розподілі згаданих параметрів.

Інтервал нормованої емісії СО2 від міне-
ралізації органічного вуглецю гумусу змінювався 
від 10,9 т до 14,9 т при зростанні до 16,7 т за 
внесення побічної продукції. Емісія вуглекисло-
ти від мінералізації побічної продукції була ви-
щою у 3,85 – 6,83 раза, ніж емісія за мінералізації 
гумусу, і становила 41,4 – 101,5 т, зростаючи 

до 139 т при заміні гною на побічну продукцію. 
Загальна нормована емісія СО2 становила 
55,5 – 112,6 т, зростаючи до 155 т, а частка 
емісії СО2 від мінералізації органічних добрив 
становила 74 – 90% від загальної емісії. Медіани 
зазначених показників тяжіли до максимально 
типових значень при додатних значеннях коефі-
цієнтів асиметрії (Кас=0,24 – 0,55), що визначає 
посилення процесу емісії СО2 при заміні гною 
на побічну продукцію. Безполицевий обробіток 
(більш значною мірою за оранку) виступає ре-
гулятором витратних статей органічного 
вуглецю в агроценозах, посилюючи утворення 
стабільних органічних сполук гумусу.

Нормований баланс органічного вуглецю в аг-
роценозах змінювався від  – 49,5 т до  – 33,7 т,  
зменшуючись за максимально-типовим значен-
ням до  – 30,9 т та зростаю чи до +51 т, а ба-
ланс органічного вуглецю гумусу за нормова-
ним інтервалом значень змінювався від  – 1,42 т  
до +2,27 т, зростаючи до +5,03 т. Медіана 
балансу органічного вуглецю тяжіла до зна-
чень зростання дефіцитності балансу, тоді як 
медіана балансу органічного вуглецю гумусу — 
до додатних значень. Інтенсивність балансу 
органічного вуглецю в агроценозах перебувала 

Висновки
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в інтервалі значень 20,5 – 89%, сягаючи значень 
92% за максимальними показниками, а інтен-
сивність балансу органічного вуглецю гумусу 
при заміні гною на побічну продукцію зростала 
від 82 до 113%, сягаючи 122% за максимальним 
нормованим значенням.

Мінімальна кількість в агроценозі побічної 
продукції, яка забезпечує Іб(г) на рівні 100%, 
сягає 50 т за кумулятивним виходом, або 
3,3 т/га, а максимальна, коли інтенсивність 
балансу сягає максимального значення, ста-
новить 80 т, або 5,5 т/га. Незалежно від 
типу сівозміни, виду добрив та способу обро-
бітку максимальна кількість побічної продукції 
у 100 т (6,6 т/га) не забезпечує 100%-го рівня 
Іб(а), що пояснює дефіцитність балансу вуг-
лецю в агроценозах Лівобережного Лісостепу 
України.

Зростання емісії вуглекислоти до при-
земних шарів атмосфери від мінералізації 
побічної продукції та гумусу слід розціню-
вати як явище корисне в умовах адаптив-
ної грунтозахисної системи землеробства 
з позиції забезпечення реалізації потенційної 
біопродуктивності культур через посилен-
ня їхньої фотосинтетичної активності за 

оптимального вологозабезпечення опадами 
при надлишковому тепловому ресурсі. Якщо 
гідрологічний фактор є лімітувальним за над-
лишкового теплового ресурсу при наявній 
інтенсивній системі землеробства, то по-
силення парникового ефекту є негативним 
явищем, яке призводить до аридизації умов 
вегетації культур в агроценозах та посилен-
ня емісійних потоків вуглецю в атмосферу, 
які не компенсуються поглинанням у процесі 
фотосинтезу культурами агроценозу.

У подальших дослідженнях інтенсивність 
обігу вуглецю слід пов’язувати з інтенсив-
ністю мінералізації та обігу азоту з тієї 
причини, що чим сильніший взаємозв’язок 
продуктивності агроценозів від засвоєно-
го азоту з ґрунту, тим швидші темпи по-
глинання викидів СО2 від мінералізації ор-
ганічних добрив та гумусу, що сприятиме 
накопиченню запасів органічного вуглецю 
в агроекосистемах за одночасного зростан-
ня продуктивності сільськогосподарських 
культур, тобто наростання парникового 
ефекту сприятиме накопиченню органіч-
ного вуглецю в агроценозах, які набувають 
при цьому властивостей стокових систем.
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Установлення стабільності 
екстрактів, отриманих 
з листків стевії 

Мета. вивчити біохімічні перетворення системи 
під дією температури та тривалості екстрагуван-
ня дитерпенових глікозидів з листків стевії (Stevia 
rebaudiana Bertonі). Методи. Досліджували біохіміч-
ний перебіг у водній біосистемі екстракту, отримано-
го з листків стевії за температур 30, 60 і 80°с. вико-
ристано індукційний метод, заснований на реєстра-
ції тиску в кюветі у результаті окиснення або прояву 
антиокисної активності речовин. Результати. за 30°с 
відбуваються природні процеси біохімічного пере-
бігу, під дією високих температур утворюються про-
дукти окиснення стевіол-глікозидів і певних флаво-
ноїдів. стабільність біосистеми досягається завдяки 
наявності речовин-інгібіторів. найменшу окисну 
здатність і більшу стабільність виявляє біосистема 
зразка екстракту, отриманого за температури 60°с. 
Висновки. за 60 і 80°с інтенсивного розвитку набува-
ють процеси окиснення глюкозних залишків стеві-
ол-глікозидів, активність яких становить 0,993 – 1. 
стабілізація системи досягається завдяки інгібуван-
ню неорганічних та органічних радикалів певними 
флавоноїдами і компонентами ефірної олії. за 80°с 
як речовини-інгібітори переважно вступають у реак-
цію певні флавоноїди, оскільки ефірні олії за такої 
температури на початку процесу практично повністю 
розкладаються. найбільшу стабільність біосистема 
виявляє за температури екстрагування 60°с.

Зберігання 
та переробка 
продукції

Стевія — це складна біосистема, яку нині 
повною мірою не вивчено. Від взаємодії осно-
вних сполук, що містяться у листках рослини, 
залежать якісні властивості отриманого з них 
продукту. Через недостатнє вивчення фізи-
ко-хімічних показників і змін, що відбуваються 
у біосистемі під впливом зовнішніх факторів, 
значно ускладнюються оцінка їх якості та вироб-
ництво конкурентоспроможної продукції, обме-
жуються можливості комплексної її переробки 

Ключові слова: стевіол-глікозид, інгібітори, окиснення, флавоноїди, температура, 
активність окиснення.

та застосування продукції у повсякденному 
харчуванні людей. Актуальним є питання пере-
бігу процесів, що відбуваються у біосистемі під 
впливом зовнішніх факторів (тривалості та тем-
ператури), зокрема змін, що відбуваються в біо-
системі під час екстрагування дитерпенових 
глікозидів. Екстрагування — це один з основних 
процесів, який впливає на якість готової про-
дукції, такої як дитерпенові глікозиди різного сту-
пеня очищення або концентрат. Вирішальним 
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є встановлення оптимальних умов екстрагу-
вання, які визначаються вилученням з листків 
стевії максимально можливої кількості речо-
вин дитерпенових глікозидів і флавоноїдів (для 
концентрату) та мінімально можливої кількості 
баластних речовин, що ускладнюють процес 
очищення екстракту. Вивчення структурних змін 
сполук дасть змогу вдосконалити технологію 
перероблення листків стевії (Stevia rebaudiana 
Bertonі), налагодити виробництво перспектив-
них речовин для харчової і медичної галузей 
корегуванням температурного режиму екстра-
гування. 

Аналіз літературних джерел. Одним з ме-
тодів вивчення перебігу процесів, що відбува-
ються в біосистемі під дією зовнішніх факторів, 
є визначення окисної дії сполук і можливості 
гальмування відповідними речовинами неба-
жаних процесів. Загальна схема окиснення 
сполук за наявності інгібітора представле-
на етапами, за якими ініціатор має постійну 
швидкість генерування радикалів, а розчинний 
кисень перетворює алкільні радикали в перо-
ксидні [2]. Сполуками-інгібіторами в біосистемі 
є певні флавоноїди та компоненти ефірних 
олій, вітамін Е та ін. Порушення функціональ-
ної здатності ферментів окисного метаболізму 
призводить до утворення неорганічних ради-
калів і загибелі клітини рослини [10]. Механізм 
взаємодії флавоноїдів з такими радикалами 
полягає в одноелектронному відновленні су-
пероксиду, що викликає генерування перокси-
ду водню. Відомо, що флавоноїди виявляють 
антиоксидантну або пероксидантну активність. 
Серед флавоноїдів як ефективних відновників 
виділяють рутин і кверцетин, які за рахунок 
вільної катехольної групи в кільці В [7] можуть 
утворювати комплекс з іонами заліза та міді [9], 
алюмінію [5] і взаємодіяти з радикалами неор-
ганічних та органічних сполук [6], ароматичних 
амінокислот, токоферолів та ін. [8]. Оцінити 
антиоксидантну активність багатокомпонент-
них систем практично складно, а літературні 
джерела містять суперечливі дані [2]. 

Мета досліджень — вивчити біохімічні пе-
ретворення системи під дією температури та 
тривалості екстрагування дитерпенових гліко-
зидів з листків стевії (Stevia rebaudiana Bertonі).

Методи та методика досліджень. У 2013 р.  
вирощену стевію на дослідній ділянці (0,12 га)  
Державного підприємства «Агрофірма «Ве се-
ли новка»» (Київська обл.) скошували (9 – 12 ве-
ресня), сушили та відокремлювали листки від 
стебел. Відбір проби для аналізу здійснювали 
згідно з чинною Загальною фармакопейною 

статтею ГФ XI (В. 1, с. 267). З сухих листків 
стевії отримували водний екстракт згідно з ХІ 
Державною фармакопеєю СРСР (1990 р.). 

Застосований індукційний метод ґрунтується 
на реєстрації тиску в кюветі, зміни якого відбу-
ваються в результаті окиснення або виявлення 
антиокисної активності речовин біосистеми екс-
тракту, отриманих з сушених листків стевії про-
тягом тривалого періоду. Зміни, які відбувались 
у системі під дією температур, вивчали за до-
помогою реактора для випробування на окис-
ну стабільність OXITEST (Sactrade, 2008 р.)  
у кюветі залежно від температури процесу за 
30 (зразок І), 60 (зразок ІІ) і 80 (зразок ІІІ)°С. 
Вміст речовин дитерпенових глікозидів визна-
чали згідно з ТУ У 15.8-31591453-002:2005 [3]. 
Вміст флавоноїдів визначали за розробле-
ною нами методикою [1], вміст білка — згідно 
з ДСТУ 7169:2010.

Результати досліджень. Реактор приладу 
не зафіксував зміни тиску у кюветі зі зразком 
екстракту за температури 30°С, що свідчить 
про відсутність структурних змін сполук в екс-
тракті, а перебіг процесів є природним яви-
щем. Зміни в екстракті, отриманому з листків 
стевії, спостерігали у зразках, що витримували 
під дією температури 60°С (рис., а) та 80°С 
(рис., б). За 60°С у зразку екстракту в кюветі 
впродовж тривалого часу відбувається роз-
кладання терпенів і вітамінів. Перші 30 хв, про-
тягом яких відбувається прогрівання зразків 
у кюветах, значення локальних максимумів 
за 60 і 80°С має однаковий характер кривих 
(інтенсивний пік) і значення тиску (табл. 1). 
Молекули стевіол-глікозидів, які поміщають-
ся у так званих водних клітинах, сформовані  
плоскими кільцями молекул води. Під час 
на грівання відбувається руйнування водних 
клітин. За температури 80°С (рис., б) процес 
розкладання цих сполук прискорюється, про 
що свідчить скорочення «полички» на кривій 
з 12 год (див. рис., а) до 7 год (див. рис., б). 
Електричне поле таких молекул води здатне 
поляризувати молекулу стевіол-глікозиду або 
утримувати її в одному з конформаційних ста-
нів. Це призводить до деполяризації гідроксо-
груп сполук — флавоноїдів (утворення локаль-
них мінімумів (див. рис. а і б) та до інгібувальної  
дії окисних сполук. За цих умов відбувається 
стабілізація біосистеми. Характерні локальні 
мінімуми на графіках свідчать про роль сполук 
(поліфеноли, флавоноїди, ефірні олії та ін.), 
які виявляють антиоксидантну дію, у системі. 

Перший локальний мінімум (табл. 2), який є 
однаковим в обох випадках і триває протягом 
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години, свідчить про інгібувальну дію ефірних 
олій, вітамінів і флавоноїдів. Локальні максиму-
ми, які фіксує реактор після 10 год, свідчать про 
вплив переважно тривалості процесу під дією 
заданого значення температури. Це також під-
тверджує, що за підвищення температури про-
тягом 13 год відбуваються процеси окиснення 
глюкозних радикалів стевіол-глікозидів. За 60°С 
ці процеси набувають розвитку на 16-й год.

Найінтенсивніший процес відбувається 
для системи, яка нагрівається за темпера-
тури 80°С. Значення активності окиснення 
близькі до 1, що свідчить про дію рівноважної 

кількості сполук і високий вплив сполук-інгібі-
торів. Інтенсивніше інгібування неорганічних 
та органічних радикалів відбувається за 60°С. 

Згідно з теорією радикального окиснення 
[2] розрізняють два механізми лінійного руй-
нування радикальних ланцюгів на інгібіторі та 
механізм інгібування, який реалізується завдя-
ки створенню комплексів активних радикалів 
з системами, що мають спряжені p-зв’язки. За 
першим механізмом взаємодіють просторо-
во-екрановані феноли і токофероли, для яких 
характерний чіткий період індукції. Вітамін Е — 
приклад інгібітору, для якого характерні збіль-
шення індукційного періоду за 60°С (на 20 год) 
та за 80°С (на 5 – 6 год, 25 – 28, 37, 47 – 50 год).

Другий механізм властивий для природ-
них сумішей, які мають функціональну гід-
роксильну групу (ОН – ) у сполуках, і сприяє 
руйнуванню ланцюгів за лінійним механізмом 
(рівняння 1 – 4), що властивіше за температу-
ри процесу 80°С (див. рис., б). Зміни структур 
сполук багатокомпонентної системи наведе-
но у лінійних рівняннях 1 – 4.

 Y =  – 0,003X +6,08; (1)
 Y =  – 0,024X +7,60; (2)
 Y =  – 0,086X +6,12; (3)
 Y =  – 0,015X +6,70. (4)

Це свідчить про те, що за температури 80°С 
майже повністю відбувся розпад сполук-інгібі-
торів. Сполуки, що залишились, мають низьку 
активність, недостатню для повного пригнічен-
ня реакції окиснення. Прийнятнішим для такої 
системи є механізм інгібування через створен-
ня комплексів зі спряженими системами, що 
призводить до гальмування реакції окиснення. 

За органолептичними показниками отри-
мано наближені зразки ІІ і ІІІ, зразок І має 
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ператури: а — 60ос; б — 80ос

а

б

1. локальні максимуми зміни тиску залежно від тривалості та температури процесу

Час, год

Температура, °С

60 80

тиск (Р), бар активність окиснення (ар) тиск (Р), бар активність окиснення (ар)

0,3 6,135 0,994 6,08 – 6,12 0,993 – 1
10  – 6,08 0,993
13  – 6,11 0,998
15 6,17 1  –  – 

16 – 17 6,139 0,994  –  – 
20 6,15 0,996  –  – 

21,3 6,13 0,993  –  – 
28  –  – 6,09 0,995
30  –  – 6,04 0,986
53  –  – 5,99;  6,08 0,978 – 0,993
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світло-коричневе забарвлення та слабкий 
смак, властивий стевії. Визначено фізико-хі-
мічні показники зразків. Вміст дитерпенових 
глікозидів (5,61%) і флавоноїдів (332,8 мг/л)  
у зразку І свідчить, що екстрагування за 

30°С не забезпечує належної якості продук-
ту. Підвищення температури екстрагування 
до 60°С дає змогу вилучити 10,38% дитер-
пенових глікозидів і 512,4 мг/л флавоноїдів, 
до 80°С: дитерпенових глікозидів — 10,02% та 
флавоноїдів — 506,9 мг/л. Отже, максимальне 
вилучення дитерпенових глікозидів спостері-
гається у зразку ІІ за екстрагування за 60°С. 
Втрати із макухою становлять 3,17%. Цей са-
мий зразок має більшу частку флавоноїдів, 
вилучення яких становить 90,46%.

Найменший вміст білка мають зразки ІІ і ІІІ, 
отримані при екстрагуванні за температур 60 
і 80°С, що становить 0,11 – 0,12%. Такий вміст є 
прийнятним для цієї системи, оскільки за біль-
шого вмісту екстракт навіть після концентру-
вання нестійкий і швидко псується, рН20 зразків 
екстрактів становить 6,15. Отже, як свідчить 
проведений аналіз, біосистема стабільніша за 
температури екстрагування 60°С.

Установлено, що за 60 і 80°С інтенсивно-
го розвитку набувають процеси окиснення 
глюкозних залишків стевіол-глікозидів, ак-
тивність окиснення яких становить 0,993 – 1. 
Біосистема виявляє 7 локальних мінімумів 
за температури процесу 60°С і 8 мінімумів 
за 80°С, що свідчить про інгібування неор-
ганічних та органічних радикалів певними 

флавоноїдами та компонентами ефірної олії. 
За 80°С як сполуки-інгібітори переважно всту-
пають у реакцію певні флавоноїди, оскільки 
ефірні олії за такої температури ще на початку 
процесу майже повністю розкладаються. За 
фізико-хімічними показниками та стабільністю 
біосистеми кращим є зразок ІІ, отриманий за 
температури екстрагування 60°С.

Висновки

2. локальні мінімуми зміни тиску залежно від 
тривалості та температури процесу

Час, год
Тиск (Р), бар

60°С 80°С

1 – 2 6,122; 6,105  – 
6 – 7  – 6,0575 – 6,078

16,38 – 17 6,161 6,08
18 – 19,3 6,14 6,11
19 – 20 6,095 – 6,1  – 

20 6,12  – 
23 – 23,47 6,09  – 

24 – 25  – 6,04 – 5,99
46  – 5,93;  5,98
71  – 5,87;  5,94
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Підвищення якості 
Прогнозування Показників 
логістичної діяльності 
ПідПриємств аПк

Мета. обґрунтувати підхід до підвищення якості 
прогнозування показників лд підприємств аграрного 
сектору на основі застосування процедури 
стеження за рівнем якості процесу прогнозування 
за прийнятою моделлю. Методи. аналізу й синтезу, 
абстрактно-логічний. Результати. Процедура 
стеження за рівнем якості процесу прогнозування 
складається з обов’язкової перевірки гіпотези про 
незалежність математичної моделі прогнозування 
і значущості відхилень результатів полігонних 
досліджень; визначення й аналізу: сигналу стеження, 
значення величини похибки прогнозу з урахуванням 
можливого допуску на неї, абсолютного і відносного 
значення похибки прогнозування, критерію селекції. 
Висновки. для підвищення точності прогнозування 
показників логістичної діяльності підприємств 
запропоновано підхід на основі застосування 
процедури стеження за рівнем якості процесу 
прогнозування за прийнятою математичною 
моделлю.

Ключові слова: сільгосппідприємство, логістична діяльність, показник, прогнозування, 
модель, процедура стеження.

Постановка проблеми. Особливості аграр
ного ринку в Україні та вплив великої кількості 
макроекономічних і мікроекономічних чинників 
на функціонування суб’єктів господарюван
ня (СГ) аграрного сектору економіки спону
кає останніх шукати ефективніших способів 
адаптації до нестабільного розвитку ринкової 
кон’юнктури. Одним із визнаних нині способів 
забезпечення конкурентної стійкості підпри
ємств на визначених сегментах ринку є логіс
тика з її потужним практичним інструментарієм 
управління потоковими процесами і логістични
ми системами різних рівнів. Логістика дає змогу 
підвищити ефективність і результативність ді
яльності підприємства за наявності ресурсних 
обмежень у різних координатах простору. Тому 

для досягнення поставленої мети керівники 
підприємств мають приділяти належну увагу 
плануванню логістичної діяльності (ЛД). Скла
дання планів ЛД підприємства на майбутні пе
ріоди не може оминути використання прогно
зів, тобто науково обґрунтованих суджень про 
можливий стан ЛД у майбутньому. Хоча таке 
судження і має імовірнісний характер, проте 
воно все ж таки характеризується визначеним 
ступенем достовірності, що і дає можливість 
доволі успішно використовувати його для пла
нування діяльності СГ на майбутні періоди.

Використання традиційного прогнозування 
у плануванні ЛД підприємств аграрного сектору 
України сьогодні не є правомірним, оскільки 
таке прогнозування не забезпечує отримання 

Економіка
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якісної прогнозної інформації щодо майбутніх 
змін значень відповідних показників. Саме це 
і зумовлює актуальність і водночас проблем
ність пошуку адекватніших підходів до про
гнозування ЛД підприємств аграрного сектору 
економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Діяльність агропідприємств в умовах реформу
вання економіки України висвітлено в наукових 
публікаціях В.Г. Андрійчука, В.Н. Гончарова, 
Д.П. Доманчука, Ю.С. Коваленка, В.А. Коз
ловського, М.Ю. Коденської, В.П. Рябоконя,  
П.Т. Саблука та ін. Питання організації ЛД саме 
підприємств аграрного сектору економіки роз
глядалися такими вітчизняними вченими, як 
Т.В. Божидарник і Н.В. Божидарник, О.П. Ве
личко, В.І. Мельник, Д.С. Подрядов. У роботах 
А.С. Даниленка, О.В. Шубравської та ін. [2], 
а також О.І. Гуторова, Н.В. Прозорової і Р.Г. Про
зорова [1] питання організації та планування 
ЛД агропідприємств більше конкретизовані.

Мета досліджень — обґрунтувати під
хід до підвищення якості прогнозування по
казників ЛД підприємств аграрного сектору 
на основі застосування процедури стеження 
за рівнем якості процесу прогнозування за 
прийнятою моделлю.

Методи досліджень. Використано мето
ди: аналізу й синтезу — для розгляду базо
вих теоретикометодичних засад прогнозу
вання показників господарської діяльності 
суб’єктів господарювання, абстрактнологіч
ний — для визначення напрямів удоскона
лення методики прогнозування показників 
логістичної діяльності підприємств АПК. 

Результати досліджень. Сучасний логіс
тичний менеджмент на практиці використовує 
різ ний інструментарій і підходи, що спроможні 
забезпечити управлінців якісною прогнозною 
інформацією. Найбільше застосовуються такі 
3 підходи: науковий підхід, системна орієнтація 
і використання моделей [3]. Більш широке засто
сування у прогнозуванні дістали економікома
тематичні моделі [9, 10]. У прогнозуванні показ
ників розвитку логістичних систем вельми часто 
науковці звертаються до логістичної функції, що 
описується відомим рівнянням Ферхюльста [7]. 
Використання цієї функції в багатьох випадках 
є коректним і альтернативу останній не складає 
жодна з відомих математичних функцій. Однак 
ЛД підприємств аграрного сектору економіки 
поєднує в собі досить велику кількість різних 
процесів та операцій, характеризується конкрет
ною специфікою. З огляду на це застосування 
логістичної функції для прогнозування показни
ків ЛД не завжди буде доцільним і коректним. 
Переважно « …структура прогнозу процесу 

заздалегідь невідома, необхідно проектувати 
моделі з гнучкими структурою і параметрами. 
У прогнозі, що описує процес, повинні змінюва
тися структура і параметри відповідно до змін 
характеристик процесу при функціонуванні» [5]. 
Отже, для прогнозування конкретного показника 
ЛД слід підбирати більш адекватну математич
ну модель (ММ). Окрім того, не менш важливим 
є додаткове використання процедури стеження 
за рівнем якості процесу прогнозування за при
йнятою ММ. Лише за таких умов можна споді
ватися, що цей прогноз буде якісним та адап
тивним до тенденцій зміни обраного показника 
ЛД підприємства.

Дослідження зв’язку між основними показ
никами ЛД агропідприємств і факторною озна
кою — переважно терміном їх функціонуван
ня — з використанням методів математичної 
статистики показало, що є можливість апрок
симації зв’язку певною математичною функ
цією. Математичним рівнянням такої функції 
є рівняння зв’язку між результатною (обраним 
показником ЛД) і факторною ознаками. За по
казник ЛД може бути обрано обсяг перевезень 
сільгосппродукції, дохід, логістичні витрати 
та ін. Умовно позначимо показник ЛД через 
Q, а термін функціонування підприємства — 
через t. За умови зростання значення Q за 
певний період часу t правомірно для опису 
цієї тенденції використовувати криволінійну 
залежність, що описується багаточленом nго 
ступеня, тобто рівнянням nго порядку:

 2 n
0 1 2 nQ(t) a a t a t ... a t ,= + ⋅ + ⋅ + + ⋅  (1)

де Q(t) — функція зміни конкретного показ
ника ЛД у часі; a0, a1, a2,…, an — коефіцієнти 
багаточлена; t — часовий проміжок виконан
ня прогнозу.

Слід зауважити, що обов’язковими умовами 
застосування функції Q(t) для прогнозування 
показників ЛД агропідприємств є такі. Пер-
ша — це можливість встановити найменше 
відхилення отриманого прогнозного результату 
від дійсного, друга — коректний опис основної 
залежності обраного показника ЛД, що прояв
ляється в певному масиві емпіричних даних. 
Очевидно, що якість прогнозу в цьому разі за
лежить від розробленої (або підібраної) ММ 
(функції), коректності й достатності матема
тичного забезпечення процесу прогнозування 
обраного показника ЛД агропідприємства.

Перша умова може бути виконана, якщо 
скористатися відомим у математиці методом 
Чебишева [8], який дає змогу оптимізувати 
порядок (ступінь) багаточлена залежно від 
заданої (очікуваної) точності отримання про
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гнозу. За цим методом розрахунок багато
члена прийнятого порядку складається в по
слідовному визначенні членів ряду Чебишева 
з використанням залежності (2):
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де iω∑ — сума частот статистичного ряду 
за період діяльності агропідприємства, що 
досліджується; Nu — число інтервалів ста
тистичного ряду обраного показника ЛД 
агропідприємства за певний період його ді
яльності; nи i(t )ϕ  — коефіцієнти поліномів 
Чебишева (приймаються з довідкової табли
ці джерела [6] або розраховуються залежно 
від Nu); nu — порядковий номер інтервалу.

Числові значення nи i(t )ϕ  визначаються 
для кожного члена ряду (2) за такими фор
мулами:
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З метою оптимізації структури багаточле
на у процесі визначення числових значень 
nи i(t )ϕ  потрібно паралельно вести розраху

нок помилки наближення ( nξ ) останнього. Її 
визначають за формулою, що рекомендова
на в джерелі [6]:

  ( )
u

n
u u

n
,

N n 1
ξ =

− −
∑

 (8)

де un∑ — сума квадратів різниць між дійс
ними даними і даними, що отримані у ре
зультаті розрахунку з використанням обраної 

для прогнозування ММ.
У процесі розрахунку nξ  слід керуватися 

тим, що якщо помилка наближення в процесі 
розрахунків кожного наступного коефіцієнта 
ряду 

un i(t )ϕ  зменшується відносно мало, то 
розраховувати багаточлен у цьому разі вище 
другого чи третього порядку немає потреби.

Друга умова застосування обраної функції 
Q(t)  для здійснення процесу прогнозуван
ня виконується через процедуру розрахунку 
оцінки обраного показника ЛД агропідприєм
ства. Вона зводиться до визначення деякої 
якісної міри показника ЛД у поточний час 
часу його функціонування —
для одновимірної моделі:

  
b

Q
a

R f(Q)dt;= ∫  
b

Q
a

R f(Q)dt;= ∫  (9)

для багатовимірної моделі:
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R ... f(Q ,...,Q )dt ,...,dt ,= ∫ ∫ ∫  (10)

де RQ — точкова оцінка імовірності R того, 
що показник ЛД Q перебуває у деяких межах; 

1 Nf(Q), f(Q ,...,Q )  — відповідно одновимірна 
і багатовимірна щільності розподілу деяких 
кількісних ознак Q(Q1, …, Q2), що характе
ризує конкретний показник ЛД агропідпри
ємства в n-му інтервалі; j ja 0,b 0≥ ≥  — гра
ничні значення кількісних ознак tj (j=1,N ), 
за межами яких значення показника ЛД Q 
для конкретного підприємства визнається 
незадовільною.

Вид підінтегральних функцій (9) і (10) вста
новлюється за результатами дослідження 
статистичної інформації зі зміни значення 
показника ЛД Q для конкретного агропідпри
ємства. Числові характеристики щільностей 

1 Nf(Q), f(Q ,...,Q )  знаходять методом обробки 
статистичних даних або статистичного мо
делювання нормальних і граничних станів 
кількісних ознак Q(Q1, …, QN).

Власне контроль за значенням показника 
ЛД Q здійснюється способом перевірки не
рівностей виду:

  Q H Q HR R ; R R ,γ γ≥ ≤  (11)

де Q QR ,Rγ γ — відповідно нижня і верхня інтер
вальні оцінки значення показника ЛД Q з рів
нем довірчої імовірності γ ; RH — нормоване 
значення показника ЛД Q агропідприємства.

За умови нормального закону розподілу 
значень показника ЛД Q за певний період 
часу функціонування підприємства можна 
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сліджень; 2) визначення та аналіз: а) так 
званого сигналу стеження, б) значення 
величини похибки прогнозу з урахуванням 
можливого допуску на неї, в) абсолютного 
і відносного значення похибки прогнозуван
ня, г) критерію селекції.

Для перевірки гіпотези про незалежність 
ММ прогнозування і значущості відхилень 
результатів полігонних досліджень слід ви
користовувати процедуру, що полягає у ви
значенні частоти за формулою:

  Fij = fi(fj)/G, (17)

де Fij — очікувана частота в чарунці ij; fi — ре
зультат прогнозу за рядками таблиці спряже
ності ознак; fj — результат прогнозу за стовпчи
ками таблиці спряженості ознак; G — загальна 
кількість результатів виконання прогнозу.

Далі згідно з означеною процедурою вико
нується розрахунок значення 2χ –статистики:

  
2

ij ij2

ij

(f F )
;

F

−
χ =  (18)

 V(Q) D ,δχ = ⋅  (19)

де V(Q) — сумарна похибка прогнозу показ
ника ЛД за період роботи підприємства, що 
досліджується; Dδ

— дисперсія похибки про
гнозу значення показника ЛД підприємства.

Залежність (19) використовується як так зва
ний сигнал стеження. Фізичний сенс викорис
тання сигналу стеження полягає у відстеженні 
величини похибки в процесі прогнозування. За 
збігу прогнозних значень показника ЛД з його 
дійсними значеннями математичне очікування 
похибок прогнозу практично дорівнюватиме 
нулеві і відповідно сума цих похибок через їх 
випадковість буде близькою до нуля, тобто 
сума загальної похибки не перевищуватиме 
визначених меж. Ці межі можуть бути встанов
лені апріорно для заданого рівня імовірності 
за цієї дисперсії похибки прогнозу конкретного 
показника ЛД, що досліджується.

Значення величини сумарної похибки 
прогнозу з урахуванням можливого допуску 
на неї може бути виведене таким чином:

  [ ]V(Q) M V(Q) T Dδ δ= ± ⋅ , (20)

де [ ]M V(Q)  — математичне очікування по
хибки прогнозування; Tδ — допуск на вели
чину похибки прогнозування.

За умови, що математичне очікування 
похибки прогнозування може наближатися 
до нуля або в деяких випадках дорівнювати 
нулеві, величина похибки прогнозу визнача

використовувати наближені розрахункові зна
чення для визначення точкових й інтерваль
них оцінок його величини, а саме:
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де
jQ min

R  — точкова оцінка значення показника 

ЛД підприємства, яка визначається як імовір
ність того, що jе його значення перебуває 

в заданих межах; 
jQ , 

jQ
S — відповідно оцінка 

середнього значення і середнього квадра
тичного відхилення випадкового значення 
показника ЛД підприємства; 

jQ min
R — міні

мальна точкова оцінка значення показника 
ЛД підприємства; m — число ознак; Km — 
оцінка коефіцієнта, що враховує кореляційний 
взаємозв’язок випадкових величин Qj; h1a — 
квантіль нормального розподілу, що визна
чається за таблицями [4] залежно від довірчої 
імовірності 1γ = − α  (α = 0,001 …0,100); F — 
нормоване значення функції розподілу.

Важливо, щоб дані, отримані в резуль
таті прогнозування, були ретельно переві
рені до початку їх наступного використання, 
оскільки похибки отриманих даних можуть 
привести до результатів, що не відповіда
ють дійсності. Вважаємо, що в цьому разі 
слід додатково використовувати проце
дуру стеження за рівнем якості процесу 
прогнозування за прийнятою ММ — це:  
1) обов’язкова перевірка гіпотези про не
залежність ММ прогнозування і значущос
ті відхилень результатів полігонних до



 
ЕКОНОМІКА

61листопад 2014 р.

Підвищення якості прогнозування показників  
логістичної діяльності підприємств АПК

Вісник аграрної науки

тиметься за спрощеною формулою:

  V(Q) T Dδ δ= ⋅ . (21)

З огляду на залежність (21) отримуємо 
вираз для виведення числового значення 
величини допуску похибки прогнозування по
казника кожного наступного кроку прогнозу:

 T V(Q) / D .δ δ=  (22)

За виконання прогнозних розрахунків як по
чаткове значення допуску 

0
Tδ похибки прогно

зу можна використовувати загальноприйнятне 
значення, що перебуває в межах 3–5% [4].

У процесі складання прогнозу визначають 
абсолютне і відносне значення похибки прогно
зування. Абсолютне значення похибки харак
теризує різницю результату прогнозу значення 
показника ЛД (Q) і його дійсного значення (Q*):
  *Q Q Q∆ = − . (23)

Відносна похибка визначається як відно
шення абсолютної похибки прогнозування 
до дійсного значення показника ЛД:

  відн. *

Q
100%.

Q

∆
δ = ⋅  (24)

Відносні похибки складних функцій визна

чаються як сума відносних похибок величин, 
що складають функцію.

Для вибору чи розробки оптимальної ММ 
у задачах прогнозування як критерій селекції 
(слугує для відбору найкращої прогнозної ММ) 
слід використовувати ще й середньоквадратич
ну похибку передбачення ПЕР.δ  результату про
гнозу, що визначається за такою формулою: 

  
ПЕР.

0,5N
* 2

ПЕР. і і
і 1ПЕР.

1
(Q Q ) ,

N =

 
δ = ⋅ − 

 
∑  (25)

де NПЕР — кількість точок перевірки; іQ — про
гнозне значення показника ЛД в ітій точці, що 
отримане з використанням ММ; *

іQ — дійс не 
значення показника ЛД в тій самій ітій точці.

Застосування на практиці процедури сте
ження за рівнем якості процесу прогнозування 
показників ЛД агропідприємств дає дослідни
кам реальну можливість з великої кількості 
наявних ММ обрати для прогнозування визна
ченого показника саме ту, складність якої за 
структурою її складових є оптимальною або 
прийнятною, а за умови того, що прогнозна ММ 
розробляється дослідником уперше — встано
вити доцільність її використання для прогнозу 
конкретного показника ЛД.

Специфіка прогнозування показників ЛД аг-
ропідприємств зумовлена їх природною неста-
більністю і в деяких випадках частковою не-
визначеністю логістичних процесів упродовж 
календарного періоду та недостатністю ма-
тематичного їх опису. Здебільшого цим і по-
яснюється актуальність розв’язання завдання 
підвищення якості прогнозування показників 
ЛД підприємств аграрного сектору економіки. 

Для підвищення точності прогнозування по-
казників логістичної діяльності підприємств 
запропоновано підхід на основі застосування 
процедури стеження за рівнем якості процесу 
прогнозування за прийнятою математичною 
моделлю. Ця процедура дасть змогу підвищи-
ти точність прогнозної інформації, що, у свою 
чергу, дасть можливість якісніше планувати 
логістичну діяльність підприємств. 
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Мета. дослідити особливості функціонування 
складових розподільчої логістики агропродо-
вольчої продукції та обґрунтувати напрями її вдо-
сконалення і розвитку. Методи. монографічний, 
абстрактно-логічний, статистико-економічний. 
Результати. труднощі організації збутової 
діяльності сільськогосподарськими товарови-
робниками зумовлені такими проблемами, як 
забезпечення своєчасності продажу продукції; 
обґрунтований розподіл сукупного доходу від 
продажу продукції по ланках товароруху товару; 
поглиблення інтеграції процесів виробництва 
й торгівлі продукцією; організація доставки 
агропродовольства на принципах логістики. 
Висновки. розвиток складових розподільчої 
логістики агропродовольчої продукції має 
відбуватися в напрямі розвитку логістичних 
центрів з метою оптимізації витрат, прискорення 
й підвищення ефективності просування товарних 
і пов’язаних з ними інформаційних та фінансових 
потоків. модернізація діючих підприємств 
складської логістики, оптової торгівлі, форму-
вання ефективної системи функціонування 
продовольчих ринків і розподільчих центрів 
сільськогосподарської продукції є одними 
з основних механізмів і напрямів удосконалення 
системи товароруху швидкопсувної продукції та 
чинниками зниження трансакційних витрат.

Ключові слова: розподільча логістика, транспортна логістика, логістично-розподільчі 
центри, транспортно-логістичні центри, логістично-збутові центри.

Вплив логістичного підходу на ефектив
ність функціонування підприємства виявля
ється у спроможності логістичної системи 
за історичного розвитку ринкових відносин, 
сучасних технологій і встановленої структури 
цієї системи досягти принципово можливо
го мінімуму витрат на просування товарів.
Сукупний ефект від застосування розпо
дільчої логістики на сільськогосподарських 
підприємствах пояснюється виникненням 
цінної для ринку здатності забезпечувати 
конкретного споживача необхідними това
рами потрібної якості, в потрібній кількості, 
в потрібний час, в потрібному місці з міні
мальними витратами. Однак сьогодні мають 

місце проблеми впровадження розподільчої 
логістики, які значною мірою зумовлені недо
сконалістю системи управління аграрних під
приємств і складністю створення логістичної 
системи. Створення такої системи, безпереч
но, є важливим завданням для ефективно
го функціонування сучасного підприємства, 
оскільки під процесом створення логістичної 
системи управління розуміємо створення, 
коригування та підтримку логістичних меха
нізмів управління підприємством загалом, 
а також його розподільчими потоковими про
цесами. Розподільча логістика завдяки по
ліпшенню параметрів, зокрема скороченню 
часу на просування товарних потоків через 
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технологічні ланцюги, робить значний внесок 
у загальний прибуток підприємства як один 
з ключових чинників його успіху на спожив
чому ринку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні та практичні аспекти логістики є 
однією з найактуальніших тем сьогодення, 
якій присвячені дослідження багатьох вітчиз
няних і зарубіжних науковців: Б. Анікіна [1],  
Л. Балабанової [2], Д. Бауерокса [3], М. Ва се
левського [4], М. Єрмошенко [5], Р. Ларіної  [67], 
М. Окландера [9], І. Паски [10], В. Пе ре бийно
са [11], І. Соловйова [12] та багатьох інших. 
Однак недостатньо дослідженими залишають
ся стратегічні напрями та перспективи розвитку 
складових розподільчої логістичної системи 
агропродовольчої продукції з урахуванням 
сучасних змін середовища функціонування 
суб’єктів галузі.

Мета досліджень — узагальнення осо
бливостей функціонування складових розпо
дільчої логістики агропродовольчої продукції 
та обґрунтування напрямів її вдосконалення 
і розвитку з метою гармонізації зовнішньо та 
внутрішньоторговельних процесів, оптиміза
ції витрат на організацію товароруху продук
ції, підвищення якості обслуговування про
міжних та кінцевих споживачів.

Матеріали і методи досліджень. Тео ре
тичною та методологічною основою дослі
джень є праці вітчизняних і зарубіжних учених 
з питань логістичної інфраструктури, законо
давчі та нормативні акти регулювання логістич
них процесів. Методика досліджень ґрунтуєть
ся як на загальнонаукових методах досліджень 
(аналізу, синтезу, наукової абстракції, індукції 
та дедукції), так і на спеціальних (монографіч
ному, абстрактнологічному, статистикоеко
номічному).

Результати досліджень. У процесі об
мінних операцій виникає ряд спеціалізованих 
видів діяльності, які роблять можливим без
перешкодне здійснення всього виробничо
збутового процесу. До них належать: дослі
дження ринку, стандартизація, фінансування, 
інформаційноконсультаційне забезпечення. 
Рівень функціонування цієї інфраструктури 
має відповідати сучасним вимогам, а також 
сприяти налагодженню інтегрованих, ко
оперативних та інших форм взаємовідно
син сільськогосподарських товаровиробників 
з підприємствами сфери переробки й торгів
лі. Для цього на кожній окремо взятій стадії 
руху товару (виробництво, переробка, збе
рігання та споживання) має сформуватися 

певне коло елементів, що становлять основу 
етапу і сприяють досягненню кінцевої мети.

Продукція, яка не потребує додаткової пе
реробки і споживається відразу, може бути 
реалізована безпосередньо від виробника 
споживачеві, якщо територіально вона міс
титься близько. Самостійно виконувати всі 
оптові функції товаровиробникові слід у тому 
разі, коли він упевнений, що налагодить знач
но ефективнішу, ніж посередники, взаємодію 
з роздрібною торгівлею та іншими торговими 
агентами. Загалом стратегія розвитку біль
шості аграрних підприємств, на нашу думку, 
має бути орієнтована на формування найко
ротших каналів збуту для прискорення руху 
товару з огляду на обмежені терміни зберіган
ня продукції і складнощі з транспортуванням.

Недостатній розвиток інфраструктури рин
ку продовольства — одна з основних причин 
збереження значної кількості торгових по
середників у сфері обігу, нераціональності 
витрачання коштів і значних витрат на тран
спортування продукції. Слід враховувати, що 
певна інфраструктура в АПК вже сформу
валась і потребує лише раціоналізації для: 
прискорення проходження продукції до спо
живача і збереження її якості; скорочення 
витрат на рух сировини та продовольства; 
впливу на ціни, щоб запобігти їх необґрун
тованим змінам. Зазвичай це досягається 
підвищенням ролі оптової ланки, демонопо
лізацією приватного підприємництва, ство
ренням необхідних резервів продовольства. 
Модель оптової інфраструктури може бути 
визнана ефективною лише за наявності пе
редумов стратегічної стійкості і стабільності. 
Основою стратегічної стійкості може бути 
тільки її гнучкість, тобто здатність реагувати 
на зміни економічних умов. Стійкість опто
вої системи можна забезпечити, надавши 
їй здатності реагувати на будьякі мотиви 
поведінки товаровиробника. Розвиток інфра
структури ринку (суб’єкти ринку, що форму
ють процес товарообігу: біржі, оптові продо
вольчі ринки, розподільчі центри, термінали, 
елеватори і т. ін.) виступає як пріоритетний 
напрям вдосконалення виробничозбутової 
системи. Оптимізація оптової посередницької 
структури забезпечить раціоналізацію всьо
го виробничозбутового процесу, зокрема 
прискорення надходження продукції до спо
живача і збереження її якості; раціональний 
розподіл прибутків між сільськогосподар
ським виробником і переробником; підтри
мання необхідного співвідношення попиту 
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і пропозиції; формування конкурентного се
редовища та ін.

Як свідчать результати досліджень, основ
ними проблемами збуту сільськогосподар
ської продукції є: своєчасність продажу 
продукції (термін зберігання обмежений); роз
поділ сукупного доходу від продажу продук
ції по ланках каналу руху товару; інтеграція 
процесів виробництва й торгівлі продукцією; 
доставка продуктів харчування в необхідній 
кількості, в потрібний час і в потрібне міс
це. Зазначені проблеми можна розв’язати 
в рамках логістики, що передбачає процеси 
планування, організації, контролю та управ
ління наскрізними матеріальними (товари), 
нематеріальними (послуги), інформаційни
ми та фінансовими прямими й оберненими 
потоками на всіх ланках поставок. Основне 
завдання логістики полягає в забезпеченні 
цільового рівня обслуговування споживачів 
за мінімальних витрат звернення.

На рівні макрологістики (галузь, регіон, 
держава) основними завданнями є: вибір 
схеми розподілу матеріального потоку; роз
міщення розподільчих логістичних центрів; 
інформаційне та фінансове забезпечення 
товаропотоків та ін. Виробництво має змогу 
обирати різні канали розподілу. Товар може 
потрапити безпосередньо до кінцевого спо
живача. Первісна вартість товару в цьому 
разі буде найменшою, оскільки посередники 
будуть вилучені з ланцюга і вартість товару 
зросте лише на суму витрат з доставки то
варів. Цей канал розподілу є найвигіднішим 
для споживача. Канал розподілу через роз
подільчий (логістичний) центр у місці вироб
ництва є неприйнятним з причин, зумовлених 
закупівлями товару великими партіями, що 
не дає змоги посередникам формувати ши
рокий асортимент.

Оптовик (посередник) формує широкий 
асортимент, спеціалізований на цьому на
прямі і розташований в місці зосередження 
споживання, і спеціалізується на наданні мак
симального сервісу кінцевому споживачеві. 
Канал розподілу через 2х оптовиків (у місці 
виробництва та місці споживання) забезпе
чить високий рівень сервісу споживачеві, але 
при цьому вартість товару буде найвищою [6].

У нашій країні майже немає логістичних 
центрів і лише закладаються основи сучасної 
міжнародної транспортної логістики, зокрема 
вантажні термінали, логістичні і транспорт
нологістичні центри. Створення таких цен
трів в областях тільки планується. Внаслідок 

недостатнього розвитку логістики досить 
складно забезпечити ефективну взаємодію 
всіх ланок ланцюга поставок. За попередніми 
розрахунками, тільки із застосуванням нових 
технологій логістики вартість товарів за ре
алізації через торговельнологістичні центри 
може бути знижена на 10 – 15%.

В Україні для розвитку логістики слід ре
алізувати заходи з оновлення матеріально
го і нематеріального секторів суспільного 
відтворення. Модернізуючи сферу матері
ального виробництва, потрібно одночасно 
прискореними темпами розвивати сферу 
логістичних послуг, але на новому, іннова
ційному рівні. Логістика має стати для країни 
одним з пріоритетних геоекономічних напря
мів. Одним з пріоритетних напрямів розвит
ку логістичних послуг у вітчизняному АПК є 
будівництво мережі логістичних центрів, яка 
охоплювала б усі регіони.

Логістичні центри — це складські при
міщення з цехами прийому, первинного 
сортування, зберігання, парком вантажно
розвантажувальних і транспортних засобів, 
необхідними холодильними установками, 
іншим обладнанням для максимального 
збереження якості продукції, а також комп
лексом під’їзних шляхів для залізничного або 
автомобільного транспорту. Щоб ефективно 
функціонували логістичні центри, потрібно 
створити можливості для формування та ви
користання ринкової інфраструктури, забез
печення вільного підприємництва, ухвалити 
нормативноправові акти, що регулюють ді
яльність таких центрів.

Економічна основа діяльності логістичних 
розподільчих центрів визначається вибором 
їх організаційноправової форми, від якої за
лежать умови формування початкового капі
талу і результати їх господарської діяльності. 
Найдоцільнішою правовою формою регіо
нальних логістичних центрів є акціонерне то
вариство, засновниками якого можуть стати 
сільськогосподарські підприємства, перероб
ні підприємства, підприємства оптової торгів
лі та ін. На початковому етапі не менше 51% 
акцій має належати державі. Внесок держави 
у статутний фонд може бути наданий правом 
користування землею, будівлями, спорудами, 
ринковою інфраструктурою тощо.

Світовий досвід показує, що логістичні 
центри є високорентабельними підприєм
ствами з терміном окупності капітальних 
вкладень упродовж 4  –  5 років. Нині маємо 
потребу як у великих логістичних центрах, 
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що слугують для експорту послуг, так і в ло
гістичних комплексах регіонального значення 
та спеціалізованих комплексах. Потрібні й те
риторіальні складські приміщення площею 
5 – 10 тис. м2, які задовольняли б потреби 
районного значення, а також складські при
міщення площею 250 – 300 м2, які могли б 
використовуватися дрібними й середніми 
товаровиробниками. Створення логістич
них центрів не означає обмеження прямих 
зв’язків і використання інших логістичних 
ланцюгів. Однак, враховуючи мінімальні 
сумарні витрати у товарорусі в логістичних 
ланцюгах за участі розподільчого центру, 
і те, що продукція розподіляється переважно 
на території регіону, органи державної вла
ди мають стимулювати сільськогосподарські 
підприємства реалізовувати свою продукцію 
по згаданому каналу [2].

Доцільною є організація взаємодії ство
рюваних логістичних центрів з аналогічними 
структурами за кордоном, зокрема в рамках 
здійснення міжнародних та вітчизняних про
грам. Зарубіжний досвід показує, що у ство
ренні регіональних логістичних центрів важ
лива роль належить державі. Так, успішне 
будівництво логістичних центрів у Німеччині 
та Італії зумовлено передусім участю дер
жавного сектору. Крім державного сектору, 
до розвитку логістичних центрів слід залуча
ти приватні компанії, торговельні організації, 
транспортні компанії, банки, страхові фірми, 
акумулюючи кошти в межах різних моделей 
фінансування інвестицій [1]. Потрібно, щоб 
приватні інвестори були економічно зацікав
лені в реалізації проектів, пов’язаних з фор
муванням логістичної системи.

Логістичнорозподільчі центри зі збуту 
сільськогосподарської продукції мають забез
печувати прискорення руху потоку сільсько
господарської продукції з місць виробництва 
до місць споживання. Тому їхніми основними 
функціями мають бути: концентрація і збері
гання запасів, що забезпечують безперервний 
процес виробництва або постачання за об
меження, пов’язаного із джерелами ресурсів 
і коливаннями споживчого попиту; формуван
ня великих партій продукції, що передбачає 
об’єднання вантажів в укрупнену змішану пар
тію для відвантаження споживачам, які тери
торіально розміщені в одному районі збуту; 
розукрупнення вантажів — сортування вантажу 
на дрібніші партії, призначені кільком замовни
кам; управління асортиментним складом — на
копичення і формування асортименту продукції 

згідно із замовленнями споживачів з подаль
шим сортуванням; комплектація партії вантажу, 
що передбачає пересортовування вантажів, 
отриманих від постачальників, та їх об’єднання 
в потрібні партії для відправки споживачам; 
надання відповідних послуг, а саме: матері
альних, організаційнокомерційних, складських, 
транспортноексплуатаційних.

Очевидно, що якісного виконання необхід
ного переліку функцій у процесі товароруху 
сільськогосподарської продукції в нинішніх 
умовах можна досягти через організацію ло
гістичних центрів, транспортних терміналів 
і формування логістичних систем. Типовий 
логістичний центр розглядається нами як 
організаційна структура управління викорис
танням транспортних засобів і переміщенням 
вантажу, яка створюється для скорочення 
витрат, прискорення й підвищення ефек
тивності просування товарних і пов’язаних 
з ними інформаційних та фінансових потоків. 
Ефективне функціонування логістичних цен
трів передбачає створення дієвої системи 
моніторингу, аналізу та прогнозування роз
витку ринку транспортних послуг (рисунок).

Розширення мережі логістичних центрів 
і формування логістичних систем на регіо
нальних рівнях дасть змогу підвищити ефек
тивність використання транспортних засобів, 
прискорити та здешевити процес переміщен
ня продукції.

Одним з найважливіших завдань тран
спортнологістичних центрів є розробка, ор
ганізація і реалізація раціональних схем руху 
товарів на території країни та інших держав 
на основі організації єдиного технологічного 
й інформаційного процесу, що об’єднує ді
яльність постачальників і споживачів продук
ції, різних видів транспорту, банків, митних 
і страхових організацій [3, 4].

Основним джерелом фінансування логіс
тичних центрів є плата за послуги, що на
даються. Для залучення клієнтів зазвичай 
встановлюють низькі тарифи на послуги, що 
надаються, але внаслідок великого товаро
обороту логістичних центрів їх експлуатація є 
високодохідним бізнесом. Додатковими дже
релами фінансування логістичних центрів є 
плата за оренду виробничих приміщень та 
офісів, за розміщення на сайті логістичного 
центру інформації про товари, що продають
ся фірмами, за рекламу, прибутки від інших 
видів діяльності.

Управління всіма інформаційними, фінансо
вими і матеріальними потоками в логістичному 
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оновлюється інформація про продавців та 
продукцію, яку реалізують у регіоні, потенційні 
покупці відвідують набагато частіше, ніж чис
ленні і не завжди якісні сайти окремих фірм. 
Крім того, через цей сайт надходитиме велика 
кількість замовлень на надання інформаційних 
послуг, якість яких гарантуватиметься високою 
репутацією логістичного центру.

Отже, будуючи бізнессхеми логістики, за
безпечуючи логістизацію потокових процесів, 
підприємство зможе належним чином реагу
вати на зміни ринкової кон’юнктури за допомо
гою пропозиції товарів і послуг, здатних якісно 
і вчасно розв’язувати проблеми покупців, і за
безпечити високу гнучкість поставок.

центрі здійснює інформаційноаналітичний 
центр, до складу якого мають входити високо
кваліфіковані інженерилогісти. Інформаційно
аналітичні центри доцільно забезпечити сучас
ними комп’ютерами, об’єднаними в локальну 
мережу, яка матиме вихід в Інтернет по виділе
ному каналу. Одним з основних видів робіт ін
формаційноаналітичного центру є обслугову
вання спеціально створених сайтів в Інтернеті, 
в яких зберігається інформація про продукцію, 
що продається підприємствами — клієнтами 
логістичного центру. Такий вид реклами є 
ефективним, оскільки професійно розроблений 
і ретельно обслуговуваний сайт логістичного 
центру, де своєчасно розміщується і постійно 
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Пріоритетні напрями розвитку складових  
розподільчої логістики агропродовольчої продукції

Вісник аграрної науки

Отже, реалізація концепції логістики під 
час збуту аграрної продукції повинна за-
безпечити раціональне вирішення складних 
поточних та перспективних соціально-еко-
номічних завдань: коли, де і в якому обсязі 
має бути вироблена сільськогосподарська 
продукція та куди і як доставлена для реалі-
зації та споживання. Розвиток розподільчої 
логістики в сільському господарстві перед-
бачає врахування певних особливостей, які 
пов’язані з особливостями виробництва 
та реалізації агропродовольчої продукції 

(сезонність виробництва і реалізації та їх 
залежність від природно-кліматичних умов, 
складність транспортування, низький рі-
вень механізації технологічних операцій та 
ін.). Отже, модернізація діючих підприємств 
торгівлі, формування ефективної систе-
ми функціонування продовольчих ринків та 
розподільчих центрів сільськогосподарської 
продукції є одними з основних механізмів 
і напрямів удосконалення системи товаро-
руху швидкопсувної продукції та чинниками 
зниження трансакційних витрат.
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О.Ф. Туєва, Д.Л. Аскіназі, T.M. Aye [1 – 10].
Мета досліджень — вивчити вплив за-

лишкових фосфатів чорнозему типового 
на динаміку вмісту елементів живлення 
у рослинах в основні фази онтогенезу пше-
ниці озимої.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили в умовах тривалого стаціонарного 
польового досліду, закладеного в 1969 р. 
на чорноземі типовому важкосуглинковому 
Слобожанського дослідного поля Харківсько-
го р-ну Харківської обл. після розорювання 
багаторічного перелогу (понад 40 років). 
Особливості поглинання і виносу поживних 
речовин пшеницею озимою досліджували за 
основними фазами розвитку культури (ви-
хід в трубку, колосіння, повна стиглість зер-
на). Вплив поживного режиму ґрунту на ріст 
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Мета. вивчити вплив залишкових фосфатів 
чорнозему типового на динаміку вмісту 
елементів живлення у рослинах в основні фази 
онтогенезу пшениці озимої. Методи. польові, 
лабораторні, математично-статистичні. 
Результати. виявлено вплив залишкових 
фосфатів чорнозему типового на поглинання 
елементів живлення рослинами пшениці 
озимої впродовж вегетації. розраховано винос 
елементів живлення за внесення фосфорних 
добрив в запас та систематично. Висновки. 
підвищення рівня вмісту фосфору у чорноземі 
типовому істотно впливає на поглинання 
і накопичення елементів живлення в рослинах 
пшениці озимої впродовж вегетації, що сприяє 
засвоєнню фосфору, а поглинання азоту 
рослинами при цьому уповільнюється. 

Регулювання складу і співвідношення по-
живних речовин у ґрунтовому розчині дає 
можливість контролювати ріст, розвиток, про-
дуктивність і якість рослин. Фосфор посідає 
особливе місце серед елементів живлення 
з огляду на його важливу роль в обміні речо-
вин у рослинах та особливості динаміки вмісту 
і співвідношення різних форм сполук у ґрунті. 
Фосфор істотно впливає на засвоєння рос-
линами інших поживних речовин, особливо 
азоту. Тому вивчення процесів поглинання 
рослинами поживних речовин залежно від 
фосфатного забезпечення ґрунту має високу 
практичну значущість.

Дослідження фосфатного режиму ґрунтів 
і його впливу на живлення рослин проводи-
ли Б.С. Носко, В.І. Нікітішен, Ц.Д. Мангатаєв, 
Н.А. Воронкова, О.А. Мінакова, А.В. Соколов, 

Ключові слова: чорнозем типовий, поглинання, елементи живлення, фосфатний фон, винос.
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і врожайність культури вивчали на таких аг-
рохімічних фонах: 
1. Абсолютний контроль (без добрив).
2. Абсолютний контроль + 2N2P2K (подвійна 

доза систематично під культури сівозміни, 
внесено всього: N2930P2860K2500).

3. Гній 140 т/га + Р1200 (запасне внесен-
ня, разом з гноєм у грунт надійшло 
N590P1480K700) — післядія з 1983 р.

4. Гній 140т/га + Р1200 (запасне внесення) 
+ 2N2P2K (подвійна доза систематично 
під культури сівозміни, внесено всього: 
N3410P4300K2980).
В орному шарі ґрунту (0 – 25 см) на досліджу-

ваних фонах вміст мінерального азоту стано-
вив 0,9 – 1,3 мг/100 г, рухомих сполук фосфору 
6,0 – 16,1 і калію — 7,3 – 10,8 мг/100 г.

У досліді використовували добрива: аміач-
ну селітру, суперфосфат і калімагнезію. По-
вторність досліду — 3-разова. У рослинних 
зразках у атестованій лабораторії ННЦ «Інсти-
тут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Со-
коловського» визначали вміст азоту, фосфору 
і калію за методикою визначення вмісту NPK 
в одній наважці рослинного матеріалу [7]. По-
передник пшениці озимої — вико-вівсяна су-
міш на зелений корм. 

Результати досліджень. Дослідження ди-
наміки поглинання макроелементів рослинами 
пшениці озимої показали, що їх вміст у різних 
фазах розвитку значною мірою був зумовле-
ний фосфатним режимом чорнозему типового. 

У фази виходу в трубку та колосіння пшени-
ці озимої вміст азоту в сухій речовині на фоні 
дії і післядії фосфорних добрив та в абсолют-
ному контролі (без добрив) був практично од-
наковим і не відображав впливу агрохімічного 
фону (табл. 1). Систематичне внесення до-

брив (2N2P2K) сприяло істотному збільшенню 
(у 1,4 – 1,2 раза) вмісту азоту в рослинах пше-
ниці як на контролі, так і на фосфатному фоні. 
Істотне відносне скорочення надходження 
поживних речовин в рослини спостерігалось 
у фазу колосіння. У цей період вміст азоту 
зменшився на 54 – 59% у всіх варіантах до-
сліду порівняно з фазою виходу в трубку, що 
пов’язано зі збільшенням вегетативної маси, 
яке призводить до ростового розбавлення 
та зниження концентрації азотистих речовин 
у рослинах.

Вміст фосфору в сухій речовині у пшениці 
озимій переважно визначався фосфатним 
режимом ґрунту. Так, у фазу виходу в труб-
ку на фоні із запасним внесенням фосфору 
(гній + Р1200) його вміст в рослинах зростає 
на 53% порівняно з контролем, а за система-
тичного внесення мінеральних добрив — ви-
рівнюється відносно абсолютного контролю 
+ 2N2P2K. У фазу колосіння пшениці озимої 
концентрація фосфору в рослинах зменшу-
ється на 32 – 36% порівняно з умістом цього 
елемента у фазі виходу в трубку. На фоні 
післядії гною + Р1200 це скорочення станови-
ло лише 10%, що пояснюється порушенням 
співвідношення між азотом та фосфором 
у ґрунті, яке ускладнює процеси живлення 
рослин. Систематичне застосування добрив 
під культури сівозміни змінювало надходжен-
ня фосфору в рослини пшениці озимої у фазу 
колосіння у 2- і 3-му варіантах. У фази ви-
ходу в трубку і колосіння пшениці озимої за 
збільшення фосфатного фону ґрунту було 
відзначено зменшення вмісту калію в біомасі.

У фазу повної стиглості пшениці озимої 
(табл.2) вміст фосфору в основній і побічній 
продукціях зберігає тенденцію до його нако-

1. вміст елементів живлення в рослинах за фазами розвитку пшениці озимої 

Агрохімічний фон

Вміст елементів живлення в абсолютно сухій речовині, %

Фаза виходу в трубку Фаза колосіння

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Абсолютний контроль  (без добрив) 2,6 0,40 3,2 1,4 0,27 1,8

Абсолютний контроль + 2N2P2K (систематично) 3,7 0,73 3,4 2,0 0,50 2,2

Гній 140т/га + Р1200 (у запас) 2,6 0,61 2,7 1,4 0,55 1,6

Гній 140т/га + Р1200 (у запас) + 2N2P2K 

(систематично)
3,2 0,68 2,8 1,9 0,43 1,7

    НІР05 0,33 0,09 0,2 0,19 0,05 0,13
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пичення в рослинах. 
Незбалансоване живлення на фосфатному 

агрохімічному фоні (гній + Р1200) призводить 
до підвищеного поглинання фосфору за не-
значного зростання врожаю. У соломі його 
кількість зростає майже втричі порівняно 
з природним фоном. У зерні вміст фосфору 
також зростає, однак не більше ніж на 29%. 
Поглинання азоту відбувається у зворотній 
залежності від споживання фосфору і фос-
фатного режиму ґрунту. Нестача азоту в ґрун-
ті на фоні гною + Р1200 (у запас) істотно по-
значилося на скороченні його поглинання як 
основ ною, так і побічною продукцією. 

Уміст калію в рослинах змінювався залежно 
від віку рослин, у міру стиглості пшениці ози-
мої його концентрація зменшувалася. Тому 
в перших двох фазах відзначено більшу його 
концентрацію і пряму залежність від забезпе-
чення ґрунту фосфором. На фоні із запасним 
внесенням фосфору його вміст в рослинах був 
значно менший, ніж на абсолютному контр-
олі (без добрив). Більший урожай на цьому 
фоні зумовив значно більший винос калію, ніж 
на контролі.

Залишкові фосфати добрив у ґрунті істот-
но впливають на винос елементів живлен-
ня впродовж тривалого періоду. Винос азо-
ту товарною частиною на фоні, утвореному 
внесенням лише фосфорних добрив, збіль-
шувався на 6 кг/га у міру підвищення фос-
фатного рівня. Споживання і винос фосфору 
зерном також зростає (на 6,6 кг/га) одно-
часно зі збільшенням вмісту рухомих фос-
фатів у ґрунті (рисунок). Винос калію тісно 
пов’язаний з фосфатним режимом, за під-
вищення якого для зерна пшениці озимої він 
збільшився на 2,6 кг/га.

Систематичне застосування мінеральних 
добрив загалом сприяє повнішому викорис-
танню залишкових фосфатів. Про це свід-
чать дані щодо виносу фосфору з урожаєм 
зерна пшениці озимої на фоні гною + Р1200, 
а також на цьому фоні з унесенням подвійної 
дози NPK систематично. Систематичне вне-
сення добрив (2N2P2K) сприяє зростанню 
виносу азоту на 41,6 кг/га, фосфору — 5,2 
і калію — 5,7 кг/га.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

N        P2O5      K2O         N        P2O5       K2O

зерно солома

кг
/г

а

винос елементів живлення рослинами пшениці 
озимої залежно від агрохімічного фону ґрунту:  

 — абсолютний контроль (без добрив);  — абсо-
лютний контроль + 2N2P2K (систематично);  —  
гній 140 т/га + р1200 (у запас);  — гній 140 т/га + 
р1200 (у запас) + 2N2P2K (систематично)

2. урожай і вміст елементів живлення в рослинах пшениці озимої у фазу повної стиглості 

Агрохімічний фон

Уміст елементів живлення в абсолютно сухій речовині, % Урожай, ц/га

у зерні у соломі
зерно солома

N P2O5 K2O N P2O5 K2O

Абсолютний контроль (без 
добрив)

1,8 0,63 0,47 0,45 0,04 0,86 26,1 28,9

Абсолютний контроль + 2N2P2K 
(систематично)

2,4 0,61 0,44 0,64 0,06 0,95 44,6 49,2

Гній 140 т/га + Р1200 (у запас) 1,8 0,81 0,51 0,40 0,11 0,90 30,0 32,5

Гній 140 т/га + Р1200 (у запас) + 
2N2P2K (систематично)

2,2 0,65 0,47 0,52 0,06 0,90 46,8 43,2

    НІР05 0,16 0,06 0,03 0,08 0,01 0,13 2,96 4,52
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Підвищення рівня вмісту фосфору у чорно-
земі типовому істотно впливає на поглинан-
ня і накопичення елементів живлення в рос-
линах пшениці озимої впродовж вегетації, 
що сприяє засвоєнню фосфору, а поглинання 
азоту рослинами при цьому уповільнюється. 
Концентрація калію у перших двох фазах була 
більшою, ніж у фазу повної стиглості, і прямо 

залежала від забезпечення ґрунту фосфором. 
Систематичне застосування мінеральних 
добрив призводить до активнішого виносу 
азоту, фосфору і калію порівняно з відповід-
ними фосфатним і природним фонами. Слід 
відзначити, що пшениця озима досить актив-
но використовує залишковий фосфор добрив 
упродовж вегетації. 
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Оцінка впливу діяльнОсті 
свинОферми на хімічний 
та мікрОбіОлОгічний склад 
верхньОгО шару ґрунту*

Мета. дослідити відмінності у хімічному та 
мікробіологічному складі верхнього шару ґрунту 
завглибшки 0 – 20 см на різній відстані від території 
свиноферми. Методи. відбір проб ґрунту та 
визначення хімічних показників проводили згідно 
з чинними стандартами. кількість мікроорганізмів 
визначали методом посіву ґрунтової суспензії 
на тверді поживні середовища та розраховували 
інтегрований показник біогенності ґрунту. Ре-
зультати. безпосередньо за територією ферми 
вміст у ґрунті майже всіх визначених хімічних 
елементів найвищий і знижується в міру 
просторової віддаленості. Загальна чисельність 
мікроорганізмів також найвища біля території 
свиноферми, на відстані 250 м — має тенденцію 
до зниження, а на відстані 500 м — істотно нижча. 
Висновки. припускаємо, що мікроорганізми та 
речовини, які є для них джерелом живлення, 
а також хімічні компоненти потрапляють у ґрунт 
біля свиноферм не тільки із внесенням гною, 
а й переносяться від джерела забруднення 
ґрунтовими водами або повітрям.

Відомо, що в ґрунті поблизу великих сви-
нокомплексів можна виявити підвищену кіль-
кість хімічних речовин і патогенних мікро-
організмів, що негативно впливає на стан 
навколишнього природного середовища та 
здоров’я людей. Вважається, що забрудню-
вальні речовини в ґрунтовий покрив потра-
пляють в основному через внесення в нього 
підвищеної незбалансованої кількості гною, 
часто недостатньо очищеного, рідше — че-
рез пряме попадання в ґрунт та ґрунтові води 
гноєвих стоків у разі аварійних ситуацій та 
неправильного зберігання відходів [3, 6, 7]. 

Проте свиноферма в цілому з усіма ви-
робничими об’єктами (приміщеннями для 
утримання тварин, гноєзбірниками, спору-
дами біологічного очищення стічних вод, 
полями фільтрації і зрошення, вигульни-
ми майданчиками, площадками для вироб-
ництва кормів та ін.), а також самі тварини 

Ключові слова: свиноферма, ґрунт, мікроорганізми, хімічні речовини.

з їхніми природними фізіологічними проце-
сами є джерелом надходження в атмосферу 
різноманітних хімічних речовин і мікроорга-
нізмів [1, 6, 8, 9]. Ці компоненти можуть пере-
носитися через повітряний простір на певну 
відстань і осідати на ґрунтовий покрив при-
леглих територій.

Мета досліджень — дослідити відміннос-
ті у хімічному та мікробіологічному складі 
верхнього шару ґрунту завглибшки 0 – 20 см 
на різній відстані від території свиноферми.

Матеріали і методика досліджень. Проби 
ґрунту відбирали згідно з чинними стандарта-
ми (ДСТУ 4287:2004, ДСТУ ISO 10381-2:2004, 
ДСТУ ISO 10381-6:2001) у санітарно-захис-
ній зоні (СЗЗ) свиноферми ДПДГ «Степне» 
Полтавського р-ну Полтавської обл. у на-
прямку переважальних вітрів на цій території: 
безпосередньо за територією ферми, на від-
стані 250 м і 500 м від ферми. Вміст кожного 
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хімічного елемента визначали згідно зі вста-
новленими стандартами. Статистичну оброб-
ку проведено за допомогою дисперсійного 
аналізу за критеріями Фішера і Стьюдента 
із визначенням найменшої істотної різниці 
на 5%-му рівні значущості (НІР05). Кількість 
мікроорганізмів визначали за методом мікробі-
ологічного посіву ґрунтової суспензії відповід-
ного розведення на встановлені для кожного 
виду мікроорганізмів тверді поживні середови-
ща [4, 7]. Оцінку загальної біогенності ґрунту 
з урахуванням коливань сукупності визначе-
них біогенних показників проведено за мето-
дикою Дж. Ацци [2].

Результати досліджень. За результатами 
хімічних досліджень верхнього шару ґрунту 
встановлено, що безпосередньо за територією 
ферми на початку СЗЗ вміст у ґрунті майже 
всіх хімічних елементів найвищий і знижується 
в міру просторової віддаленості, за винятком 
іонів хлору та нітратів (таблиця). Те саме спо-
стерігається і під час визначення мікробіоло-
гічних показників — мікробне число на відстані 
0 м становить 30,41 млн КУО/г, і якщо прийняти 
цей показник за 100%, то на відстані 250 м він 
становитиме 25,52 млн КУО/г, або 83,9%, а на 
відстані 500 м — 18,87 млн КУО/г або 62,1%; 
зокрема загальна кількість грибів на відста-
ні 0 м — 80,05 тис. КУО/г (100%), 250 м — 
71,40 тис. КУО/г (89,2%), 500 м — 58,02 тис. 

КУО/г (72,5%) (рисунок).
Окрім загальної кількості життєздатних мі-

кроорганізмів, які виросли на найбільш зба-
гаченому середовищі (засвоюють органічні 
форми азоту), та загальної кількості грибів 
у відібраних зразках ґрунту, додатково визна-
чено мікроорганізми, які засвоюють мінераль-
ні форми азоту та нітрифікатори. Для оцінки 
характеристики загальної біогенності ґрунту 
розрахували інтегрований показник біогеннос-
ті ґрунту (ІПБ) [2]. З віддаленістю від свино-
ферми зменшується кількість мікроорганізмів 
у ґрунті. Установлено, що ІПБ найвищий у без-
посередній близькості до ферми, на початку 
СЗЗ, і поступово знижується в міру віддале-
ності від джерела забруднення: 0 м — 90,7;  
250 м — 88,6; 500 м — 57 (див. рисунок). 
До того ж активність мікрофлори на відстані 
250 м має тільки тенденцію до зниження, тоб-
то вплив антропогенного чинника ще досить 
високий. На відстані 500 м від ферми знижен-
ня активності мікрофлори істотне, тобто вплив 
антропогенного чинника послаблюється.

результати хімічного аналізу верхнього шару 
ґрунту в дпдг «степне»

Досліджуваний 
компонент

ГДК

Відстань від території 
свиноферми, м

НІР05

0 250 500

Азот:
загальний, %  – 0,36 0,32 0,31 0,01
нітратний, 
мг/кг 130 9,0 12,4 9,7 1,11
амонійний, 
мг/кг  – 12,10 5,39 3,52 0,71

P2O5, мг/кг  – 689,29 297,13 152,86 38,50
K2O, мг/кг  – 1532,09 162,54 114,38 56,48
Cu, мг/кг 3 0,255 0,195 0,050 0,01
Zn, мг/кг 23 0,444 0,320 0,210 0,04
SO4, мг/кг  – 8,3 4,4 4,3 0,51
Cl – , %  – 0,004 0,004 0,004  – 
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Зміна кількості мікроорганізмів у верхньому 
шарі ґрунту на різній відстані від свиноферми: 

 — гриби;  — мікробне число;  — іпб

Вміст майже всіх визначених компонентів 
(рухомих форм сірки, фосфору, калію, міді, 
цинку, сполук азоту, а також мікроорганізмів, 
які засвоюють різні форми азоту та грибів) 
у верхньому шарі ґрунту завглибшки 0 – 20 см 
неоднорідний на різній відстані від терито-
рії ферми. З огляду на це можна зробити 

припущення, що мікроорганізми та речовини, 
які є для них джерелом живлення, а також хі-
мічні компоненти потрапляють у ґрунт не 
тільки із внесенням гною (тоді їх кількість 
була б більш-менш однорідною на всій площі), 
а й іншим чином — переносяться від джерела 
забруднення ґрунтовими водами або повітрям.
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і  зберігання нелегальної літератури, був  за-
арештований  і після 7-ми місяців ув’язнення 
висланий на два з половиною роки під нагляд 
поліції в Новгородську губернію. Після заслан-
ня йому було заборонено проживати в столич-
них містах і губерніях Росії. Наприкінці травня 
1903 р. Олександр Іванович Душечкін переїхав 
до Києва, де і залишився працювати до кінця 
свого життя.
Біографи вченого виокремлюють 4 основ-

них періоди його діяльності:  І — ор ганізація 
сільськогосподарської  справи  в  Україні 
(1897 – 1923 рр.); ІІ — заснування кафедри аг-
рохімії  в Київському сільськогосподарському 
інституті, яку О.І. Душечкін очолював упродовж 
1923 – 1956 рр.;  ІІІ — створення Українського 
науково-дослідного  інституту  землеробства, 
в  якому  вчений  керував  відділом  хімізації 
(1930 – 1938 рр.),  а впродовж 1944 – 1946 рр. 
працював  на  посаді  заступника  директора 
з наукової роботи; ІV період — організація Ін-
ституту фізіології рослин і агрохімії АН УРСР, 
директором якого О.І. Душечкін був протягом 
1945 – 1953 рр. [1].
Початковим  етапом  агрохімічних  дослі-

джень О.І. Душечкіна була його праця на по-
саді агрохіміка в 1903 р. в лабораторії мережі 
дослідних  полів Всеросійського  товариства 
цукрозаводчиків.  Тут  він  виконав  ряд  до-
сліджень  з  вивчення динаміки фосфатів  та 
азоту  у  зв’язку  з  біологічними  процесами 
в ґрунті, вивчав закономірності надходження 
поживних речовин у буряки, а також написав 
роботи з установлення ефективності органіч-
них  добрив  та  застосування  сидератів.  За 

Історія агрохімічних досліджень в Україні 
(особливо  на  початку  ХХ  ст.)  свідчить  про 
великий вплив на розвиток дослідної справи 
непересічних особистостей, які своїми науко-
вими  ідеями та організаційними здібностями 
заклали фундамент агрохімічної науки. Це такі 
величні постаті, як професори А.Є. Зайкевич, 
С.Л. Франкфурт, С.М. Богданов, М.А. Єгоров, 
академік Б.М. Рожественський  та  ін. До цієї 
когорти видатних учених, які збагатили агрохі-
мічну науку не лише в Україні, а й за її межами, 
належить Олександр Іванович Душечкін.
Формування наукового світогляду О.І. Ду-

шечкіна  відбувалося  під  впливом видатних 
діячів  науки  того  часу  —  В.В.  Докучаєва, 
О.В. Совєтова, О.М. Бекетова, В.М. Меншуті-
на, О.С. Фамінцина, П.Ф. Лесгафта та ін.
О.І. Душечкін народився 13 липня 1874 р. 

в селянській родині в с. Опеченський рядок Бо-
ровицького повіту Новгородської губернії (нині 
Новгородської області Російської Федерації). 
Працьовитість, здібності і прагнення до навчан-
ня допомогли йому здобути вищу освіту в Пе-
тербурзькому університеті, де він спеціалізу-
вався з агрономії в професора А.В. Столєтова 
і 1897 р. захистив дипломну роботу.
Після  закінчення  університету  в  1897 –  

1899  рр.  О.І.  Душечкін  удосконалював  свої 
знання в  галузі хімічної технології  та органіч-
ної хімії в політехнічному університеті Цюриха 
(Швейцарія) та інших наукових центрах Євро-
пи. Після повернення на батьківщину у 1899 р. 
він  почав  працювати  хіміком  у  лабораторії 
Департаменту митних  зборів,  але  за  участь 
у робітничому русі,  зокрема за перевезення 
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результатами цих досліджень було надруко-
вано наукові праці «Наблюдения над ходом 
нитрификации в почве» (1906), «Известковый 
азот и применяемость его в качестве удобре-
ния под сахарную и кормовую свеклу» та ін.
О.І.  Душечкін  активно  працював  над  ви-

рішенням найважливіших завдань — підви-
щенням урожаїв цукрових буряків  та родю-
чістю ґрунту за рахунок унесення органічних 
добрив. Результати цих досліджень надру-
ковано С.Л. Франкфуртом  і О.І. Душечкіним 
у  «Трудах  сети  опытных  полей В.О.С.»  за 
1909 р., де наведено дані дослідів стосовно 
впливу  гною  на  врожайність  озимих  хлібів 
і цукрових буряків. 
За  результатами  польових  дослідів,  ви-

конаних  у  мережі,  для  цукрових  буряків 
визначено  ефективність  видів  добрив,  доз 
і  способів  їх  унесення,  вплив  підживлення. 
О.І. Душечкін вивчив вплив добрив, вологості 
ґрунту, процесів нітрифікації і денітрифікації 
на біологічне поглинання в ґрунті фосфорної 
кислоти мікроорганізмами.  У  лабораторіях 
мережі виконували важливі методичні дослі-
дження з визначення вмісту в  ґрунті  гумусу 
та амонію, а в рослинах — фосфору і калію. 
У 1912 р. Олександр Іванович продовжив 

агрохімічні дослідження в контрольно-хімічній 
лабораторії Південно-Російської  спілки  за-
охочення  сільськогосподарської  промисло-
вості, а з 1915 р. до 1930 р. очолював відділ 
агрохімії  Київської  обласної  сільськогоспо-
дарської дослідної станції, створеної за його 
безпосередньої участі. 
Ідею  відкриття  Київської  обласної  сіль-

ськогосподарської станції підтримали багато 
вчених, зокрема В.В. Вінер, М.М. Тулайков, 
П.В. Будрін і О.І. Стебут, керівник мережі до-
слідних  установ Всеросійського  товариства 
цукрозаводчиків С.Л. Франкфурт.
На посаді керівника агрохімічного відділу 

О.І. Душечкін досліджував форми фосфорної 
кислоти, мінеральних  та органічних добрив 
на  різних  типах  ґрунтів.  У  подальшій  своїй 
науковій роботі Олександр Іванович постійно 
приділяв велику увагу питанням фосфатно-
го  режиму,  перетворення фосфору добрив 
у ґрунтах.
Під безпосереднім  керівництвом О.І. Ду-

шечкіна  стан фосфору  в  ґрунтах  вивчали 
на Уманській сільськогосподарській дослідній 
станції, а пізніше ці дослідження були розви-
нуті в ряді інших робіт, виконаних, головним 
чином,  в Українському  науково-дослідному 
інституті землеробства. 

У дослідах,  проведених  в Україні  в  30-ті 
роки минулого  століття,  було показано, що 
ефективність дії фосфоритного борошна без 
унесення азотних добрив вища не на підзо-
листих ґрунтах, де є найсприятливіші умови 
для  його  розкладання  (висока  кислотність 
ґрунтів),  а  на  чорноземах.  Тут  хоч  і  немає 
таких умов, проте є інша, не менш важлива 
обставина — високий ступінь забезпеченості 
рослин азотом.
За матеріалами досліджень агрохімічного 

відділу Київської обласної сільськогосподар-
ської дослідної станції О.І. Душечкін устано-
вив  залежність  реакції  чорноземів  на фос-
форні  добрива  від  переважання органічної 
або мінеральної форм фосфатів у ґрунті. Так, 
на  чорноземах  з  переважанням  органічної 
форми фосфатів зростає приріст урожаю із 
застосуванням фосфорних добрив.  У  ґрун-
тах,  де органічна форма фосфатів  за  вміс-
том менша, ніж мінеральна, різко знижується 
ефективність фосфорних  добрив. О.І.  Ду-
шечкін  вважав, що  така  закономірність дає 
можливість  за  співвідношенням органічної 
і мінеральної форм фосфатів у ґрунті визна-
чати його потребу в фосфорних добривах.
У 1921 р. вченого обрали доцентом агро-

номічного відділення Київського політехнічно-
го інституту, яке згодом було реорганізоване 
в Київський сільськогосподарський  інститут. 
Тут у 1923 р. О.І. Душечкін організував першу 
в Радянському Союзі кафедру агрохімії, якою 
керував 33 роки.
Під науковим керівництвом О.І. Душечкіна 

на  кафедрі  розпочалися дослідження,  при-
свячені техніці внесення добрив під цукрові 
буряки.  Їх  результати  покладено  в  основу 
системи  удобрення  цукрових  буряків,  яка 
передбачала поєднання глибокого внесення 
основного добрива восени з рядковим під час 
сівби та підживлення, яке слід розглядати як 
додаток до основного добрива.
Особливої уваги Олександр  Іванович на-

давав  використанню місцевих  джерел  до-
брив органічного і мінерального походження. 
На його думку, велика роль у перетворенні 
поживних  речовин  ґрунту  належить мікро-
організмам. У 1908 р.  він розпочав досліди 
щодо впливу мікроорганізмів на перетворен-
ня фосфору в ґрунті й експериментально до-
вів, що останні відіграють істотну роль у по-
глинанні легко-  і важкорозчинних фосфатів, 
а найактивніше діють в умовах, сприятливих 
для денітрифікації ґрунту .
Установивши слабку дію фосфатів на ви-
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лугуваних  чорноземах  через  нестачу  азоту 
в ранній післязимовий період,  коли в  ґрунті 
ще не розпочалися мікробіологічні процеси, 
О.І. Душечкін у 1922 р. теоретично обґрунту-
вав необхідність раннього весняного піджив-
лення озимих азотними добривами.
За результатами досліджень фосфатного 

режиму  ґрунту Олександр  Іванович  розпо-
чав  вивчення  найважливішого  компонента 
ґрунтового живлення рослин — азоту. Уче-
ний дослідив вплив температури та вологості 
на  процеси нітрифікації  в  ґрунті  і  довів, що 
найкращі умови для нітрифікації складаються 
в чорноземі за вологості 25% і температури 
34 – 38оС. Додаткове внесення в ґрунт азот-
ного  добрива  у формі  селітри  уповільнює 
природний процес нітрифікації і сприяє роз-
витку денітрифікації. 
О.І.  Душечкін  був  одним  з  організаторів 

і  першим  завідувачем  кафедри  агрохімії 
і  ґрунтознавства  (1928 – 1930  рр.)  в  Уман-
ському сільськогосподарському інституті, де 
викладав  курс  ґрунтознавства  з  основами 
геології та мінералогії. На кафедрі досліджу-
вали процеси надходження поживних речо-
вин  у молоді  рослини  польових,  плодових 
і ягідних культур, визначали роль макро- і мі-
кроелементів у формуванні врожаю та поліп-
шенні якості одержуваної продукції, вивчали 
вплив окремих культур та системи обробітку 
і добрив на фізичні властивості, водний, по-
вітряний і поживний режими ґрунту. 
Важливим  етапом  наукової  діяльності  

О.І.  Душечкіна  слід  вважати  період  його 
роботи  в  Українському  науково-дослідно-
му  інституті  соціалістичного  землеробства 
(нині ННЦ «Інститут землеробства НААН»). 
У  1928 р.  вчений очолив Центральну агро-
хімічну лабораторію НКЗ УРСР, перетворену 
в 1930 р. в Український НДІ соціалістичного 
землеробства, в якому Олександр  Іванович 
Душечкін керував відділом хімізації, а з 1944 
по 1946 р. працював заступником директора.
Учений вважав, що важливим резервом 

забезпечення культурних рослин поживни-
ми  речовинами  є місцеві  добрива —  гній, 
торф, пташиний послід, зола. Він обґрунту-
вав районування способів зберігання гною 
залежно від ґрунтово-кліматичних особли-
востей  різних  природних  зон.  Для  полісь-
кої  зони,  в  якій  переважають  ґрунти,  бідні 
на органічну речовину та азот, учений реко-
мендував щільне зберігання гною; для Лісо-
степу — щільне анаеробне компостування 
з фосфоритним борошном. У степовій зоні, 

де через невелику кількість опадів органіч-
ні  добрива  розкладаються  надто  повіль-
но, а  ґрунти бідні на фосфати, він вважав 
ефективним  застосовувати  напіваеробне 
компостування  з фосфатами,  а  солонцю-
ваті ґрунти — ще й гіпсувати.
Під  його  науковим  керівництвом  співро-

бітники Поліської, Новозибківської  та  інших 
дослідних станцій довели, що на малородю-
чих та неродючих поліських ґрунтах з легким 
гранулометричним складом  зелені  добрива 
(люпинізація)  за ефектом не  гірші  від  гною, 
а  за  затратами  праці  навіть  економічніші, 
оскільки люпин  заорюють  там  само,  де  він 
був посіяний.
О.І.  Душечкін  визнавав, що  використан-

ня торфу для підвищення родючості ґрунтів 
може бути ефективним лише за умови його 
компостування, переважно з сечею, гноївкою 
та іншими господарськими відходами.
Особливу увагу вчений приділяв способам 

найефективнішого застосування добрив, осо-
бливо  внесенню фосфатів для  підвищення 
коефіцієнта використання фосфорної кисло-
ти рослинами.
У надрукованій 1937 р. статті «Вопросы 

техники внесения удобрений под сахар-
ную свеклу» він зазначив, що найкращі ре-
зультати дає не розкидне внесення добрив 
під цукрові буряки, а внесення стрічками, за 
ширини між  стрічками  10  см.  Найбільший 
урожай  цукрових  буряків  було  отримано 
за  розміщення  стрічок  на  глибині  30  см. 
О.І.Душечкін вважав, що рядкове удобрен-
ня,  особливо фосфорне  в  ранній  період 
розвитку рослин, стимулює ріст  і розвиток 
кореневої  системи.  Підживлення  сприяє 
подальшому розвитку листкового апарату, 
забезпечує нормальний хід асиміляційного 
процесу,  а  в  пізніші  періоди  впливає  і  на 
розвиток кореневої системи. 
На основі аналізу експериментальних да-

них великої кількості польових дослідів і ла-
бораторних досліджень О.І. Душечкін показав 
високу ефективність одноразового збагачен-
ня ґрунтів фосфатами у формі суперфосфату 
і фосфоритного борошна в органо-мінераль-
ній системі удобрення в сівозміні.
Було  відзначено, що  з  підвищенням доз 

фосфатів  зростала  біологічна  активність 
ґрунту за рахунок підвищення активності азо-
тобактера  і  поліпшення розвитку бульбочок 
на  коренях люпину. Найвищі прирости вро-
жаю культур сівозміни за одноразового збага-
чення ґрунтів фосфатами було отримано при 
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Фундатор агрохімічної науки в Україні  
(до 140-річчя від дня народження академіка  
О.І. Душечкіна)

максимальних дозах суперфосфату (Рс 240) 
і фосфоритного  борошна  (Рф 480).  За  ви-
значні наукові досягнення Вища атестаційна 
комісія при Раднаркомі СРСР у 1934 р. при-
своїла О.І. Душечкіну вчений ступінь докто-
ра  сільськогосподарських  наук  без  захисту  
дисертації.
Олександр  Іванович був одним з  ініціато-

рів  та організаторів  Інституту фізіології  рос-
лин  і  агрохімії АН УРСР, який він очолював 
у 1946 – 1953 рр., а лабораторією агрохімії цієї 
установи він  керував до останніх днів  свого 
життя. У лютому 1945 р. О.І. Душечкіна було 
обрано академіком Академії наук УРСР.
Одним із головних завдань наукових до-

сліджень  у  галузі фізіології  рослин  і  агро-
хімії Олександр  Іванович  вважав  розробку 
систем удобрення для окремих культур і сі-
возміни загалом, для чого потрібні всебічні 
знання особливостей живлення сільськогос-
подарських  культур. Особливого  значення 
він  надавав дослідженням  взаємовідносин 
рослин і нижчих організмів у процесі корене-
вого живлення, впливу на їх продуктивність 
вбирних  і метаболітних функцій  коренів  за 
допомогою макро- і мікродобрив. Дуже важ-
ливим було дослідження зміни вбирних і ме-
таболітних функцій  коренів  під  дією фізіо-
логічно активних речовин, ролі мікрофлори 
ґрунту в кореневому живленні рослин.
У подальшому розвитку фізіології  та біо-

хімії рослин О.І. Душечкін передбачав дослі-
дження  із  застосуванням фізичних методів 
з урахуванням досягнень фізичної і квантової 
хімії та радіобіології для розкриття суті про-
цесів, що відбуваються на молекулярному та 
субмолекулярному рівнях  і лежать в основі 
фізіології  живлення, метаболітних функцій, 
дихання, стійкості, росту і формування орга-
нізму рослин [3].
Олександр  Іванович  активно  працював 

в організованій при АН УРСР Раді з вивчення 
продуктивних сил УРСР, де очолював комісію 
з проблеми використання місцевих ресурсів 
добрив України. Під його керівництвом було 

дано оцінку місцевих покладів фосфоритів; 
він  активно обстоював виробництво  і  вико-
ристання в Україні фосфоритного борошна. 
Його дослідження завжди були чітко пов’язані 
з  насущними  потребами  сільського  госпо-
дарства.
Важко переоцінити і багаторічний (35 ро-

ків) внесок О.І. Душечкіна в педагогічну сфе-
ру:  ним було підготовлено безліч фахівців-
агрохіміків, ґрунтознавців, агрономів.
Одним  із  найважливіших  здобутків  вче-

ного  є  створення  власної  наукової школи 
агрохіміків  і фізіологів рослин в Україні. Як 
зазначав  П.А.  Власюк,  на  початку  ХХ  ст. 
на  території  Російської  імперії  існувало 
3 центри агрохімії: у Москві — лабораторія 
Д.М. Прянишнікова, Петербурзі — П.С. Ко-
совича, в Києві — лабораторія О.І. Душечкі-
на [2]. Наукові праці Олександра Івановича 
та його учнів багато в чому сприяли підне-
сенню рівня наукових досліджень та успіхам 
у землеробстві України.
Окрім фундаментальних досліджень про-

блеми фосфору в  землеробстві,  під  науко-
вим  керівництвом О.І.  Душечкіна  вивчено 
й  ряд  інших  питань,  зокрема  вплив  різних 
форм калійних добрив на врожайність і якість 
бульб картоплі, науково обґрунтовано осно-
ви правильних сівозмін. Доведено, що різні 
рослини використовують елементи живлення 
не в однаковому співвідношенні, мають різ-
ну  здатність  засвоювати  поживні  речовини 
зі  слаборозчинних  сполук  ґрунту,  засвою-
ють  їх  із  різних шарів  ґрунту  і  неоднаково 
реагують на підвищення концентрації солей 
у ґрунтовому розчині. Установлено збагачен-
ня ґрунту на азот бобовими культурами.
Оригінальні дослідження Олександра Іва-

новича  Душечкіна широковідомі  не  лише 
в Україні,  а  й  за  кордоном.  Глибина дослі-
джень,  наполеглива  працьовитість,  висока 
принциповість у науковій роботі, турбота про 
пріоритет та розвиток вітчизняної науки були 
характерними рисами видатного вченого і та-
лановитого педагога О.І. Душечкіна.

1. Годун Н.І.  Науково-організаційна  діяльність 
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І половини ХХ ст./ Н.І. Годун//Історія науки і біогра-
фістика. — 2010. — № 2. — С. 10 – 20.
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члена Національної академії аграрних наук Украї
ни С.С. Антонця з виробництва високоякісних та 
безпечних продуктів харчування як рослинного, 
так і тваринного походження, особливо молока.

На семінарі були присутні: керівник проекту 
Програми розвитку ООН Олена Овчинникова, 
голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна 
Тимочко, провідні вчені Полтавської державної 
аграрної академії, голови адміністрацій Полтав
ської області та представники преси.

Семінар розпочався зі вступного слова керів
ника проекту О. Овчинникової. Після цього слово 
взяв засновник і керівник підприємства «Агро
екологія» Семен Свиридонович Антонець, який 
розповів про історію створення господарства, 
основні принципи його технологічної організації 
та досягнення у виробництві органічної, рос
линницької і тваринницької продукції, способи 
підтримання високої родючості ґрунту, енерго
ощадні технології його обробітку та застосуван
ня добрив, що дає можливість забезпечувати 
високу продуктивність сівозмін, сталий розвиток 
конкурентоспроможність підприємства. Окремо 
він зупинився на проблемах тваринництва, кор
мовиробництва, якості, зокрема рослинницької 
та молочної продукції.

З коротким привітанням, наголосивши на про
блемі збереження природного середовища, а та
кож на питанні поширення досвіду ПП «Агроеколо
гія», виступила голова Всеукраїнської екологічної 
ліги Т.В. Тимочко, яка підкреслила велику цінність 
досвіду С.С. Антонця, насамперед з погляду ви
робництва здорової органічної продукції та підтри
мання екологічної рівноваги в межах сільськогос
подарських територій. Про наукову співдружність 
з С.С. Антонцем розповіли представники Полтав
ської державної сільськогосподарської академії — 
професори В.М. Писаренко, П.В. Писаренко, до
центи В.М. Самородов та М.М. Опара.

Друга половина дня була присвячена озна
йомленню з господарством ПП «Агроекологія». 
Завершився семінар коротким обговоренням, об
міном враженнями та напутнім словом з добрими 
побажаннями С.С. Антонця. 

Учасники семінару подякували господарю за 
щиру розмову, гостинність та величезний життє
вий досвід природного господарювання, в якому 
центральне місце, за словами С.С. Антонця, на
лежить людині. 

О.Г. Тараріко, академік НААН,
експерт ПрООН в галузі сільського  
господарства, головний науковий  

співробітник Інституту агроекології  
і природокористування НААН 

Для розв’язання світових проблем, пов’язаних 
з продовольчою безпекою, людство змушене 
було рухатись по шляху інтенсифікації сільсько
господарського виробництва із застосуванням 
у великих масштабах хімічних засобів, зокрема 
пестицидів і мінеральних добрив, а останніми 
роками — і генетично змінених організмів. У ре
зультаті одночасно зі зростанням продуктивності 
агроекосистем до нашого столу з продуктами 
харчування в дедалі більших масштабах стали 
потрапляти рештки пестицидів, важких металів, 
нітратів, які є досить небезпечними для здоров’я 
людини.

Отже, хімічне і трансгенне навантаження на аг
роекосистеми, забруднення природного середо
вища, зокрема ґрунтів і води, стало в багатьох 
регіонах світу, в т.ч. і в Україні, загальною загроз
ливою тенденцією. З огляду на ці та ін. небезпеки, 
зокрема зміни клімату, як для природного середо   
вища, так і для всього людства ще в 1992 р.  
в РіодеЖанейро на Конференції ООН з питань 
довкілля і розвитку було ухвалено глобальну по
літикоекономічну концепцію сталого розвитку та 
подолання екологічної кризи. Для агросфери ця 
концепція означає, з одного боку, підтримання 
екологічної стабільності природного середовища, 
а з другого — забезпечення продуктами харчу
вання високої якості населення планети, чисель
ність якого постійно збільшується.

Нині дедалі більша кількість людей задля під
тримання свого здоров’я намагається вживати 
здорову їжу, яку, зокрема, забезпечує органічне 
сільськогосподарське виробництво.

У цьому році в рамках програми розвитку 
ООН в Україні розпочато проект «Інтеграція по
ложень Ріо у національну політику України». Його 
мета – інтенсифікувати процес виконання взятих 
зобов’язань і положень 3х конвенцій Ріо, сторо
ною яких є Україна.

Потрібно наголосити, що система органічного 
виробництва розв’язує проблему не лише без
печних продуктів харчування, а й запобігання де
градації ґрунтів та опустелюванню на локальному 
рівні адаптації до змін клімату через зменшення 
емісії парникових газів, а також збереження ланд
шафтного і ґрунтового біорізноманіття. Враховую
чи майже 40річний досвід ведення органічного 
виробництва в агропідприємстві «Агроекологія» 
на Полтавщині, було вирішено в рамках реалі
зації згаданого вище проекту, 30 жовтня 2014 р.  
провести семінар «Сталий розвиток в Україні: 
багаторічний успішний приклад органічного зем
леробства як модель розбудови агросфери» 
з представниками преси задля поширення ви
робничого досвіду і наукових надбань почесного 

ІнтеграцІя положень рІо  
у нацІональну полІтику україни
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Гадзало Я.М., Власов В.В., Мулюкина Н.А., 
Джа бурия Л.В., Тулаева М.И., Чисников В.С., 
Ковале ва И.А. Система сертификации посадочно-
го материала винограда в Украине//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 5 – 11.
Цель. Разработать научные, методические и техноло-
гические основы системы сертификации посадочного 
материала винограда Украины. Методы. Клоновая 
селекция, санитарная селекция, иммуноферментный 
анализ, полимеразная цепная реакция (ПЦР), куль-
тура тканей in vitro. Результаты. Индивидуальный 
клоновый отбор проведен в период с 1969 по 2014 г. 
в Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской 
областях и АР Крым на общей площади виноградных 
насаждений свыше 2000 га. Для промышленного раз-
множения было рекомендовано 56 безвирусных и кон-
тролируемых на бактериальный рак клонов 25-ти тех-
нических сортов, 43 клона 21-го столового и 12 клонов 
6-ти подвойных сортов винограда. В виноградных 
питомниках Одесской, Херсонской и Закарпатской 
областей заложены маточники категории «базовые» 
клонов 32-х привойных и 4-х подвойных сор тов пло-
щадью 34,21 га. Разработаны научные, методиче-
ские, нормативные и организационные основы сер-
тифицированного виноградного питомниководства 
Украины. Выводы. Разработанная в ННЦ «Институт 
виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова» 
система сертификации посадочного материала вино-
града включает такие блоки наработок: селекционный 
материал — сорта и клоны сортов винограда, коллек-
ционные и маточные насаждения безвирусных кло-
нов, регламентирующие и нормативные документы. 
Инновационными составляющими системы являются 
генетический материал клонов сортов винограда, 
адаптированных к условиям Украины, методика кло-
новой селекции, методики идентификации латентной 
вирусной и бактериальной инфекции, системы генети-
ческого и санитарного контроля, а также технология 
производства сертифицированного посадочного ма-
териала винограда. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: виноград, виноградный питом-
ник, клоновая селекция, санитарная селекция, клон 
сорта, система сертификации, посадочный матери-
ал, банк клонов, базовые маточники.

УДК 631.445.2:631.8
Лопушняк В.И. Изменение содержания фракций 
минеральных соединений фосфора в темно-серой 
оподзоленной почве под влиянием различных си-
стем удобрения//Вісник аграрної науки. — 2014. — 
№ 11. — С. 12  – 15.
Цель. Установить закономерности изменения содер-
жания фракций минеральных соединений фосфора 
в темно-серой оподзоленной почве под влиянием 
различных систем удобрения в полевом короткоро-
тационном плодосменном севообороте Западной 
Лесостепи Украины. Методы. Полевой, лаборатор-
ный и метод дисперсионного анализа. Результаты. 
Исследованы динамические изменения содержания 
минеральных соединений фосфора в почве при раз-
личных системах удобрения культур в севообороте. 
Выводы. Органо-минеральная система удобрения 
с насыщением 15 т/га органическими удобрения-
ми в севообороте обеспечивает снижение доли 

фосфатов алюминия и железа по сравнению с мине-
ральной системой и способствует повышению доли 
фосфатов кальция в темно-серой оподзоленной поч-
ве. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: фосфор, минеральные соеди-
нения, фракции, темно-серая оподзоленная почва, 
система удобрения.

УДК 582.734.3:575.86
Ежов В.Н., Рудник-Иващенко О.И., Шобот Д.Н., 
Ярута О.Я. Научно-организационные и экономиче-
ские аспекты выращивания лекарственных и эфи-
ромасличных культур в Украине//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 16 – 21.
Цель. Осветить состояние выращивания эфиро-
масличных и лекарственных культур и их пере-
рабатывающей отрасли в Украине. Результаты. 
Дана историческая справка об использовании 
указанных культур в народной и традиционной 
медицине, косметологии, парфюмерии, а также 
сделан сравнительный анализ вклада отрасли 
в отечественную экономику. Приведен перечень 
отечественных предприятий по переработке эфи-
ромасличных и лекарственных растений, описаны 
их мощности и возможности, а также научно-иссле-
довательских учреждений НААН как перспективных 
для обеспечения этих предприятий необходимым 
качественным сырьем. Выводы. Предложен ряд 
мер для улучшения состояния выращивания эфи-
ромасличных и лекарственных культур в Украине. 
Библиогр.: 17 названий.
Ключевые слова: растения, эфиромасличные, 
лекарственные культуры, фармацевтическая и пар-
фюмерная отрасли, сырье. 

УДК 636.086:636.22/28:637
Кулик М.Ф., Обертюх Ю.В., Корнийчук А.В., Ско-
ромна О.И., Безносюк Е.Ю. Влияние зеленой мас-
сы на биологическую ценность молочного жира 
при однотипном кормлении коров//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 22 – 27.
Цель. Определить влияние зеленой массы на био-
логическую ценность молочного жира при одно-
типном кормлении коров. Методы. Исследования 
проводили на 3-х группах коров-аналогов украин-
ской молочной черно-пестрой породы на 2 – 3-м 
месяце лактации. Коровам контрольной группы 
скармливали: 25 кг кукурузного силоса, 12 кг сена-
жа из люцерны, 1 кг сена, 2 кг ячменно-пшеничной 
сечки, 4 кг кукурузной дерти, 3 кг подсолнечниковой 
макухи и 1,5 кг экструдированной сои. Опытной 
группе I скармливали вместо 1 кг подсолнечниковой 
макухи 1 кг соевой макухи, а ІІ — 1 кг экспанди-
рованной сои. Заменяли также 12 кг кукурузного 
силоса на такое же количество зеленой массы лю-
церны в фазе бутонизации. Результаты. Замена 
по питательности части кукурузного силоса зеленой 
массой люцерны влияет на биологическую цен-
ность молочного жира при однотипном кормлении 
коров, что проявляется в повышении содержания 
линолевой, линоленовой кислот, конъюгатов лино-
левой кислоты и изокислот по сравнению с рацио-
ном без зеленой массы. Выводы. Зеленые корма 
в составе рациона однотипного кормления коров 
уменьшают содержание жира в молоке (на 0,63%), 
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но повышают его биологическую ценность как про-
дукта питания людей. Библиогр.: 22 названия.
Ключевые слова: однотипное кормление коров, 
зеленая масса люцерны, подсолнечный шрот, со-
евый жмых, экспандированная соя, дойные коровы, 
молочный жир, жирнокислотный состав молочного 
жира, конъюгаты линолевой кислоты, изокислоты 
молочного жира.

УДК 633.63: 631. 531.12
Доронин В.А., Белик Я.В., Чередничек О.И.  Влия-
ние стимулирования семян свеклы сахарной на их 
биологию и интенсивность прорастания//Вісник 
аграрної науки. — 2014. — № 11. — С. 28 – 32.
Цель. Изучить влияние технологических операций 
подготовки семян на их биологические свойства и про-
цессы, происходящие с зародышем при стимулирова-
нии семян (анатомо-морфологическая характеристика 
семян). Методы. Для изучения влияния стимулирова-
ния на параметры основных составляющих семени 
свеклы сахарной проанализировали по 30 семян с 
каждого варианта. На поперечном срезе плода про-
водили замеры с помощью окуляр-микрометра 8х и 
объектива 2х на микроскопе МБС-1. Полученные сред-
ние данные размера семенного зачатка, перисперма, 
величины зародыша в делениях окуляр-микрометра 
перевели в мм (цена деления — 0,5 мм). Результаты 
анатомо-морфологического анализа показали изме-
нения, произошедшие в семени после стимулирова-
ния. Установлено, что данный способ стимулирования 
обеспечил улучшение биологических свойств семян 
диплоидных и триплоидных гибридов. Выводы. При 
стимулировании семян увеличиваются длина и ширина 
зародыша и уменьшаются длина и ширина периспер-
ма по сравнению с контролем, что свидетельствует о 
его пробуждении. Энергия прорастания и всхожесть 
дражированных семян после стимулирования обеих 
биологических форм были существенно выше по срав-
нению с контролем. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: свекла сахарная, семена, ре-
жимы стимулирования, анатомо-морфологическая 
характеристика семян, зародыш, перисперм.

УДК 631.3:005.8
Адамчук В.В., Сидорчук А.В., Мироненко В.Г. 
Системно-проектные основания управления пар-
ком машин сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей//Вісник аграрної науки. — 2014. —  
№ 11. — С. 33 – 39.
Цель. Разработка системно-проектных основ управ-
ления парком машин автономных сельско хозяйст-
венных товаропроизводителей. Методы. Индукции 
и дедукции, системного и проектного подхода, 
производственных наблюдений, аналогий и стати-
стического оценивания. Результаты. На основе 
системного подхода определены характерные си-
стемные составляющие проектов парка машин и 
обозначены задачи их анализа и синтеза. Раскрыты 
причины и вероятностный характер потоков требо-
ваний предметов труда на выполнение основных 
и вспомогательных проектов, которые определя-
ют необходимость применения статистических ме-
тодов для их моделирования и согласования во 
времени продолжительности жизненных циклов. 
Определены объекты конфигурации технологических 

составляющих проектов и их физические параметры. 
Концептуально выяснено, что для устранения (мини-
мизации) технологического риска потерь полеводче-
ской продукции из-за несогласованности жизненных 
циклов основных и вспомогательных проектов сле-
дует резервировать мощности технологических со-
ставляющих. Выводы. Использование парка машин 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
происходит на основе реализации множеств основ-
ных и вспомогательных проектов, моделирование 
и управление которыми должно базироваться на 
системном подходе, позволяющем достичь их со-
гласования при вероятностном воздействии агро-
метеорологических условий. Библиогр.: 15 названий. 
Ключевые слова: парк, машины, проекты, портфе-
ли, классификация, конфигурация, моделирование, 
управление, система, связи, урожай, риск.

УДК 631.43:631.83
Белолипский В.А. Параметры эрозионно безопас-
ной структуры севооборотов//Вісник аграрної на-
уки.  –  2014. — № 11.  –  С. 40–45.
Цель. Изучить эрозионно-гидрологические пока-
затели в первой технологической группе выращи-
вания сельскохозяйственных культур на балковых 
водосборах и обосновать параметры эрозионно 
безопасной структуры посевных площадей на при-
мере Луганской области. Методы. Лабораторно-
полевой, математико-статистический. Результаты. 
Параметры эрозионно безопасной структуры се-
вооборотов на локальном уровне определяются 
энергетическим потенциалом почв, системой удо-
брения и количеством безотвальных обработок 
в севообороте. Выводы. Нормативные показатели 
(ограничение) потерь почвы в короткоротационном 
севообороте могут быть использованы для экологи-
ческого обоснования структуры посевных площадей 
севооборотов с конкретной целевой функцией их 
продуктивности. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: почва, эрозия, параметры, 
структура севооборотов.

УДК 631.43:445.4
Демиденко А.В., Величко В.А. Управление кру-
говоротом углерода в агроценозах под влиянием 
низкоуглеродных агротехнологий//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 46 – 52.
Цель. Установить нормируемые параметры кру-
говорота углерода в агроценозах 5-польных сево-
оборотов разного типа при использовании разных 
видов органических удобрений и способов обработ-
ки почвы. Методы. Полевой, лабораторный, рас-
четный, математико-статистический. Результаты. 
Нормированная производительность 5-польных 
сево оборотов составляла 25,5 – 36,5 т к.е., баланс 
органического углерода в агроценозах — от – 49,5 
до – 33,7 т, а баланс органического углерода гуму-
са — от – 1,42 до +2,27 т по нарастающему выходу. 
Усиление эмиссии СО2 в 2,5 – 4,5 раза от мине-
рализации побочной продукции и гумуса следует 
расценивать позитивно — как фактор реализации 
потенциальной биопроизводительности через воз-
растание фотосинтетической активности культур 
в агроценозах. Выводы. Де тер минирующими 
факторами оптимизации круговорота углерода 
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являются тип агроценоза, а также вид органиче-
ского удобрения и дозы минеральных удобрений. 
Возрастание эмиссии углекислоты до приземных 
слоев атмосферы от минерализации побочной про-
дукции и гумуса следует оценивать положительно 
с позиции обеспечения реализации потенциаль-
ной биопродуктивности культур через усиление их 
фотосинтетической активности, благодаря опти-
мальному влагообеспечению осадками при пере-
избытке теплового ресурса. Если гидрологический 
фактор является лимитирующим при переизбытке 
теплового ресурса, то обогащение атмосферы угле-
кислотой — негативное явление, приводящее к ари-
дизации условий вегетации культур в агроценозах. 
Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: баланс углерода, производи-
тельность, короткоротационные севообороты, на-
воз, побочная продукция, эмиссия СО2. 

УДК 633.3:658.562
Роик Н.В., Кузнецова И.В., Голодняк В.А. Уста-
новление стабильности экстрактов, полученных из 
листьев стевии//Вісник аграрної науки. — 2014. — 
№ 11. — С. 53 – 57.
Цель. Изучить биохимические преобразования 
системы под действием температуры и продол-
жительности экстрагирования дитерпеновых глико-
зидов из листьев стевии (Stevia rebaudiana Bertonі). 
Методы. Изучали биохимические преобразования 
в водной биосистеме экстракта, полученного из 
листьев стевии при температурах 30, 60 и 80°С. 
Использован индукционный метод, который основы-
вается на регистрации давления в кювете в резуль-
тате окисления или проявления антиокислительной 
активности веществ. Результаты. При 30°С проис-
ходят природные процессы биохимического преоб-
разования, под действием высоких температур об-
разуются продукты окисления стевиол-гликозидов 
и некоторых флавоноидов. Стабильность биосисте-
мы достигается благодаря наличию веществ-инги-
биторов. Наименьшую окислительную способность 
и большую стабильность проявляет биосистема 
образца экстракта, полученного при температуре 
60°С. Выводы. При 60 и 80°С интенсивно раз-
виваются процессы окисления глюкозных остатков 
стевиол-гликозидов, активность которых составляет 
0,993–1. Стабилизация системы достигается за 
счет ингибирования неорганических и органических 
радикалов определенными флавоноидами и ком-
понентами эфирного масла. При 80°С в качестве 
веществ-ингибиторов преимущественно вступают 
в реакцию определенные флавоноиды, поскольку 
эфирные масла при такой температуре в начале 
процесса практически полностью распадаются. 
Наибольшую стабильность биосистема проявляет 
при температуре экстрагирования 60°С. Библиогр.: 
10 названий.
Ключевые слова: стевиол-гликозид, ингибиторы, 
окисление, флавоноиды, температура, активность 
окисления.

УДК 621.499.3:629
Ульянченко А.В., Сумец А.М. Повышение каче-
ства прогнозирования показателей логистической 
деятельности предприятий АПК//Вісник аграрної 

науки. — 2014. — № 11. — С. 57 – 61.
Цель. Обоснованы подходы к повышению каче-
ства прогнозирования показателей ЛД предприятий 
аграрного сектора на основе применения процеду-
ры слежения за уровнем качества процесса прогно-
зирования по принятой модели. Методы. Анализа 
и синтеза, абстрактно-логический. Результаты. 
Сформулированы обязательные условия приме-
нения математической модели для прогнозиро-
вания показателей логистической деятельности 
предприятия. Предложена процедура слежения 
за уровнем качества процесса прогнозирования, 
которая состоит из обязательной проверки гипотезы 
независимости математической модели прогно-
зирования и значимости отклонений результатов 
полигонных исследований; определения и анализа: 
сигнала слежения, значения величины погрешности 
с учетом возможного допуска на нее, абсолютного 
и относительного значения погрешности прогнози-
рования, критерия селекции. Выводы. Для повы-
шения точности прогнозирования показателей ло-
гистической деятельности предприятий предложен 
подход на основе применения процедуры слежения 
за уровнем качества процесса прогнозирования по 
принятой математической модели. Эта процедура 
даст возможность повысить точность прогнозиро-
ванной информации, что, в свою очередь, позволит 
более качественно планировать логистическую де-
ятельнотсь предприятий. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: сельхозпредприятие, логистиче-
ская деятельность, показатель, прогнозирование, 
модель, процедура слежения.

УДК 338.432:658.81
Варченко О.М. Приоритетные направления раз-
вития составляющих распределительной логистики 
агропродовольственной продукции//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 62 – 67.
Цель. Исследовать особенности функционирова-
ния составляющих распределительной логистики 
агропродовольственной продукции и обосновать 
направления ее совершенствования. Методы. 
Монографический, абстрактно-логический, стати-
стико-экономический. Результаты. Трудности орга-
низации сбытовой деятельности сельскохозяствен-
ными товаропроизводителями обусловлены такими 
проблемами, как обеспечение своевременности 
продажи продукции; обоснованное распределение 
совокупного дохода от продажи продукции по зве-
ньям товарооборота товара; углубление интеграции 
процессов производства и торговли продукцией; 
организация доставки агропродовольствия на прин-
ципах логистики. Выводы. Развитие составляющих 
распределительной логистики агропродовольствен-
ной продукции должно происходить в направлении 
развития логистических центров с целью оптимиза-
ции затрат, ускорения и повышения эффективности 
продвижения товарных и связанных с ними инфор-
мационных и финансовых потоков. Модернизация 
действующих предприятий складской логистики, 
оптовой торговли, формирование эффективной 
системы функционирования продовольственных 
рынков и распределительных центров сельскохо-
зяйственной продукции являются одними из основ-
ных механизмов и направлений совершенствования 
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системы товарооборота быстропортящейся продук-
ции и факторами снижения трансакционных затрат. 
Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: распределительная логисти-
ка, транспортная логистика, логистически-распре-
делительные центры, транспортно-логистические 
центры, логистически-сбытовые центры.

УДК 631.81: 631.85
Филимончук Я.С. Особенности минерального пита-
ния пшеницы озимой в зависимости от фосфатного 
режима почвы//Вісник аграрної науки. — 2014. — 
№  11. — С. 68–71.
Цель. Изучить влияние остаточных фосфатов черно-
зема типичного на динамику содержания элементов 
питания в растениях в основные фазы онтогенеза 
пшеницы озимой. Методы. Полевые, лабораторные, 
математико-статистические. Результаты. Выявлено 
влияние остаточных фосфатов чернозема типичного 
на поглощение элементов питания растениями пше-
ницы озимой в течение вегетации. Рассчитан вынос 
элементов питания при внесении фосфорных удобре-
ний в запас и систематически. Выводы. Повышение 
уровня содержания фосфора в черноземе типичном 
существенно влияет на поглощение и накопление 
элементов питания в растениях пшеницы озимой в 
течение вегетации, что способствует усвоению фос-
фора, а поглощение азота растениями при этом за-
медляется. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: чернозем типичный, поглоще-
ние, элементы питания, фосфатный фон, вынос.

УДК 504:636.4
Никифорук О.В. Оценка влияния деятельности 
свинофермы на химический и микробиологиче-
ский состав верхнего слоя почвы//Вісник аграрної 
науки. — 2014. — № 11. — С. 72 – 74.
Цель. Исследовать различия в химическом и ми-
кробиологическом составе верхнего слоя почвы 
глубиной 0 – 20 см на разном расстоянии от тер-
ритории свинофермы. Методы. Отбор проб почвы 
и определение химических показателей проводили 
согласно действующим стандартам. Количество 
микроорганизмов определяли методом посева по-
чвенной суспензии на твердые питательные сре-
ды и рассчитывали интегрированный показатель 
биогенности почвы. Результаты. Непосредственно 
за территорией фермы содержание в почве почти 
всех определяемых химических элементов самое 
высокое и снижается по мере пространственной 
удаленности. Общая численность микроорганиз-
мов также самая высокая возле территории свино-
фермы, на расстоянии 250 м — имеет тенденцию 
к снижению, а на расстоянии 500 м — существенно 
ниже. Выводы. Предполагаем, что микроорганизмы 
и вещества, которые являются для них источником 
питания, а также химические компоненты попадают 
в почву около свиноферм не только с внесением 
навоза, но и переносятся от источника загрязне-
ния грунтовыми водами или воздухом. Библиогр.:  
9 названий.
Ключевые слова: свиноферма, почва, микроорга-
низмы, химические вещества.
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UDC 634.84:631.541:658.562
Gadzalo Ya., Vlasov V., Muliukina N., Dzhaburiya L.,  
Tulayeva M., Chisnikov V., Kovaleva I. System of 
certification of planting stock of grapes in Ukraine 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 11. — 
P. 5 – 11.
The purpose. To develop scientific, methodical and 
technological bases of system of certification of plant-
ing stock of grapes in Ukraine. Methods. Clonal selec-
tion, sanitary selection, immunoenzymatic analysis, 
polymerase chain reaction (PCR), culture of tissues in 
vitro. Results. Individual clonal selection was made in 
the period from 1969 to 2014 in Odessa, Mykolayiv, 
Kherson, Zakarpattia areas and AR Crimea on total 
area of grape plantings over 2000 hectares. 56 aviral 
and controllable against bacterial cancer clones of 25 
technical grades, 43 clones of 21 table and 12 clones 
of 6 rootstock grades of grapes were recommended for 
industrial use. Matrix plantations of category “base” of 
clones of 32 scion and 4 rootstock grades were laid 
out in grape nurseries of Odessa, Kherson and Zakar-
pattia areas on the area of 34,21 hectares. Scientific, 
methodical, normative and organizational bases for 
certificated grape nursery in Ukraine were developed. 
Conclusions. The system of certification of planting 
stock of grapes developed in NSC «V.E.Tairov Institute 
of grapes and winemaking» included the following 
clones of developments: selection material — grades 
and clones of grades of grapes, collection and matrix 
plantation of aviral clones, regulating and normative 
documents. Innovative components of the system are 
the genetic material of clones of grades of the grapes 
adapted for conditions of Ukraine, technique of clonal 
selection, technique of identification of latent virus and 
bacterial infection, system of genetic and sanitary con-
trol, and also the “know-how” of the certificated planting 
stock of grapes. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: grapes, grape nursery, clonal selection, 
sanitary selection, clone of a grade, system of certi-
fication, planting stock, bank of clones, base matrix 
plantation.

UDC 631.445.2:631.8
Lopushniak V. Changes in the content of fractions 
of mineral connections of phosphorus in dark grey 
podzolized soil under the influence of various fertilizer 
systems // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 11. — P. 12 – 15.
The purpose. To determine laws of changes in the 
content of fractions of mineral connections of phos-
phorus in dark grey podzolized soil under the influence 
of various fertilizer systems in field short crop rotation 
of the Western Forest-steppe of Ukraine. Methods. 
Field, laboratory and method of the dispersive analysis. 
Results. Dynamic changes in the content of mineral 
connections of phosphorus in soil are investigated at 
various fertilizer systems of cultures in crop rotation. 
Conclusions. Organic-and-mineral fertilizer system 
with saturation of 15 t/hectare of organic fertilizers in 
crop rotation provides decrease of phosphates of alu-
minium and iron in comparison with mineral system and 
promotes increase of share of phosphates of calcium in 
dark grey podzolized soil. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: phosphorus, mineral connections, frac-
tions, dark grey podzolized soil, fertilizer system.

UDC 582.734.3:575.86
Yezhov V., Rudnyk-Ivashchenko O., Shobot D., 
Yaruta O. Scientific-and-organizational and economic 
aspects of cultivation of medicinal and essential oil-
bearing cultures in Ukraine // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 11. — P. 16 – 21.
The purpose. To cover the state of cultivation of essential 
oil-bearing and medicinal cultures and their processing 
branch in Ukraine. Results. The historical information 
on use of the specified cultures in national and traditional 
medicine, cosmetology, and perfumery is given, and also 
the comparative analysis of the contribution of branch in 
domestic economy is made. The list is given of domestic 
enterprises on processing essential oil-bearing plant and 
herbs, as well as their capacities and an opportunities. 
Also research establishments of NAAS as perspective 
establishments for maintenance of these enterprises with 
necessary qualitative raw material are described. Conclu-
sions. Some measures aimed at improving condition of 
cultivation of essential oil-bearing and medicinal cultures 
in Ukraine are offered. Bibliogr.: 17 titles.
Key words: plants, essential oil-bearing plants, medici-
nal cultures, pharmaceutical and perfumery branches, 
raw material. 

UDC 636.086:636.22/28:637
Kulik M., Obertiuh Yu., Korniychuk A., Skoromna O.,  
Beznosiuk Ye. Influence of green material on biologi-
cal value of dairy fat at the uniform feeding of cows 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 11. — 
P. 22 – 27.
The purpose. To determine influence of green material 
on biological value of dairy fat at the uniform feeding of 
cows. Methods. Researches were spent in 3 groups of 
cows — analogues of Ukrainian dairy black-motley breed 
on the 2nd — 3rd month of lactation. They fed to cows of 
control group 25 kg of corn silo, 12 kg Lucerne hay, 1 kg 
of hay, 2 kg of barley-wheaten chop, 4 kg of corn oil-seed 
meal, 3 kg of sunflower cake and 1,5 kg of expanded 
soya. The first experimental group was fed with 1 kg of 
soya cake, and the second group was fed with 1 kg of 
expanded soya instead of 1 kg of sunflower cake. They 
also replaced 12 kg of corn silo with the same amount of 
green material of Lucerne in the phase budding. Results. 
Replacement on nutritiousness of a part of corn silo with 
green material of Lucerne influences biological value of 
dairy fat at the uniform feeding of cows. That is reflected 
in increase of content of linolic acid, conjugates of linolic 
acid and isoacids in comparison with a diet without green 
material. Conclusions. Green forages in structure of a 
diet of the uniform feeding of cows reduce the content of 
fat in milk (for 0,63%), but increase its biological value as 
food stuffs of people. Bibliogr.: 22 titles.
Key words: uniform feeding of cows, green material 
of Lucerne, sunflower oil-seed meal, soya oil cake, ex-
panded soya, milk cows, dairy fat, fat-acid structure of 
dairy fat, conjugates of linolic acid, isoacids of dairy fat.

UDC 633.63 : 631.531.12
Doronin V., Belik Ya., Cherednichok O. Influence 
of stimulation of seeds of sugar beets on their biology 
and intensity of germination // News of agrarian sci-
ences. — 2014. — № 11. — P. 28 – 32.
Results of researches in anatomical-and-morphological 
analysis of seeds of sugar beet after influence of stimu-
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lation are presented. It is determined that the given way 
of stimulation has provided improvement of biological 
properties of seeds of diploid and triploid hybrids. The 
length and width of a germ increases at stimulation in 
comparison with the control, while the length and width 
of perisperm decreases. That testifies to their awaken-
ing, and in summary such seeds sprout in laboratory 
and field conditions more intensively. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: sugar beet, seeds, modes of stimulation, 
anatomical-and-morphological characteristics of seeds, 
germ, perisperm.

UDC 631.3:005.8
Adamchuk V., Sidorchuk A., Mironenko V. System-
and-project basis of management of park of machines 
of agricultural commodity producers // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 11. — P. 33 – 39.
The purpose. Development of system-project basis of 
management of park of machines of independent agri-
cultural commodity producers. Methods. Induction and 
deduction, system and project approach, industrial su-
pervision, analogies, and statistical assessment. Results. 
Characteristic system components of projects of park of 
machines are determined on the basis of the system 
approach, and tasks for their analysis and synthesis are 
designated. The reasons and probabilistic character of 
streams of requirements of subjects of work for perfor-
mance of the basic and auxiliary projects which determine 
necessity of application of statistical methods for their 
modeling and coordination in time of duration of life cycles 
are opened. Objects of configuration of technological 
components of projects and their physical parameters 
are clarified. It is conceptually found out that for elimina-
tion (minimization) of technological risk of losses of field 
production because of inconsistency of life cycles of the 
basic and auxiliary projects it is necessary to reserve ca-
pacities of technological components. Conclusions. Use 
of park of machines by agricultural commodity producers 
occurs on the basis of realization of sets of basic and 
auxiliary projects, modeling and management of which 
should be based on the system approach. That allows 
achieving their coordination at probabilistic influence of 
agro-meteorological conditions. Bibliogr.: 15 titles. 
Key words: park, machines, projects, portfolios, classi-
fication, configuration, modeling, management, system, 
links, crop, risk.

UDC 631.43:631.83
Belolipsky V. Parameters of erosive safe structure of 
crop rotations // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 11. — P. 40 – 45.
The purpose. To investigate erosive-and-hydrological 
parameters in the first technological group of cultivation 
of agricultural crops on gullen reservoirs and to prove 
parameters of erosive safe structure of areas under 
crops on an example of Lugansk area. Methods. Lab-
oratory-field, mathematical-and-statistical. Results. Pa-
rameters of erosive safe structure of crop rotations at 
local level are determined by energy potential of soils, 
fertilizer system and quantity of subsoiling processing 
in crop rotation. Conclusions. Normative parameters 
(restriction) of losses of soil in short crop rotation can 
be used for ecological substantiation of structure of ar-
eas under crops of crop rotations with concrete criterion 
function of their efficiency. Bibliogr.: 13 titles.

Key words: soil, erosion, parameters, structure of 
crop rotations.

UDC 631.43:445.4
Demidenko A., Velichko V. Management of carbon 
circulation in agrocenosis under the influence of low-
carbon agro-techniques // News of agrarian scienc-
es. — 2014. — № 11. — P. 46–52.
The purpose. To determine normalized parameters of 
circulation of carbon in agrocenosis of 5-field crop ro-
tations of different type at use of different kinds of or-
ganic fertilizers and ways of processing of soil. Methods. 
Field, laboratory, calculated, mathematical-and-statistical. 
Results. Standard productivity of 5-field crop rotations 
made 25,5-36,5 t of k.e., balance of organic carbon in 
agrocenosis — 49,5-33,7 t, and balance of organic car-
bon of humus — from -1,42 up to +2,27 t on increasing 
output. Increase in emission of СО2 in 2,5-4,5 times 
from mineralization of collateral production and humus 
should be regarded positively — as the factor of real-
ization of potential bioproductivity through increase of 
photosynthetic activity of cultures in agrocenosis. Conclu-
sions. Determining factors of optimization of circulation 
of carbon are type of agrocenosis, and also the kind of 
organic fertilizer and doze of mineral fertilizers. Increase 
of emission of carbonic acid up to land layers of atmo-
sphere from mineralization of collateral production and 
humus should be estimated positively from position of 
maintenance of realization of potential bioefficiency of 
cultures through amplification of their photosynthetic activ-
ity, owing to optimum water deposits at overabundance 
of thermal resource. If hydrological factor is a limiting one 
at overabundance of thermal resource, then enrichment 
of atmosphere by carbonic acid is the negative phenom-
enon leading to aridization of conditions of vegetation of 
cultures in agrocenosis. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: balance of carbon, productivity, short crop 
rotations, manure, collateral production, emission of СО2.

UDC 633.3:658.562
Roik N., Kuznetsova I., Golodniak V. Establishment 
of stability of extracts received from leaves of Stevia 
// News of agrarian sciences. — 2014. — № 11. — 
P. 53 – 57.
The purpose. To study biochemical transformations of 
the system under the action of temperature and duration 
of infusion of diterpenic glycosides from leaves of Stevia 
(Stevia rebaudiana Bertonі). Methods. They studied bio-
chemical transformations in water biosystem of extract 
received from leaves of Stevia at temperatures of 30, 60 
and 80°С. The induction method was use which is based 
on registration of pressure in a dish as a result of oxida-
tion or manifestation of antioxidized activity of substances. 
Results. At 30°С there are natural processes of biochemi-
cal transformation. Under the action of heats products of 
oxidation of steviol-glycosides and some flavanoids are 
formed. Stability of biosystem is achieved by presence 
of substances-inhibitors. The least oxidizing ability and 
greater stability is shown by biosystem of the sample of ex-
tract received at temperature of 60°С. Conclusions. Pro-
cesses of oxidation of glucosic rests of steviol-glycosides 
which activity makes 0,993–1 intensively develop at 60 and 
80°С. Stabilization of system is achieved due to inhibition of 
inorganic and organic radicals with certain flavanoids and 
components of essential oil. Certain flavanoids mainly enter 
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into reaction as substances-inhibitors at 80°С because of 
practically completely break up of essential oils at such 
temperature in the beginning of process. The biosystem 
shows the greatest stability at temperature of infusion of 
60°С. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: steviol-glycoside, inhibitors, oxidation, 
flavanoids, temperature, activity of oxidation.

UDC 621.499.3:629
Ulianchenko A., Sumets A. Improvement of forecast-
ing parameters of logistical activity of the enterprises 
of agrarian and industrial complex // News of agrarian 
sciences. — 2014. — № 11. — P. 57 – 61.
The purpose. Approaches are proved to improvement of 
quality of forecasting parameters of LA of the enterprises 
of agrarian sector on the basis of application of procedure 
of tracking the quality of process of forecasting on the 
basis of accepted model. Methods. Analysis and synthe-
sis, abstract-and-logic. Results. Obligatory conditions of 
application of mathematical model for forecasting param-
eters of logistical activity of the enterprise are formulated. 
Procedure of tracking the degree of quality of process of 
forecasting which includes the following: obligatory check 
of hypothesis of independence of mathematical model of 
forecasting and the importance of deviations of results of 
range researches is offered; determination and analysis 
of signal of tracking, value of size of an error in view of the 
possible admission for it, absolute and relative value of an 
error of forecasting, criterion of selection. Conclusions. 
For increase of accuracy of forecasting parameters of 
logistical activity of the enterprises the approach is of-
fered on the basis of application of procedure of tracking 
the degree of quality of process of forecasting according 
to the accepted mathematical model. This procedure will 
enable to raise accuracy of the predicted information, 
which, in its turn, will enable better planning of logistical 
activity of the enterprises. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: agricultural production, logistical activity, 
parameter, forecasting, model, procedure of tracking.

UDC 338.432:658.81
Varchenko O. Priority directions of development of 
components of distributive logistics of agricultural 
production // News of agrarian sciences. — 2014. — 
№ 11. — P. 62 – 67.
The purpose. To study features of functioning of com-
ponents of distributive logistics of agricultural production 
and to prove directions of its perfection. Methods. Mono-
graphic, abstract-and-logic, statistical-and-economical. 
Results. Difficulties of organization marketing activity of 
agricultural commodity producers are caused by such 
problems, as maintenance of timeliness of sale of pro-
duction; the proved distribution of cumulative income 
of sale of production on parts of commodity circulation 
of the goods; deepening of integration of processes of 
manufacture and trade; organization of delivery of agri-
cultural produce on principles of logistics. Conclusions. 
Development of components of distributive logistics of 
agricultural production should move in direction of devel-
opment of logistical centers with the purpose of optimiza-
tion of expenses, acceleration and increase of efficiency 

of promotion of commodity and connected with them 
information and financial streams. Modernization of the 
working enterprises of warehouse logistics, wholesale 
trade, formation of effective system of functioning of food 
markets and distribution centres of agricultural production 
are the basic mechanisms and directions of perfection of 
system of commodity circulation of perishable produc-
tion and factors of reduction of transaction expenses. 
Bibliogr.: 12 titles.
Key words: distributive logistics, transport logistics, lo-
gistical-and-distribution centres, transport-and-logistical 
centers, logistical-and-marketing centers.

UDC 631.81:631.85
Filimonchuk Ya. Features of mineral nutrition of winter 
wheat depending on phosphatic mode of soil // News 
of agrarian sciences. — 2014. — № 11. — P. 68 – 71.
The purpose. To study influence of residual phosphates 
of typical chernozem on dynamics of the content of nu-
trients in plants in the basic phases of ontogenesis of 
winter wheat. Methods. Field, laboratory, mathematical-
and-statistical. Results. It is determined that residual 
phosphates of typical chernozem influence absorption 
of nutrients by plants of winter wheat during vegetation. 
Carry-over of nutrients is calculated at entering phos-
phoric fertilizers for accumulation and regularly. Conclu-
sions. Increase of the level of content of phosphorus in 
typical chernozem essentially influences absorption and 
accumulation of nutrients in plants of winter wheat during 
vegetation. That promotes digestion of phosphorus. At 
the same time absorption of nitrogen by plants is slowed 
down. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: typical chernozem, absorption, nutrients, 
phosphatic background, carry-over.

UDC 504:536.4
Nykyforuk O. Estimation of influence of activity of pig-
rearing farm on chemical and microbiologic structure of 
the top layer of ground // News of agrarian sciences. — 
2014. — № 11. — P. 72 – 74.
The purpose. To study distinctions in chemical and mi-
crobiological structure of the top layer of soil (0-20 cm) 
on different distance from territory of pig farm. Methods. 
Sampling of soil and determination of chemical param-
eters according to existing standards. Quantity of micro-
organisms was determined according to the method of 
plating soil suspension on firm nutrient mediums, then 
the integrated biogenic parameter of soil was calculated. 
Results. Directly near the territory of a farm the content 
of almost all determined chemical elements in soil was the 
highest, and decreased in process of spatial remoteness. 
The aggregate number of microorganisms also was the 
highest near the territory of pig farm. On the distance of 
250 m it tended to decrease, and on distance of 500 m it 
was essentially low. Conclusions. Microorganisms and 
feed substances for them, and also chemical components 
get in soil nearby pig farms not only with entering manure, 
but also are carried from a source of pollution by subsoil 
waters or air. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: pig farm, soil, microorganisms, chemical 
substances.
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