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С.Р. Трускавецький,
кандидат  
біологічних наук

Національний  
науковий  
центр «Інститут 
ґрунтознавства  
та агрохімії імені  
О.Н. Соколовського»

Дистанційна інДикація 
основних ґрунтових чинників 
інтенсифікації зернового 
та олійного виробництва

Мета. Дослідити можливості дистанційних 
методів у визначенні основних ґрунтових 
чинників інтенсифікації зернового та олійного 
виробництва. Методи. лабораторно-
аналітичний, камеральний, статистичний, 
геоінформаційний з використанням даних 
супутникового знімання. Результати. наведено 
чинники інтенсифікації зернового та олійного 
виробництва, серед яких виокремлено 
агрономічно значущі, що ідентифікуються 
методами дистанційного зондування. Показано, 
які саме агрономічно значущі ґрунтові 
чинники якими методами дистанційного 
зондування визначаються. Висновки. основні 
чинники інтенсифікації зернового та олійного 
господарства мають визначатися за допомогою 
космічного знімання для ухвалення оперативних 
управлінських рішень щодо проведення 
невідкладних цільових агротехнічних заходів.

Зернове господарство є стратегічною 
і найефективнішою галуззю народного гос-
подарства України. Зерно і вироблені з нього 
продукти завжди були ліквідними, оскільки 
становлять основу продовольчої бази та без-
пеки держави. Природно-кліматичні умови та 
родючі землі України сприяють вирощуванню 
всіх зернових культур і дають змогу отриму-
вати високоякісне продовольче зерно в об-
сягах, достатніх для забезпечення внутрішніх 
потреб і формування експортного потенціалу. 
Подальший розвиток галузі потребує ґрун-
товної економічної оцінки, перегляду ряду 
позицій щодо технічно-технологічних, орга-
нізаційно-економічних і ринкових умов функ-

Ключові слова: ґрунтовий покрив, дистанційне зондування,  
космічне знімання, зернове та олійне виробництво, чинники інтенсифікації.

ціонування всього комплексу. Зі збільшенням 
попиту на сільськогосподарську продукцію 
останніми роками ухвалено нормативно-пра-
вові акти, якими визначено напрями розвит-
ку сільського господарства та державного 
контролю за наповненням і функціонуван-
ням вітчизняного ринку зерна, зокрема Закон 
України «Про зерно та ринок зерна в Україні» 
та Указ Президента України «Про невідклад-
ні заходи щодо стимулювання виробництва 
та розвитку ринку зерна» (Програма «Зерно 
України — 2015»). У цих документах зазна-
чено, що інтенсифікація розвитку зернового 
господарства та збільшення обсягів виробни-
цтва зерна досягаються завдяки підвищенню 

Землеробство,  
ґрунтознавство, 
агрохімія
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Дистанційна індикація основних ґрунтових чинників 
інтенсифікації зернового та олійного виробництва

врожайності через удосконалення системи 
землекористування, дотримання сівозмін, об-
робітку ґрунту, унесення мінеральних добрив 
і проведення хімічної меліорації земель, за-
хист рослин, розвиток селекції і насінництва, 
підвищення якості зерна, науково-методичне 
забезпечення, розвиток ринку зерна. У су-
часних умовах об’єктивним та оперативним 
джерелом інформації щодо цих чинників є 
поєднане використання різних засобів дис-
танційного зондування (ДЗ) та геоінформа-
ційних систем (ГІС).

Застосування космічного знімання в дослі-
дженнях ґрунтового покриву охоплює 2 основні 
групи завдань: одна — пов’язана з вивченням 
структури ґрунтового покриву та ґрунтовим кар-
тографуванням, друга — з вивченням динаміч-
них властивостей ґрунтів, гумусності, вологості, 
включаючи несприятливі процеси — засолен-
ня, ерозію ґрунтів, — а також розробку основ 
ґрунтового космічного моніторингу.

Типи ґрунтів за допомогою космічних знім-
ків можна дешифрувати за прямими дешиф-
рувальними ознаками лише на розораних 
землях або полях зі сходами культур заввиш-
ки до 10 – 20 см чи на слабопокритих рослин-
ністю (до 10 – 15%) територіях.

Значно частіше ґрунти дешифрують че-
рез опосередковані індикатори — рельєф, 
рослинність (природну або культурну), які 
відображають структуру ґрунтового покриву, 
якість ґрунтів та їхню родючість. При цьому 
на ранніх фазах розвитку рослинність не при-
ховує, а, навпаки, підкреслює особливості 
структури ґрунтового покриву [1]. 

Основною принциповою можливістю іден-
тифікації деяких агрофізичних та агрохімічних 
показників ґрунтів, їх властивостей і режимів 
за допомогою дистанційних методів є тісний 
зв’язок між ґрунтовими показниками та інди-
кативними параметрами, які використову-
ють у дистанційному зондуванні (яскравість, 
питома ефективна поверхня розсіювання, 
поляризаційні відношення тощо). Завдяки 
цьому є можливість виражати перші показ-
ники через другі й відповідно дистанційно ви-
значати ґрунтові показники. Про це неодно-
разово зазначалося в наукових роботах [2, 
3, 5] лабораторії дистанційного зондування 
ґрунтового покриву Національного наукового 
центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА).

Унаслідок збільшення антропогенного впли-
ву на ґрунти виникла потреба в оперативно-
му контролі за динамічними властивостями  

і процесами. Ґрунтові індикатори, що характе-
ризують наявність або відсутність, розвиток 
або уповільнення таких процесів і власти-
востей, кількісно їх відображають й водночас 
можуть контролюватися методами дистан-
ційного зондування. До них належать: уміст 
гумусу та фізичної глини, заліза, засолення, 
вологість, шорсткість поверхні, глибина гу-
мусованого профілю, рівень ґрунтових вод, 
еродованість тощо. Зазначені показники без-
посередньо впливають на рівень родючості 
ґрунтів, що є основним чинником інтенсифі-
кації зернового та олійного господарства. 
Маючи можливість оцінити кожний з цих по-
казників за допомогою методів дистанційно-
го зондування, можна дати кількісну оцінку 
родючості для певної точки території. 

Мета досліджень — дослідити можливос-
ті дистанційних методів у визначенні основ-
них ґрунтових чинників інтенсифікації зерно-
вого та олійного виробництва.

Матеріали та методика досліджень. На-
уково-методичні підходи базуються на опе-
ративних супутникових спостереженнях за 
станом земельних угідь, на яких вирощу-
ють зернові та олійні культури, і за станом 
рослинного покриву, а також на визначенні 
певних параметрів ґрунтів, які є агрономічно 
значущими.

Об’єкти досліджень — земельні угіддя, 
де вирощували зернові та олійні культури. 
Для цього обрано поля господарства «Підсе-
реднє» Великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. (рис. 1). На основі космічного знімання 
зроблено аналіз структури посівних площ, 
видів і стану рослинності, земельних угідь 
тощо. Як інструментарій використано архівні 
знімки з космічного апарата Landsat за 1992 
та 2001 рр. та оглядовий знімок з Google Earth 
за 2009 р.

Методика досліджень полягала у візуаль-
ному та автоматичному аналізах даних кос-
мічного знімання щодо виявлення особли-
востей відбивної здатності певних показників 
і процесів, які є основними чинниками інтен-
сифікації зернового та олійного виробництва. 
У рамках одного знімка на основі спектраль-
ного аналізу (враховували різні комбінації 
каналів) визначали відмінності у видовому 
складі сільськогосподарської рослинності. 
Для кожного виду зернових культур у кож-
ній фіксованій комбінації каналів визначали 
спектральні характеристики. У ГІС розрахо-
вано спектральні індекси, за якими здійснено 
оцінку стану рослинності. За різночасовими 
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знімками проаналізовано зміни в землеко-
ристуванні, трансформації земельних угідь.

Території полігонів представлено чорно-
земами типовими різного ступеня гумусності 
та змитості. Практично всі ґрунти різняться 
важкосуглинковим гранулометричним скла-
дом і ґрунтоутворювальними породами. 

У процесі дешифрування космічних знім-
ків та створення багатошарової інформації 
про тестові полігони використовували гео-
інформаційні системи. Так, для географічної 
прив’язки, основної обробки, перетворень 
використовували геоінформаційні системи 
MapInfo, SAGA, ArcGIS і TNT-lite.

Результати досліджень. Показники стану 
поверхні ґрунту — брилистість або грудку-
ватість, вологість, шорсткість ґрунтової по-
верхні — розрізняються на космічних знімках 
не лише в мікрохвильовому, а й оптичному 
діапазонах. Території, що вирізняються біль-
шою брилистістю, грудкуватістю, вологістю, 
шорсткістю поверхні, мають меншу відбивну 
здатність, ніж їх протилежні аналоги. Тобто 
яскравість на космічному зображенні таких 
територій, які вирізняються темнішими кольо-
рами, є меншою. Якщо поверхня ґрунту після 

оранки піддавалася культивації, то яскра-
вість таких поверхонь на космічному знімку 
матиме вищі значення й відповідно світлі 
тони. Тому за інших рівних умов розорані 
поля на космічних знімках мають темніше 
забарвлення, ніж нерозорані або закульти-
вовані (рис. 2).

Отже, за допомогою періодичного косміч-
ного знімання можна судити про агротехніч-
ні заходи на полях. Інші агрофізичні агро-
номічно цінні показники, зокрема вологість 
ґрунту, щільність, структурний стан, уміст 
водотривких агрегатів, можна розрахувати 
за даними ДЗ у мікрохвильовому діапазоні 
[8 – 10]. Для чорноземів важкосуглинкового 
гранулометричного складу наведені показни-
ки визначають за таких умов: довжина хвилі 
має дорівнювати 8 мм, випромінювання — 
у вертикальній поляризації. Дані таблиці 
можуть свідчити про рівень окультуреності 
певного поля.

Якщо основою денної поверхні, що під-
лягає космічному зніманню, є території, не 
вкриті рослинністю, то з певною часткою 
імовірності можна за допомогою кількох діа-
пазонів світла визначати деякі інші показни-

Кукурудза

Чорний пар

Пшениця озима

Соняшник

рис. 1. космічне знімання полів господарства, які зайнято зерновими та олійними культурами
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ки ґрунту, які, на нашу думку, є агрономічно 
значущими і контролюються методами ДЗ. 
Традиційно дані дистанційного зондування 
мають тісний взаємозв’язок з умістом гумусу, 
фізичної глини, а, скажімо, для ґрунтів Поліс-
ся — з умістом заліза та першої фракції гра-
нулометричного складу (крупним піском) [6]. 
Для поліських ґрунтів такі регресійні рівняння 
мають досить високий коефіцієнт кореляції, 
що підтверджує щільність зв’язку для зазна-
чених показників: 

Н=5,37+0,09·Я1 – 0,05·Я2 – 0,1·Я3; r=0,91;

ГС1= – 45,38+1,59·Я1 – 0,79·Я2 – 0,25·Я3; r=0,89;

Fe=222,53+1,04·Я1 – 0,16·Я2 – 2,62·Я3; r=0,85,

де Н — уміст гумусу; Я1, Я2, Я3 — яскравості 
в зеленому, червоному та ближньому інфра-
червоному діапазонах знімання супутника 
SPOT; ГС1 — уміст першої фракції грануло-
метричного складу; Fe — уміст загального 
заліза; r — коефіцієнт кореляції. 

На основі отриманих рівнянь в ГІС побудо-
вано картограми вмісту окремих агрономічно 
значущих показників для кожного конкретного 
поля в зоні Полісся [7] (рис. 3). 

Коли денна поверхня, яку знімають, вкрита 
рослинністю, то про забезпеченість агроно-
мічно значущими параметрами в обсягах, 
необхідних для розвитку та стабільного стану 
рослин, можна судити за станом посівів.

Окрім безпосереднього визначення за допо-
могою космічного знімання агрономічно значу-
щих параметрів ґрунту, для розвитку зернового 
та олійного виробництва потрібно оперативно 
вивчати різноманітні динамічні процеси, які від-
буваються в ґрунті. За космічними зображення-
ми фіксуються поширені на території України 
деградаційні процеси — водна та вітрова 
ерозії. Важливо зазначити, що космічні знімки 
не лише свідчать про розвиток та інтенсив-
ність процесів водної і вітрової ерозій ґрунтів, 
а й певною мірою дають змогу контролювати 
ефективність агротехнічних і лісомеліоратив-
них заходів. На знімках добре ідентифікуються 
протидефляційні смугові посіви, що являють 
собою чергування вузьких смуг посівів зернових  
і багаторічних трав або зернових колосо-
вих і соняшнику, висока стерня яких сприяє 

Чорний пар

Розорано під кукурудзу та соняшник

рис. 2. фрагмент космічного знімка з розора-
ним і нерозораним полями

відповідність значень Дз рівню окультуреності ґрунту

Рівень 
окультуреності

Уміст агрономічно цінних агрегатів Рівноважна щільність будови

традиційний 
показник, %

відповідний 
радіолокаційний показник σvk8, дБ

традиційний 
показник, г/см3

відповідний 
радіолокаційний показник R4

Високий 70 – 80 ( – 40) – ( – 57) 1,1 – 1,2 0,33 – 0,70

Середній 60 – 70 ( – 24) – ( – 40) 1,2 – 1,3 0,70 – 1,07

Низький <60 < – 24 >1,3 >1,07

 а   б 

рис. 3. картограми вмісту агрономічно значу-
щих показників у зоні Полісся: а — уміст гуму-
су; б — уміст заліза
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затриманню снігу на полях узимку для волого-
забезпечення рослин. Їх використовують для за-
хисту від впливу вітрів. Смугове розміщення 
посівів, чітко відображених на знімках, утворює 
своєрідний сільськогосподарський ландшафт, 
який сприяє боротьбі з дефляцією [4].

Завдяки чіткому відображенню динамічних 
властивостей ґрунтів і процесів, таких, як еро-
зія, космічні знімки є коректним матеріа лом 
для оцінки земель сільськогосподарського  

призначення, виявлення територій, які по-
требують ґрунтозахисних заходів, заходів із 
підвищення родючості ґрунтів, запобігання 
розвитку кризових процесів, явищ і стихійно-
го лиха. Наведені вище агрохімічні та агро-
фізичні показники ґрунтів у середовищі ГІС 
оперативно дешифруються за матеріалами 
дистанційного зондування, що істотно може 
впливати на інтенсифікацію розвитку зерно-
вого та олійного господарства країни. 

За результатами досліджень установле-
но можливості супутникового контролю  за 
рядом показників та чинників, які є основою 
формування денної поверхні, що безпосе-
редньо відображається на космічних знімках 
високої роздільної здатності. Тому базою 
для оперативного ухвалення управлінських 
рішень може бути інформація про структу-
ру посівних площ, види землекористування, 
вид та стан посівів у різні періоди вегета-
ції, отримана з космічних апаратів. Така 
інформація може бути корисною не лише 
для розрахунку потрібних площ під зернові 
та олійні культури, а й для організації ґрун-

тозахисних сівозмін, меліоративних заходів, 
засобів та обсягів підживлення сільськогос-
подарських культур. 

Супутникові спостереження дають мож-
ливість оперативно контролювати агро-
екологічний стан території і впливати 
на механізм впровадження інтенсифікації 
зернового виробництва в Україні.

Отже, дистанційне зондування в різних 
діапазонах хвиль дає можливість оператив-
ного контролю за станом ґрунтів та рос-
линності, зокрема зернових культур, що є 
впливовим чинником щодо політики ведення 
аграрного виробництва в Україні. 
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Декоративне рослинництво 
в Україні: перспективи 
стрУктУризації та сталого 
розвиткУ

Мета. вивчення стану та перспектив вітчизняної 
галузі декоративного рослинництва на фоні 
розвитку цієї галузі у провідних європейських 
країнах. Методи. застосовано історично-
науковий, логічний, проблемно-хронологічний 
методи, вивчено архівні матеріали та публікації, 
пов’язані з формуванням галузі декоративного 
рослинництва. Результати. визначено основні 
проблеми в галузі декоративного рослинництва та 
можливості їх розв’язання. Докладно висвітлено 
економічно-фінансову доцільність розвитку цього 
сектору сільського господарства. наведено 
перелік вітчизняних підприємств з виробництва 
декоративних рослин та описано їхні потужності 
й можливості, а також науково-дослідних установ 
наан як перспективних. Висновки. накреслено 
заходи для поліпшення стану вирощування 
декоративних культур в Україні.

Постановка проблеми. Нині декоратив
не рослинництво є підгалуззю рослинництва 
аграрного сектору, яка спрямована на роз
множення та вирощування насіння і садивного 
матеріалу декоративних рослин з метою їх 
подальшого використання у створенні наса
д жень різного функціонального призначення. 
Поняття «декоративні рослини» охоплює ши
роке коло листопадних і вічнозелених листя
них та хвойних дерев, кущів, ліан, трав і навіть 
мохів, які завдяки своїм зовнішнім ознакам  
і стійкості до несприятливих біотичних та абі
отичних чинників довкілля придатні для ви
користання у фітодизайні й озелененні. 
У реальних умовах зростання антропогенного 
навантаження на біосферу декоративне рос
линництво й озеленення трансформуються 

Ключові слова: декоративні рослини, ринкові засади, зелені насадження, розсадництво.

в один з найважливіших напрямів формуван
ня екологічної компоненти та біологічної про
дуктивності ноосфери, збереження й підтрим
ки належних умов життя та роботи людини, 
що зафіксовано в багатьох документах ООН 
і міждержавних угодах. Додатковим потужним 
аргументом на користь декоративного рос
линництва й озеленення є можливість одно
часного використання декоративних рослин 
не лише в естетичних цілях, а й як чинників 
зниження забрудненості довкілля пилом, шкід
ливими сполуками, важкими металами, а та
кож як продуцентів летких сполук, що мають 
лікувальні властивості і позитивно впливають 
на психоемоційний стан людини.

Мета досліджень — проаналізувати віт
чизняний ринок декоративних рослин, їх 

Рослинництво,  
кормовиробництво
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вирощування в Україні та за кордоном.
Методи досліджень. Застосовано істо

ричнонауковий, логічний, проблемнохроно
логічний методи, вивчено архівні матеріали 
та публікації, пов’язані з формуванням галузі 
декоративного рослинництва. 

Результати досліджень. Декоративні 
рослини супроводжують людство з давніх 
часів, зокрема згадаємо середньовічні єв
ропейські монастирські сади та аптекарські 
городи як протоформу сучасних ботанічних 
садів, що беруть свій початок ще з часів 
Ліннея. Перші ботанічні сади на теренах 
України з’явилися на поч. ХІХ ст., нині їх 
кількість сягає 22х, а колекційний фонд — 
десятків тисяч видів, форм і сортів рослин 
з усієї земної кулі. Саме завдяки цьому фон
ду сформовано сучасний вигляд численних 
парків, скверів, бульварів, прибудинкових 
і присадибних ділянок, відбувається його 
підтримка й оновлення. Проте чи є ефек
тивним використання багатого рослинного 
надбання, зважаючи на те, що головним 
завданням ботанічних садів і дендропарків 
є інтродукція нових рослин, поповнення та 
збереження рослинного генофонду? На це 
запитання можна відповісти, залучивши 
до аналізу безпосередніх виробників деко
ративних рослин та їх споживачів.

У дорадянські часи головними постачаль
никами декоративних рослин виступали саме 
ботанічні сади, державне фінансування яких 
було надто обмеженим й потребувало додат
кових коштів через розмноження та продаж 
рідкісних на той час рослин, а споживача
ми були винятково заможні особи, для яких 
формування паркових насаджень біля своїх 
палаців або садиб було чи не обов’язковою 
складовою їхнього суспільного стану. Однак 
пізніше, вже у радянські часи, між ботанічни
ми садами та споживачем (яким нова влада 
визначила безпосередньо мешканців міст 
і селищ) з’явилася нова структура, що пере
брала на себе функції як виробника деко
ративних рослин, так і відповідального за їх 
садіння та догляд — так звані зеленбуди при 
управліннях житлового господарства, яким 
доручили озеленення вулиць, дворів, скве
рів і бульварів, міських парків та лісопарків. 
Поєднання в одній юридичній особі функцій 
замовника і виконавця робіт з вирощування 
декоративних рослин може й мало певні пе
реваги з позицій соціалістичного планування, 
проте істотно знизило зацікавленість зелен
будів в інноваціях; як наслідок — ботанічні 

сади практично законсервувались і значно 
віддалилися від своїх першочергових зав
дань. Наступна пострадянська трансфор
мація економіки повністю висвітлила хиби 
в діяльності зеленбудів, чи не найбільшою 
з яких було домінування соціальної складової 
над економічною. У результаті більшість із 
цих підприємств або ліквідована, або транс
формована в переважно слабкі приватні 
структури, або залишилась у занедбаному 
стані при міських комунальних управліннях. 
Ще у 2009 р. в системі Міністерства жит
лового та комунального господарства було 
40 розсадників на загальній площі до 3000 га,  
причому 30% цих земель визнали такими, 
що не відповідають цільовому призначенню. 
Згідно з офіційною статистикою Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та жит
ловокомунального господарства України 
у 2013 р. в містах і селищах країни зелені на
садження зосереджували на площі 652 тис. га  
( – 4,2% порівняно з попереднім роком), при
чому у відносному догляді перебувало лише 
72%, або близько 470 тис. га; розсадники 
системи за рік отримали 654 кг насіння кві
тів та 178 т газонних трав, до 3 млн шт. са
джанців дерев і кущів, що загалом відповідає 
фінансовому результату — 40 млн грн, або 
4 млн євро при загальних витратах на утри
мання зелених насаджень — 519 млн грн. 
Безперечно, жалюгідний результат діяльності 
системи, яка доживає свого віку, підсилює 
той факт, що тільки на ремонт наявних пар
кових насаджень міст і селищ України потріб
но близько 10 млн саджанців дерев і 13 млн 
кущів, а щорічне їх виробництво з урахуван
ням нового будівництва має становити відпо
відно 16 і 25 млн шт.

Цілком протилежні результати діяльності 
у сфері декоративного рослинництва маємо 
в низці європейських країн, які чітко визна
чили не тільки екологічну та соціальну значу
щість, а й економічну привабливість декора
тивного рослинництва як сегмента аграрного 
виробництва. Наприклад, у Німеччині нині 
функціонує понад 4 тис. розсадників деко
ративних рослин загальною площею більше  
27 тис. га; щороку вони вирощують близько 
300 млн шт. рослин на загальну суму по
над мільярд євро, або близько 37 тис. євро 
на 1 га розсадника. У Нідерландах площа 
декоративних розсадників сягає 11,5 тис. га  
при загальній вартості продукції більше  
2,5 млрд євро, або понад 200 (!) тис. євро 
з га — згадаємо, що основним видом продукції 
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тут є цибулини всесвітньо відомих тюльпанів, 
які потрапили до Європи з Туреччини, а туди 
у вигляді дикорослих екземплярів — зпід 
кримської Кафи. Не менш вагомі результати 
демонструє відносний новачок на ринку де
коративних рослин — Польща, в якій наразі 
з 0,03% від загальної площі орних земель 
вирощують декоративну продукцію вартіс
тю 5,6% від загальної сільськогосподарської 
продукції. Не дивно, що саме ця країна, а та
кож визнані європейські лідери — Німеччина 
та Нідерланди займають чільні місця в імпор
ті декоративних рослин до України. Загалом 
західноєвропейський ринок декоративних 
рослин становить близько 17,5 млрд євро, 
при цьому кількість зрізаних квітів і декора
тивних рослин на ринку сягає суми 70 євро 
на людину за рік (до 60% припадає на зрі
зані квіти). Угорщина значно поступається 
цими показниками: при загальній кількості 
декоративних рослин на людину на суму 
близько 17 євро за рік тільки 7 євро припа
дає на рослини в контейнерах. Ще нижчим, 
а саме 7 і 3 євро, є цей показник у Польщі, 
яка, безперечно, більше обтяжена озеле
ненням своїх східних сусідів. У Росії річні 
витрати середньостатистичної людини на де
коративні рослини оцінюють у 5 євро, з них 
тільки 1 євро — на контейнерні культури; що 
стосується України, цей показник іще нижчий.

Виробництво декоративних рослин є пер
спективним напрямом розвитку аграрного 
сектору, на якому багато країн непогано за
робляють, додатково вирішуючи питання еко
логічного характеру та підвищуючи естетичну 
привабливість своїх міст і селищ. Виникає 
слушне запитання, наскільки сьогодні мож
лива реалізація такої перспективи в Україні? 
Щоб відповісти, потрібно спочатку проаналі
зувати стан вітчизняного ринку декоративних 
рослин.

У 2012 р. за показником товарної структу
ри роздрібної торгівлі в Україні товарообіг за 
статтею «квіти, рослини та насіння квіткових 
культур» становив 345 млн грн, при цьому 
частка товару, виробленого в Україні, стано
вила 172 млн грн, або 50%. 

Додатково було імпортовано декоративних 
деревних рослин на загальну суму 85 млн грн.  
Враховуючи специфіку виробництва деко
ративних дерев сучасними вітчизняними 
розсадниками, багато з яких лише дорощує 
імпортовану продукцію, визначити частку 
вітчизняної та імпортованої продукції в цій 
категорії виробництва досить важко, але є 

можливість оцінити загальний обсяг ринку де
коративної продукції в межах 430 – 470 млн грн.  
Офіційна статистика свідчить, що у 2012 р. 
імпорт в Україну за статтею «квіти, росли
ни та насіння квіткових культур» становив 
26,5 млн дол., або 212 млн грн, з яких майже 
90% припадало на зрізані квіти (половина 
з них — троянди). Що стосується експор
ту, то він є просто жалюгідним, становить 
3,9 тис. дол. (!), або 30 тис. грн і орієнто
ваний на країни СНД. Якщо до 212 млн грн 
імпортованих квіткових рослин додати 85 млн 
деревних декоративних рослин, загальний 
імпорт в Україну становитиме 300 млн грн. 
Структуру такого імпорту наведено в табл. 1.

Можна констатувати, що порівняно з єв
ропейськими офіційний ринок декоративних 
рослин в Україні доволі слабкий (10 грн, або 
1 євро на людину за рік!), і 2/3 його займає 
імпортована продукція. Що стосується вітчиз
няних виробників, то їх можливості за межі 
цього кволого ринку практично не виходять. 
Причин такого стану речей багато, але чи не 
найголовнішою з них є майже повна відсут
ність державного регулювання: згадаємо, що 
розвиток польського сектору з виробництва 
декоративних рослин розпочинався з низки 
державних преференцій! Соціалістична мо
дель зеленого будівництва із зосереджен
ням функцій замовника та виконавця робіт 
виявилася невдалою, але навіть до остан
нього часу вона мала певне продовження. 
Зрештою, наприкінці 2012 р. вийшла нова 
редакція Закону України «Про насіння і са
дивний матеріал». Як свідчить таблиця, цей 
закон вперше чітко визначив місце декора
тивного рослинництва серед вирощування ін
ших сільськогосподарських культур, уточнив 
поняття «декоративні рослини», визначив, 
що головним органом у сфері декоратив
ного рослинництва є Міністерство аграрної 

1. структура імпорту декоративних рослин 
в Україну у 2012 р.

Декоративні рослини
Імпорт,  
млн грн

Відсоток від 
загального

Зрізані квіти  190  62

З них троянди  95  31

  Кімнатні рослини  14  6

Бульби та цибулини  6,5  3

  Насіння квітів  1,5  1

  Деревні декоративні  85  28

Загалом  307  100
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підприємствами з вирощування декоратив
них рослин практично немає маточників.

Варто зупинитися на асортименті вирощу
ваних приватними підприємствами декора
тивних рослин. Треба визнати, що він досить 
різноманітний, оскільки спирається на наяв
ний у європейських виробників. Наприклад, 
ПП «Хмелева» пропонує 200 видів листяних 
і хвойних рослин у контейнерах і з відкритою 
кореневою системою, «Фабрика декоратив
них рослин» — відповідно 250, а «Екоцентр 
Парадіз» — навіть 400 найменувань. Серед 
підприємств, що спеціалізуються на квіткових 
культурах, ПП «Квітана» пропонує 350 сор
тів лілейників, 500 — ірисів, 220 — півоній, 
150 — хризантем, 55 — гібіскуса Русанова; 
«Декоплант» як дочірнє підприємство нідер
ландської фірми представлена на ринку ве
ликим асортиментом троянд; в асортименті 
ПП «Сад Вашої мрії» — багаторічні квіткові 
культури, а ПКФ «Юнна» пропонує петунії, 
сурфінії, чорнобривці, бальзаміни, понад 
100 сортів троянд і кімнатні квіти. При всьо
му розмаїтті пропонованої продукції треба 
пам’ятати, що вона представлена майже 
пов ністю сортами, захищеними відповідними 
європейськими патентами. Отже, наші вироб
ники цілком залежать від основних фірм — 
власників сортів, які полюбляють продавати 
досить дорогий стартовий матеріал разом із 
технологією вирощування та відповідними 
супровідними матеріалами (засоби стимуля
ції росту, поживні речовини, засоби захисту 
рослин). Як наслідок — у процесі вирощуван
ня декоративних рослин за підприємствами 
нашої країни залишаються наявність ґрунтів 
(і тут є свої проблеми, адже переміщення їх 
заборонено законодавством!), робоча сила 
та продаж продукції, тоді як інтелектуаль
на складова зосереджена за кордоном. Не 
дивно, що як стосовно власної науки, так 
і намагань державних органів врегулювати 
діяльність приватних розсадників, вони, як 
і Всеукраїнська спілка виробників посадково
го матеріалу декоративних рослин, загалом 
займають досить консервативну позицію. Так, 
на грудневому круглому столі 2010 р. Ради 
підприємців при Кабінеті Міністрів України 
та згаданої Спілки представники останньої 
висловлювались проти сертифікації продук
ції та внесення сортів декоративних рослин 
до Державного реєстру. Поява нової редакції 
Закону «Про насіння та садивний матері
ал» дещо пожвавила роботу Міністерства 
аграрної політики та продовольства України 

політики та продовольства України, підкрес
лив, що цей сектор виробництва цілком під
падає під загальноприйнятні у розсадництві 
правила — атестації розсадників, серти
фікації продукції, захисту авторських прав 
на сорти і т.ін. Важливим є визнання провід
ної функції Національної академії аграрних 
наук України у науковому забезпеченні де
коративного рослинництва. 

Перехід функцій управління сектором де
коративного рослинництва до Міністерства 
аграрної політики та продовольства є хоча 
і вірним, але вкрай запізнілим кроком: ще 
на початку століття приватні підприємства 
з вирощування та продажу декоративних рос
лин створили свою громадську організацію — 
Всеукраїнську спілку виробників посадкового 
матеріалу декоративних рослин, яка розпо
чала активну діяльність через проведення 
конференцій, семінарів, «круглих столів», 
зокрема з органами державного управління 
та науковими установами. Сьогодні підприєм
ства, що належать до цієї спілки, є найпотуж
нішим гравцем на ринку декоративних рос
лин: їх кількість перевищила 100 га, а площі 
під вирощуванням згаданої продукції сягають 
1000 га.

Природно, що 38% цих підприємств зо
середжено в Києві та області — серед них: 
«БіосфераЛ», «Рroxima» з площами 10 – 12 га  
і «Мегаплант» з площею 200 га. По 9 – 10 
підприємств містяться у Дніпропетровській та 
Донецькій областях — найвідоміші з них — 
«Квітана», «Сад вашої мрії», «Екоцентр 
Парадіз», «Фабрика декоративних рослин». 
Непогано також представлена Західна 
Україна — фірмами: «Хмелева», «Клуб рос
лин», «Елітфлора», «Флорагард». Є чле
ни спілки також на Вінниччині, Черкащині, 
Харківщині, Полтавщині та Одещині. 
Практично всі ці підприємства починали із за
купівлі за кордоном і дорощування посадко
вого матеріалу деревних і квіткових рослин. 
Переважно ця практика залишилась і зараз 
з поступовим розширенням технологічного 
процесу аж до закупівлі невкорінених живців 
у вигляді мультиплат. При цьому деякі під
приємства, наприклад «Мегаплант», чітко 
зазначають походження посадкового мате
ріалу з Європи, інші маскують це джерело 
поняттям «рослини, адаптовані до місцевих 
умов», але практично ніхто не посилаєть
ся на унікальні колекції ботанічних садів та 
дендропарків і провина в цьому насамперед 
останніх — між колекційними зразками та 
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у сфері декоративного рослинництва і спри
яла частковому зближенню позицій держави 
та приватних структур, але цей позитивний 
процес загальмувався у 2014 р. з причин, про 
які йтиметься далі.

Обговоривши питання взаємодії вітчиз
няної науки та виробників декоративних 
культур, поза увагою залишилось голов
не — чи маємо взагалі наукове супрово
дження цього перспективного сегмента 
аграрного виробництва? Відповідь на це 
запитання буде ствердною — маємо, але 
з поправкою — до цього року. З 2011 р. під 
егідою Національної академії аграрних наук 
України було розпочато виконання програ
ми наукових досліджень «Наукові осно
ви сучасного декоративного садівництва, 
трансформації агроландшафтів та фітоме
ліорації населених пунктів», скорочено — 
«Декоративне рослинництво». Головною 
організацією з виконання програми було 
визначено Нікітський ботанічний сад — 
Національний науковий центр з його мере
жею (зокрема Прилуцьку дослідну станцію 
та ДПДГ «Новокаховське»). За короткий 
період реалізації програми розроблено по
над 20 стандартів України, від терміноло
гії — до якісних і кількісних показників за 
окремими групами декоративних рослин; 
гармонізовано зі стандартами ISO ще 12 
національних стандартів. Рослинні колекції 
установ поповнилися більше ніж 150ма 
видами, формами й сортами квіткових і де
ревних декоративних культур, розпочато їх 
інтродукцію. До Реєстру рослин, дозволе
них для розповсюдження в Україні, зане
сено по 4 сорти тюльпанів і хризантем та  
по 6 сортів троянд. Після успішної апроба
ції в умовах Херсонщини для озеленення 
півдня України рекомендовано 275 видів 
і культиварів деревних рослин. Одночасно 
з науковим процесом Академією було 

розроблено й затверджено наукововироб
ничу програму з виробництва посадкового 
матеріалу квітководекоративних рослин 
і газонних трав установами НААН; без до
даткового фінансування програму успішно 
виконували впродовж 3х років (табл. 2).

Також істотно активізувалися контакти на
уковців з профільним міністерством: розроб
лено та схвалено НААН проект галузевої 
програми з розвитку декоративного рослин
ництва до 2025 р., який передбачав вихід 
на рівень вартості виробленої продукції по
над 3 млрд євро; на розгляд міністерства 
було передано перелік декоративних рослин, 
які потребують або не потребують внесення 
до Державного реєстру сортів, дозволених 
для розповсюдження в Україні, а також про
позиції щодо вдосконалення Закону України 
«Про насіння та садивний матеріал».

 Ця, безперечно, позитивна динаміка 
була раптово перервана в березні 2014 р. 
внаслідок анексії Криму, де залишилася го
ловна установа з виконання програми. Як 
результат, виникла реальна загроза повно
го згортання перспективного напряму на
укових досліджень і подальшого хаотичного 
розвитку відповідного сегмента аграрного 
комплексу та ринку, де реалізується його 
продукція. Однак ситуація, що склалася, 
хоча і вкрай важка, але не безнадійна. У ви
конанні програми «Декоративне рослинни
цтво» брали участь і продовжують активну 
роботу кілька дослідних станцій та дослід
них господарств, які мають відповідну ма
теріальну і наукову базу. Серед них — вже 
згадана Прилуцька дослідна станція, яка 
увійшла до складу Інституту садівництва 
НААН; науковий колектив станції складається 
з 30 осіб, а колекція становить 35 сортів ро
додендронів, 100 — ірису бородатого, 40 — 
канни садової, а також троянди, хризанте
ми, є і хвойні та листяні декоративні кущі 

2. результати виконання програми з виробництва садивного матеріалу квітково-декоративних 
культур і газонних трав установами наан

Група культур
Роки

  2011 план/факт  2012 план/факт  2013 план/факт 

Хвойні, тис. шт.  49,1/13,7  53,17/85,8  62,65/180,8
Листяні вічнозелені  99,01/245,08  107,06/130,9  135,11/100,8
Листопадні  189,07/268,14  204,32/152,2  219,0/162,8
Квітководекоративні  121,2/219,65  135,0/176,2  146,0/34,6
Насіння квіткових, кг  31,0/68,0  97,0/129,9  120,0/120,0
Насіння для газонів, т  15,9/72,9  17,6/13,6  18,7/20,8
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й дерева. Дослідна станція лікарських рослин 
Інституту агроекології має дендропарк, ви
вчає вплив екологічних чинників на стан пар
кових насаджень Лівобережного Придніпров’я. 
Науковцями станції складено каталог 221 
виду аборигенної та інтродукованої дендро
флори, розроблено методичні рекомендації 
з утримання місцевих парків. Є дендропарк 
і в Устимівській дослідній станції Інституту 
рослинництва імені Юр’єва, який використо
вується як маточник для розмноження деко
ративних рослин та база досліджень. Також 
є дендропарки в Тернопільській дослідній 
станції Інституту кормів і сільського госпо
дарства Полісся та в ДПДГ «Новокаховське» 

на Херсонщині, де завдяки багаторічному 
вивченню інтродукованих з Криму культур 
здійснюється їх активне розмноження та під
готовлено проект озеленення міста Херсон. 
Зрештою, значна колекція квітководекора
тивних рослин зосереджена в Інституті садів
ництва, де нещодавно було створено лабо
раторію квітководекоративних та лікарських 
рослин. В Інституті проводять колекційне сор
товивчення 125 сортів айстри, здійснюється 
підтримка та вивчення 77 видів інших декора
тивних культур. Отже, у згаданих установах 
є потужний науковий колектив, який здатний 
успішно продовжити виконання наукової про
грами «Декоративне рослинництво». 
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Для ефективного використання потенці-
алу згаданих колективів потрібно здійснити 
певні науково-організаційні заходи, а саме: 
скоригувати з урахуванням реальних обста-
вин наукову програму «Декоративне рослин-
ництво» та сформувати на її основі відпо-
відну програму на 2016 – 2020 рр.; визначити 
головною установою з виконання цієї про-
грами Інститут садівництва та залучити 
до її виконання всі установи Академії, які 
мають відповідний досвід роботи в цьо-
му напрямі, кадри й матеріальну базу; 
поновити роботу технічного комітету 

зі стандартизації ТК-160 «Декоративне 
рослинництво» та уточнити програму його 
роботи на найближчі 3 роки; Інституту са-
дівництва як головній установі з виконання 
програми «Декоративне рослинництво» по-
новити контакти з Міністерством аграр-
ної політики та продовольства України 
з питань доопрацювання і затвердження 
відповідної галузевої програми, інших норма-
тивних актів у сфері роботи декоративних 
розсадників, використовуючи при цьому до-
свід роботи Всеукраїнської спілки виробників 
садивного матеріалу декоративних рослин.

Висновки
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Мета. аналіз перспектив застосування 
сучасного хімічного методу захисту посівів 
сільськогосподарських культур від шкідливих 
організмів. Результати. Проведено оцінку 
результатів польових дослідів і широкої виробничої 
практики застосування пестицидів і деструктивного 
антропного хімічного навантаження на довкілля 
в сучасних інтенсивних технологіях вирощування 
сільськогосподарських культур.  Доведено, що 
головною причиною такої дії є не токсичність 
препаратів, а нанесення їх не на цільові об’єкти — 
рослини, а на ґрунт. такі втрати інсектицидів, 
гербіцидів та фунгіцидів часто сягають 50 – 99,8% 
від норми їх витрати. Висновки. необхідно 
розробити нові й екологічні способи нанесення 
пестицидів лише на цільові об’єкти — рослини — без 
забруднення довкілля. таке технологічне вирішення 
принципово змінить хімічний метод захисту 
посівів сільськогосподарських культур і на порядок 
поліпшить його екологічність. 

Зростання чисельності населення потребує 
збільшення обсягів виробництва сільськогос-
подарської продукції, передусім продоволь-
ства [21]. Досягнути такого результату можна 
збільшенням площ посівів сільськогосподар-
ських культур, підвищенням їхньої врожайнос-
ті, зменшенням втрат сільськогосподарської 
продукції від негативного впливу шкідливих 
організмів [8]. Зупинимося на проблемах зни-
ження негативного впливу на культурні рос-
лини шкідливих організмів: шкідників, хвороб, 
бур’янів. Такими питаннями займається служ-
ба захисту рослин.

Сучасний захист рослин — досконалий комп-
лекс організаційно-технічних заходів і діагности-
ки, що базується насамперед на раціональному 
застосуванні пестицидів [15]. Тобто сучасний 
захист рослин переважно хімічний. Зазначимо, 
що успішний захист саду здійснюють за до-
помогою 15 – 25-ти послідовних обприскувань 
плодових дерев інсектицидами, фунгіцидами, 
акарицидами та ін. Подібна ситуація і на вино-
градниках [20]. Для захисту посівів буряків цу-
крових за інтенсивних технологій вирощування 
здійснюють не менше 3-х послідовних обпри-
скувань гербіцидами, 1 – 2-х — інсектицидами 
і 3 – 4-х — фунгіцидами. Сумарно виходить, що 

Ключові слова: хімічний захист, пестициди, забруднення довкілля, витрати препаратів.

на посівах здійснено 7 – 9 обприскувань пести-
цидами [2, 10, 13]. Відоме твердження, що всі 
інтенсивні технології вирощування є екологічно 
«брудними», цілком справедливе. Надійний за-
хист посівів сільськогосподарських культур від 
шкідливих організмів потребує значного хімічно-
го навантаження на орні землі [11]. 

Науково-технічний прогрес дає змогу синте-
зувати нові і більш досконалі пестициди. Їхній 
рівень токсичності до теплокровних організмів, 
і зокрема людини, знижується. Зменшуються 
й гектарні норми витрати пестицидів. Скажімо, 
із застосуванням гербіцидів на основі похідних 
сечовини знизилися норми витрати від літрів 
на 1 га до десятків грамів [16].

Дика природа тонко реагує на антропний тиск 
на орних землях. Унаслідок спрямованих мута-
цій (від змін окремих генів до ефекту поліплоїдії 
хромосом) чутливі до хімічних стресів популя-
ції шкідливих організмів замінюють стійкішими 
[18]. Особливо швидко такий процес відбува-
ється у збудників хвороб. Ще кілька років тому 
фунгіцид виявляв високий рівень ефективності, 
наприклад, до збудника фітофтори картоплі — 
Phitophtora infestans, а нині він істотно знизив за-
хисну функцію. Потрібно або збільшувати норму 
його витрати, або замінювати на інші препарати. 
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Подібні тенденції виявляються з інсектицидами 
проти шкідників, скажімо, білокрилки теплич-
ної — Trialeyrodes vaporariorum і з гербіцидами 
проти бур’янів — щириці загнутої — Amaranthus 
retroflexus L. [3, 6, 14]. Проблема формування 
резистентності шкідливих організмів, зокрема 
перехресної, до дії пестицидів стала вже плане-
тарною. Із заміною препаратів на нові, з іншими 
механізмами дії, можна контролювати шкідливі 
організми лише тимчасово, 5 – 10 років. Скажімо, 
до гербіцидів суцільної дії на основі діючої речо-
вини гліфосату нині в Європі є понад 60 видів 
бур’янів, що створили резистентні популяції [19]. 

Водночас усі люди бажають мати чисту 
воду, повітря, здорове довкілля і продукти 
харчування без залишків пестицидів. Як по-
єднати всі ці вимоги в системі широкого вико-
ристання хімічного захисту рослин? Спробуємо 
розв’язати проблему послідовно. Питання ре-
зистентності шкідливих організмів до дії кон-
кретного пестициду можна успішно вирішити 
чітким дотриманням регламентів їх застосу-
вання. Наприклад, відомий гербіцид бетанал 
(д.р. фенмедіфам, десмедіфам і етофумезат) 
активно застосовують на посівах буряків цу-
крових з 1970 р. і донині, тобто понад 40 років 
[17]. Проте в умовах виробництва не зафіксо-
вано формування популяцій бур’янів, стійких 
до його дії. Чому? Адже до іншої групи препа-
ратів на основі похідних сечовини, синтезова-
них значно пізніше, нині є багато резистентних 
популяцій різних видів бур’янів. Причину фор-
мування резистентності можна знайти в частоті 
застосування препаратів конкретної хімічної 
групи або механізму дії. 

У структурі посівів буряків цукрових не біль-
ше 20%. Відповідно гербіциди бетанальної 
групи (спеціалізовані гербіциди для посівів 
цієї культури) застосовують не частіше як двічі 
за 10 років. Похідні сечовини — препарати 
для посівів зернових культур, яких традиційно 
в структурі посівів понад 50%. Тобто в по-
сівах пшениці, кукурудзи, ячменю та інших 
застосовують гербіциди однакового механізму 
дії (ALS). Цілеспрямований хімічний вплив 
на рослини бур’янів конкретного механізму 
дії гербіцидів призводить до відповідних адап-
таційних змін біохімізму і формування резис-
тентних популяцій недавно чутливих видів 
[7]. Постійна зміна фунгіцидів з різними ме-
ханізмами дії в процесі їх застосування дає 
змогу уникати адаптації грибів-патогенів до їх 
токсичної дії. 

Питання забруднення довкілля пести-
цидами — одне з актуальних для сучасних 

систем захисту посівів від шкідливих організ-
мів. Екологічним є спосіб попередньої токси-
кації молодих проростків культурних рослин 
протруйниками з інсектицидним ефектом. 
Проте такий спосіб захисту від шкідників не 
універсальний. Скажімо, за високої чисельності 
в ґрунті жуків звичайного бурякового довгоно-
сика — Buthinoderes punctiventris Gerni (понад 
3 – 4 шт./м2) навіть потужна токсикація насіння 
буряків цукрових протруйниками не здатна за-
хистити сходи рослин культури від знищення 
фітофагом із високою чисельністю. Слід за-
стосовувати наземне обприскування посівів 
інсектицидами [12], яке здійснюють у фазі 
формування сім’ядоль у рослин буряків цукро-
вих. Сумарна площа їх поверхні (за наявності 
на 1 м2 посівів 10-ти рослин культури) стано-
вить близько 20 см2, або 0,2% площі поверхні 
поля. Проведення суцільного обприскування 
посівів буряків цукрових інсектицидом забез-
печує потрібну токсикацію сходів рослин куль-
тури та їх додатковий захист від ушкоджень 
буряковим довгоносиком. 

Оцінимо ефективність використання і роз-
поділу препарату. За призначенням на по-
верхню рослин культури (на сім’ядолі) було 
нанесено 0,2% кількості робочої рідини з ін-
сектицидом від величини, нанесеної на по-
верхню ґрунту посіву. Не за призначенням 
(забруднення довкілля і прямі втрати препа-
рату та коштів) було витрачено 99,8% об’єму 
робочої рідини з препаратом. Подібні струк-
тури розподілу робочої рідини між цільовим 
нанесенням на рослини і втратами можуть 
бути зафіксовані й під час застосування гер-
біцидів та інших видів пестицидів. 

Над проблемою зменшення непродуктив-
них втрат пестицидів у процесі їх застосуван-
ня працюють багато науковців. Проте однією 
з головних умов досягнення успіху є свідома 
відмова від нанесення пестицидів на цільові 
об’єкти — рослини традиційним способом — 
обприскуванням.

Удосконалення способу обприскування 
(формування аерозолю, надання краплинам 
робочої рідини статичних електричних за-
рядів, монодисперсний розпил, примусове 
осадження краплин потоком повітря та ін.) 
дає змогу лише частково зменшити непро-
дуктивні втрати препаратів, проте в принципі 
не може виключити їх зовсім [1, 4, 5, 9]. Нині 
виробництво потребує розроблення інших 
екологічних і водночас ефективних способів 
цільового нанесення пестицидів лише на рос-
лини. За такого технічного рішення хімічний 
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метод захисту посівів від шкідливих організмів 
отримає нове життя і перспективи для засто-
сування. Можуть бути багаторазово знижені 

не лише затрати на проведення заходів за-
хисту, а й у десятки разів зменшені показники 
негативного впливу пестицидів на довкілля. 
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Хімічний метод захисту посівів від шкідливих 
організмів у сучасному землеробстві став го-
ловним і забезпечує необхідний захист посівів, 
однак, є екологічно «брудним». За дотримання 
регламентів застосування пестицидів, які пе-
редбачають у процесі використання необхідну 
ротацію препаратів з різними механізмами дії 
на шкідливі об’єкти, реально можна уникати 
формування небажаної резистентності шкід-
ливих комах, грибів-патогенів, бур’янів та ін. 

Обприскування як спосіб нанесення пестици-
дів на цільові об’єкти — рослини, призводить 
до значних втрат препаратів і забруднення 
довкілля. Виробництво потребує розроблен-
ня нових способів нанесення робочої рідини, 
які виключають нецільове потрапляння пес-
тицидів і можливість забруднення довкілля. 
Вирішення такого технічного завдання дасть 
змогу зробити хімічний метод захисту посівів 
по-справжньому екологічним і ефективним.

Висновки
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ЕфЕктивність вирощування 
коріандру посівного в умовах 
Західного ЛісостЕпу 

Мета. встановити оптимальну ширину 
міжрядь, норму висіву, спосіб збирання і строк 
застосування регуляторів росту та визначити 
економічну доцільність вирощування культури 
з урахуванням зазначених факторів в умовах 
Західного Лісостепу. Методи. Лабораторний, 
польовий, статистичний. Результати. установлено 
оптимальні параметри сівби і збирання коріандру 
посівного: ширину міжрядь, норму висіву, спосіб 
збирання і виявлено кращий регулятор росту 
та строк його застосування, які забезпечили 
максимальну економічну ефективність за 
вирощування культури. Висновки. максимальні 
економічні показники коріандру посівного 
отримано за сівби з шириною міжрядь 15 см, 
нормою висіву 50 схожих насінин на 1 м погонний 
за двофазного збирання (рівень рентабельності 
174%, коефіцієнт енергетичної ефективності 
(кее) — 5,01.

Постановка проблеми. Глобальні зміни 
клімату, що відбуваються впродовж остан-
нього десятиріччя, вплинули на розподіл опа-
дів і теплового режиму. Тому слід змінити 
принципи побудови сівозмін впровадженням 
нових нетрадиційних культур в умовах зони 
вирощування.

Нині з’явилася можливість в умовах 
Західного Лісостепу вирощувати нетрадицій-
ні культури, які донедавна вважалися типово 
кримськими. Як в умовах лісостепової зони, 
так і в Україні досягнутий рівень виробни-
цтва лікарської рослинної сировини значно 
відстає від рівня передових країн світу і не 
задовольняє потреби фармацевтичної про-
мисловості. Розв’язання цієї проблеми може 
бути успішно здійснене за розробки основних 
параметрів формування високопродуктивних 
агрофітоценозів лікарських та ефіроолійних 
культур і внесення їх до ресурсоощадних 
регіональних технологій вирощування.

Коріандр посівний — одна з цінних ефіро-
олійних культур. Ефірна олія коріандру має 
жовчогінні, болезаспокійливі, антисептичні, 
протигеморойні, ранозагойні властивості, що 

Ключові слова: коріандр посівний, ширина міжрядь, норма висіву насіння, регулятор росту, 
спосіб збирання, економічна та енергетична ефективність.

є підставою для її використання в народній 
та офіційній медицині [1, 6]. Квітучий корі-
андр — добрий медонос, з 1  га посівів одер-
жують до 200 кг нектару або 500 кг меду [10]. 
Затребуваність цієї культури свідчить про 
доцільність її вирощування, зокрема для по-
треб медицини, і необхідність виконання на-
укових досліджень у напрямі вивчення тех-
нологічних питань.

У північній підзоні Степу України дослі-
джували елементи технології вирощуван-
ня коріандру посівного. Автором визначено 
особливості росту, розвитку, формування 
врожайності і якості плодів коріандру сортів 
Янтар та Нектар, установлено оптимальні 
способи сівби, норми висіву та дози міне-
ральних добрив, можливість вирощування 
коріандру в озимих і підзимових посівах. 
Дослідами встановлено, що оптимальною 
дозою добрив є N45P45K45. Унесення цієї 
дози забезпечує врожайність плодів корі-
андру посівного до 15 ц/га [4, 5]. В умовах 
Центрального Лісостепу України також уста-
новлено взаємодію сорту, ширини міжрядь 
та норми висіву насіння з урожайністю плодів 
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коріандру посівного [9]. В умовах Північного 
Степу вивчено та проаналізовано залежність 
урожайності плодів коріандру посівного від 
застосування гербіцидів, припосівного вне-
сення добрив і регуляторів росту [2, 3]. 

Мета досліджень — установити опти-
мальну ширину міжрядь, норму висіву, спосіб 
збирання і строк застосування регуляторів 
росту, а також економічну доцільність виро-
щування культури з урахуванням зазначених 
факторів в умовах Західного Лісостепу.

Методика досліджень. Дослідження ви-
конували впродовж 2008 – 2014 рр. в умо-
вах ТОВ «Оболонь Агро» в смт Чемерівці 
Чемеровецького району Хмельницької облас-
ті (філія кафедри селекції, насінництва і за-
гальнобіологічних дисциплін ПДАТУ). Досліди 
закладали у І – ІІІ декадах квітня (залежно від 
рівня термічного режиму ґрунту і погодно-
кліматичних умов року). Розміщення варіан-
тів у досліді здійснювали методом розще-
плених ділянок (сплит-плот), тобто ділянки 
одного досліду використовували як блоки 

для іншого. Облікова площа ділянки  –  50 м2.
Планом наукових досліджень передбачено 

виконання 2-х дослідів. 1-й дослід містив фак-
тори: А — ширина міжрядь: 15, 30 та 45 см;  
В — норма висіву насіння: 50, 30 та 10 шт. 
на 1 м погонного рядка; С — спосіб збирання 
(одно-, двофазний). 2-й дослід містив факто-
ри: А — регулятор росту (івін, агроемістим-
екстра та вермистим Д); В — строк засто-
сування регулятора росту (обробка насіння, 
обприскування посівів у фазі розетки листків). 
Сівбу проводили сівалкою СКС-1,8. Збирали 
з кожної ділянки за допомогою зернозбираль-
ного комбайна Sampo-130. Насіннєву масу 
очищали від домішок у день обмолоту. 

За період проведення дослідів виконували 
ряд обліків, спостережень та аналізів із ви-
користанням загальноприйнятих методик. 
Зокрема, економічну ефективність елементів 
технології вирощування коріандру посівного 
визначали після виконання виробничих до-
слідів і складання технологічних карт за ціна-
ми 2014 р.; біоенергетичну оцінку елементів 

1. Економічна ефективність вирощування коріандру посівного залежно від ширини міжрядь, 
норми висіву насіння та способу збирання (середнє за 2008 – 2014 рр.)

Ширина 
міжрядь,  

см (А)

Норма висіву 
насіння, шт. на 

1 м погонний (В)

Урожайність, 
т/га

Вартість 
валової 

продукції

Затрати 
на вирощування 

Умовно-чистий 
дохід Рівень 

рентабельності, %

грн/га

Однофазне збирання (С)

15
50 1,65 4950 1801 3149 174
30 1,16 3480 1794 1686 93
10 0,39 1170 1794  – 620  – 

30
50 1,70 5100 1917 3183 166
30 1,02 3060 1917 1143 59
10 0,32 960 1917  – 957  – 

45
50 (К) 1,13 3390 1917 1473 76

30 0,69 2070 1917 153 8
10 0,23 690 1917  – 1227  – 

Двофазне збирання (С)

15
50 1,85 5550 2016 3534 175
30 1,30 3900 2016 1884 93
10 0,44 1320 2016  – 696  – 

30
50 1,87 5610 2164 3446 159
30 1,12 3360 2164 1196 55
10 0,37 1110 2164  – 1054  – 

45
50 1,24 3720 2164 1556 71
30 0,76 2280 2164 116 5
10 0,26 780 2164  – 1384  – 

НІР05, т/га:
А; В — 0,04 – 0,09; С — 0,04 – 0,07; АВ — 0,07 – 0,15;  
АС; ВС — 0,06 – 0,12; АВС — 0,11 – 0,21. 
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технології вирощування встановлювали за 
методикою і довідковими даними, визначе-
ними О.К. Медведовським, П.І. Іваненком, 
А.В. Черенковим, В.С. Рибкою та ін. [7, 8].

Результати досліджень. Головним засо-
бом виробництва в рослинництві, як і в інших 
галузях сільського господарства, в умовах 
поглиблених ринкових механізмів господа-
рювання є земля. Тому розробка і впрова-
дження досконаліших систем ведення вироб-
ництва з метою раціонального використання 
земельних ресурсів і отримання відповідної 
віддачі дуже важливі.

Підвищити рівень прибутків і рентабель-
ність, забезпечити розширене виробництво 
продукції з розрахунку на одиницю земельної 
площі за найменших затрат можна на основі 

ефективних технологічних заходів, що сприяти-
муть реалізації біологічного потенціалу рослин.

Коріандр посівний — нетрадиційна куль-
тура для умов Західного Лісостепу, проте за 
належних умов (дотримання вдосконалених 
елементів агротехнології) вирощування може 
забезпечити значний економічний ефект. 
Крім того, плоди коріандру використовують 
у різних галузях народного господарства, що 
забезпечує значний попит на сировину.

Урожайність плодів коріандру залежно від 
ширини міжрядь, норми висіву насіння і спо-
собів збирання істотно різнилася залежно 
від варіанта, що й пояснює вартість валової 
продукції в межах 690 – 5610 грн/га (табл. 1).

За сівби з шириною міжрядь 30 см і нор-
мою висіву 50 схожих насінин на 1  м погонний 

2. Економічна ефективність вирощування коріандру посівного залежно від застосування регуля-
торів росту рослин (середнє за 2009 – 2014 рр.)

Регулятор росту (А) Урожайність, т/га

Вартість 
валової 

продукції

Затрати 
на вирощування 

Умовно-
чистий дохід Рівень 

рентабельності, 
%

грн/га

Передпосівна обробка плодів (В)

Без регулятора (контроль) 1,79 5370 2164 3206 148
Агроемістим-екстра 1,90 5700 2175 3525 162
Івін 1,87 5610 2175 3435 157
Вермистим Д 1,86 5580 2175 3405 156

Обприскування посівів у фазі розетки листків (В)

Без регулятора (контроль) 1,77 5310 2164 3146 145
Агроемістим-екстра 2,08 6240 2182 4058 185
Івін 2,02 6060 2182 3878 177

Вермистим Д 1,93 5790 2182 3608 165

НІР05, т/га: А — 0,12 – 0,21; В — 0,08 – 0,15; АВ — 0,15 – 0,31.

3. Енергетична оцінка вирощування коріандру посівного залежно від ширини міжрядь та норми 
висіву насіння (середнє за 2008 – 2014 рр.) (двофазне збирання)

Ширина 
міжрядь, 

см (А)

Норма висіву 
насіння, шт. на  

1 м погонний (В)

Урожайність, 
т/га

Затрати 
сукупної енергії

Вихід з 1 га 
валової енергії 

Приріст з 1 га 
валової енергії Коефіцієнт 

енергетичної 
ефективності

МДж

15
50 1,85 4547 22820 18273 5,01
30 1,30 4536 11996 7460 2,65
10 0,44 4536 5427 891 1,19

30
50 1,87 5021 23067 18046 4,59
30 1,12 5021 13815 8794 2,75
10 0,37 5021 4564 -457 0,90

45
50 1,24 5021 15295 10274 3,04
30 0,76 5021 9374 4353 1,86
10 0,26 5021 3207  – 1814 0,63
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Усі види трудових і виробничих затрат 
у сільському господарстві можуть бути досить 
точно визначені в енергетичних еквівалентах, 
що дасть змогу всі види праці й матеріально-
технічні засоби привести до єдиного показни-
ка (Ккал чи Дж, МДж), за допомогою якого ви-
значити фактори родючості у технологічному 
процесі, активну участь кожного елемента, 
його внесок у формування врожаю.

Дані табл. 3, 4 відображають розрахунки 
енергетичної ефективності вирощування корі-
андру посівного за різної ширини міжрядь, нор-
ми висіву насіння, способу збирання та строків 
застосування регуляторів росту рослин.

Вихід валової енергії залежно від варіантів 
досліджень був у межах 3207 – 25657 МДж.

Максимальний Кее 5,52 отримано за об-
прискування посівів у фазі розетки листків 
біостимулятором агроемістим-екстра. Дещо 
поступався за цим показником варіант з об-
прискуванням вегетуючих рослин препара-
том івін із Кее 5,36. 

Отже, витрати непоновлюваної енергії (за 
врожайності в межах 2 т/га) повертаються 
врожаєм коріандру посівного зі значною еко-
номією енергетичних ресурсів.

підвищилися врожайність і вартість валової 
продукції. Проте затрати на міжрядні обро-
бітки в цьому варіанті становили 148 грн, що 
зумовило на 16% нижчий рівень рентабель-
ності, ніж у варіанті суцільної сівби з анало-
гічною нормою висіву на 1  м рядка.

За фактором В в усіх варіантах норми ви-
сіву 10  шт. на 1  м погонний отримано міні-
мальну врожайність у межах 0,23 – 0,44 т/га,  
що є збитковим, тобто затрати на вирощу-
вання перевищують отриману вартість ва-
лової продукції. 

Дані табл. 2 свідчать про те, що із засто-
суванням регуляторів росту можна отримати 
3405 – 4058 грн/га умовно-чистого доходу, що 
на 199 – 912 грн/га перевищує дохід у варіан-
тах без застосування препаратів. 

Рівень рентабельності залежно від за-
стосування регуляторів росту становив 
156 – 185%, тоді як на контролі цей показ-
ник — 174 – 175%.

Максимальні економічні показники — 
умовно-чистий дохід 4058 грн/га отримано 
у варіанті з передпосівною обробкою плодів 
регулятором росту агроемістим-екстра, де 
рівень рентабельності становив 185%.

Максимальні економічні показники коріан-
дру посівного отримано за сівби з шириною 
міжрядь 15 см і нормою висіву 50 схожих на-
сінин на 1 м погонний за двофазного збирання 

(рівень рентабельності — 174%, Кее. — 5,01. 
Рівень рентабельності 185% та Кее 5,52 за-
безпечив регулятор росту агроемістим-екс-
тра під час обприскування вегетуючих рослин.

Висновки

4. Енергетична оцінка вирощування коріандру посівного залежно від строків застосування регу-
ляторів росту (середнє за 2009 – 2014 рр.)

Регулятор росту (А)
Урожайність, 

т/га

Затрати сукупної 
енергії 

Вихід з 1 га 
валової енергії

Приріст з 1 га 
валової енергії Коефіцієнт енергетичної 

ефективності
 МДж

Передпосівна обробка насіння (В)

Без регулятора 
(контроль)

1,79 4547 22080 17533 4,85

Агроемістим-екстра 1,90 4589 23437 18848 5,10

Івін 1,87 4589 23067 18478 5,02

Вермистим Д 1,86 4589 22943 18354 4,99

Обприскування посівів у фазі розетки листків (В)

Без регулятора 
(контроль)

1,77 4547 21833 17286 4,80

Агроемістим-екстра 2,08 4647 25657 21010 5,52

Івін 2,02 4647 24917 20270 5,36

Вермистим Д 1,93 4647 23807 19160 5,12
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Порушення ліПідного 
обміну у молочних корів, 
хворих на кетоз

Мета. вивчити зміни вмісту нейтральних 
ліпідів і фосфоліпідів у крові, а також вмісту 
жиру та білка у молоці високопродуктивних 
корів, хворих на кетоз. Методи. матеріалом 
для досліджень були молочні корови 
голштинської породи продуктивністю понад 
8000 л молока, у яких виявлено ознаки 
клінічного кетозу. Результати. у крові корів, 
хворих на кетоз, установлено зростання 
вмісту тригліцеролів, неетерифікованих 
жирних кислот, холестеролу і зниження 
фосфоліпідів та індексу етерифікований/
загальний холестерол. у плазмі крові хворих 
корів знижується відносний вміст 
сфінгомієліну, фосфатидилетаноламіну, 
кардіоліпіну та зростає лізолецитину, 
фосфатидилсерину, фосфатидилхоліну, 
фосфатидилінозитолу та фосфатидної 
кислоти. у молоці хворих корів вірогідно 
зростає вміст жиру та співвідношення жир/
білок. Висновки. Співвідношення жиру і білка 
у молоці є інформативним діагностичним 
тестом кетозу молочних корів. 

Хвороби обміну речовин у тварин — 
одна з найважливіших проблем у сучас-
ному тваринництві багатьох країн світу. 
Одним із метаболічних захворювань, що 
спричиняє значне зниження молочної про-
дуктивності та передчасне вибраковуван-
ня тварин, є кетоз корів [2]. Захворювання 
найчастіше виявляють у перші два місяці 
лактації, тобто у пік молочної продуктив-
ності [3, 6]. У цей час відбувається втрата 
живої маси тіла тварини через природний 

Ключові слова: корови, ліпідний обмін, кетоз, тригліцероли, жирні кислоти,  
холестерол, фосфоліпіди, молоко.

дефіцит енергії. Організм корови викорис-
товує внутрішні резерви, зокрема жирові 
депо. Утворюється велика кількість жирних 
кислот, які з кров’ю потрапляють у печінку 
і м’язи, де використовуються як джерела 
енергії, посилюється кетогенна функція 
печінки. У разі недостатньої кількості про-
піонатів, які синтезуються в рубці з легко-
перетравних вуглеводів, із жирних кислот 
активно утворюються кетонові тіла (ацетон, 
β-оксимасляна та ацетооцтова кислоти) 

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина
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і виникає кетоз [3]. Отже, ліпідному обміну 
належить надзвичайно важлива роль у па-
тогенезі кетозу.

Мета досліджень — вивчення змін вмісту 
нейтральних ліпідів і фосфоліпідів у крові, 
а також вмісту жиру та білка у молоці висо-
копродуктивних корів, хворих на кетоз, що 
може бути важливим під час вивчення пато-
генезу захворювання, встановлення глибини 
патологічних процесів та інтенсивності роз-
витку хвороби. 

Методи дослідження. Дослідження про-
водили у березні місяці на коровах голш-
тинської породи, 2 – 4-ї лактації, продуктив-
ністю понад 8 000 кг молока за попередню 
лактацію. Проводили клінічний огляд ко-
рів і за допомогою індикаторних смужок 
(Ketophan, Pliva) визначали вміст кетоно-
вих тіл у сечі. Клінічно здорових і хворих 
на кетоз тварин утримували в аналогічних 
умовах та годували за однаковим раціоном. 
У здорових і хворих корів відбирали проби 
крові та молока. Кров відбирали із яремної 
вени перед ранішньою годівлею у стерильні 
пробірки. У сироватці крові за допомогою 
біохімічного аналізатора типу Humalyzer 
2000 визначали вміст загального та ете-
рифікованого холестеролу. У плазмі крові 
визначали вміст тригліцеролів за кольоро-
вою реакцією з хромотроповою кислотою, 
неетерифікованих жирних кислот — за ко-
льоровою реакцією з 1,5-дифенілкарбази-
дом, фосфоліпіди та їх фракції — методом 
тонкошарової хроматографії [5]. Уміст жиру 
та білка у молоці визначали за допомогою 
аналізатора молока Ekomilk total.

Одержані дані опрацьовували на комп’ю-
тері в програмі Excel, визначаючи середню 
арифметичну величину (М), статистичну по-
милку середньої арифметичної величини (m). 
Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм 
Стьюдента. Результати вважали вірогідними 
за Р<0,05 – 0,001.

Результати досліджень та обговорення. 
Клінічними дослідженнями встановлено, що 
хворі корови були пригнічені, більше лежали, 
у деяких було м’язове тремтіння. Жива маса 
та молочна продуктивність у них знижували-
ся. Під час дослідження сечі за допомогою 
індикаторних смужок у хворих корів виявляли 
кетонові тіла.

Проведений аналіз вмісту нейтральних 
ліпідів у крові здорових і хворих на ке-
тоз корів свідчить про ряд відмінностей 
(табл. 1). Зокрема, було встановлено віро-
гідне (Р<0,001) зростання втричі вмісту три-
гліцеролів та у 1,5 раза неетерифікованих 
жирних кислот. Відомо [8, 15, 17], що печін-
ка відіграє головну роль у метаболізмі мо-
білізованих із жирових депо жирних кислот 
(у складі тригліцеролів). Лактація потребує 
посилення синтезу та секреції тригліцеро-
лів печінкою, головним чином у ліпопро-
теїдах низької щільності, які активно ви-
користовуються молочною залозою. Вільні 
(неетерифіковані) жирні кислоти (ВЖК) 
вивільняються з тригліцеролів внаслідок 
ліполізу в жирових депо. Надлишкове утво-
рення ВЖК активує утворення кетонових 
тіл і холестеролу. Їх концентрація у плаз-
мі крові пов’язана з енергозабезпеченістю 
організму тварин і характеризує активність 
процесів ліполізу, мобілізації їх із жирового 
депо. Тому за недостатнього надходження 
енергетичних речовин в організмі посилю-
ється ліполіз і зростає вміст тригліцеролів 
і ВЖК у плазмі крові.

У крові корів, хворих на кетоз, майже 
удвічі зростає вміст загального холестеро-
лу (Р<0,01; табл. 1) та є тенденція до зни-
ження вмісту етерифікованого холестеро-
лу. Основними джерелами холестеролу є 
клітини печінки і кишечнику (близько 80% 
холестеролу синтезується в печінці, 10% — 
у кишечнику). Уміст холестеролу в сироват-
ці крові залежить від функціонального стану 

1. вміст нейтральних жирів у сироватці крові здорових і хворих на кетоз корів (M±m) 

Показник Здорові Хворі Р<

Тригліцероли, ммоль/л 0,22±0,031 0,67±0,11 0,001

Неетерифіковані жирні кислоти, ммоль/л 0,7±0,15 1,1±1,12 0,05

Загальний холестерол, ммоль/л 2,7±0,15 5,0±0,41 0,01

Етерифікований холестерол, ммоль/л 1,8±0,10 1,7±0,19 0,5

Індекс етерифікований/вільний холестерол 0,68±0,076 0,34±0,025 0,001
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печінки. Підвищення концентрації холесте-
ролу в сироватці крові (гіперхолестероле-
мія) пов’язане із гіперліпідемією, збільшен-
ням у сироватці крові триацилгліцеролів, 
патологією печінки з порушенням процесів 
утворення жовчних кислот (гепатит, гепа-
тодистрофія) та жовчовиділення [3, 10, 11, 
18]. За кетозу гіперхолестеролемія може 
бути пов’язана зі зростанням ліпогенезу 
та глюконеогенезу, утворенням проміжних 
продуктів, що можуть використовуватися 
для синтезу ендогенного холестеролу [1, 
13]. Водночас нами встановлено зниження 
співвідношення між етерифікованим і за-
гальним холестеролом (індекс етерифіко-
ваний/загальний холестерол) із 0,68±0,076 
у здорових тварин до 0,34±0,025 — у хво-
рих на кетоз. Зниження цього індексу є 
поганою прогностичною ознакою, оскільки 
свідчить про значне ураження гепатоцитів 
і зниження їх синтетичної функції.

Проведені дослідження вмісту фосфо-
ліпідів у плазмі крові хворих на кетоз ко-
рів свідчать про його вірогідне (Р<0,05) 
зниження у 1,8 раза, порівняно із клінічно 
здоровими тваринами (рис. 1). Основною 
причиною порушення синтезу фосфоліпідів 
є жирова гепатодистрофія. Основна части-
на фосфоліпідів використовується самою 
печінкою для процесів фізіологічної реге-
нерації, а частина з током крові постійно 
постачається в різні органи і тканини [1, 19]. 
Для синтезу фосфоліпідів необхідні ліпо-
тропні речовини, які є донорами метильних 
груп, що беруть безпосередню участь у син-
тезі фосфоліпідів (холін, серин і метіонін), 
або речовини, які сприяють синтезу цих спо-
лук (ціанокобаламін). Холін із тригліцерола-
ми утворює холінфосфатиди (лецитин), що 
забезпечує постійний відтік ліпідів із печін-
ки в кров’яне русло і запобігає небезпеці її 
жирової дистрофії. За нестачі ліпотропних 
речовин у печінці накопичуються нейтраль-
ні жири, а кількість глікогену зменшується. 

Водночас збільшуються розміри гепатоцитів, 
їхні оболонки розриваються, і виникають ве-
ликі жирові кісти. Якщо цей процес прогре-
сує, то починає розвиватися сполучна ткани-
на, яка поступово заміщає жир, у результаті 
чого настає дифузний фіброз. До порушен-
ня синтезу фосфоліпідів призводить також 
гіпоксія, яка розвивається за анемії, сер-
цево-судинної чи легеневої недостатності, 
оскільки за гіпоксії виникає дефіцит енергії, 
потрібної для синтезу лецитину, і обмін лі-
підів спрямовується на синтез триацилглі-
церолів. Порушення синтезу фосфоліпідів 
за ураження гепатоцитів зумовлюється не 
лише дефіцитом ліпотропних речовин, а й 
недостатнім утворенням у клітинах печінки 
АТФ — джерела енергії для синтетичних 
процесів [4, 14].

Під час проведення лабораторного до-
слідження фракційного складу фосфоліпідів 
плазми крові здорових і хворих на кетоз корів 
було встановлено ряд відмінностей (табл. 2). 
Зокрема, у плазмі крові корів, хворих на ке-
тоз, порівняно зі здоровими, встановлено 
вірогідне (Р<0,05 – 0,001) зростання вмісту 
лізолецитину (на 11%), фосфатидилсери-
ну та фосфатидилхоліну (у 2,8 та 3,2 раза 
відповідно). Вважаємо, що основною причи-
ною таких змін є активація компенсаторних 
механізмів у організмі хворих, спрямованих 
на репарацію гепатоцитів завдяки відновлен-
ню ліпідного бішару вбудовуванням молекул 
фосфоліпідів в ушкоджені мембрани печінко-
вих клітин, заміщення дефектів і поновлення 
бар’єрної функції. Крім цього, виявлене нами 
вірогідне зростання вмісту фосфатидилхо-
ліну у плазмі крові хворих на кетоз корів 
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рис. 1. вміст фосфоліпідів у плазмі крові корів

2. вміст фракцій фосфоліпідів у плазмі крові 
здорових і хворих на кетоз корів (M±m), % 

Показник Здорові Хворі Р<

Лізолецитин 15,3±1,97 17,2±2,00 0,5

Сфінгомієлін 25,0±1,61 21,5±2,05 0,1

Фосфатидилсерин 2,8±0,62 7,8±1,87 0,05

Фосфатидилхолін 1,9±0,45 6,1±0,80 0,001

Фосфати-
дилінозитол 11,5±3,29 12,5±4,55 0,5

Фосфати-
дилетаноламін 22,2±2,81 15,1±1,31 0,05

Кардіоліпін 12,0±3,09 9,1±3,36 0,5

Фосфатидна 
кислота 9,3±2,08 10,7±1,22 0,5
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свідчить про активацію фосфоліпази D — 
ензиму, що каталізує його гідроліз з утво-
ренням фосфатидної кислоти [9, 12], вміст 
якої має тенденцію до зростання (табл. 2). 
Встановлене нами зростання вмісту фос-
фатидилхоліну також може бути зумовлене 
активацією його реацилювання. 

У крові хворих корів вірогідно (Р<0,05) зни-
жується вміст фосфатидилетаноламіну (на 
32%). Це може бути пов’язано з тим, що цей 
фосфоліпід залучений до посилення фізіоло-
гічних процесів щодо дезінтоксикації, енерге-
тичного обміну, активації ліпази та регуляції 
активності різних трансмембранних білків 
[20]. Крім цього, у плазмі крові корів, хворих 
на кетоз, є тенденція до зниження вмісту 
сфінгомієліну (на 14%) (див. табл. 2). Відомо 
[7], що фосфоінозитоли залучені у процеси 

сигнальної трансдукції та є джерелом таких 
важливих месенджерів, як діацилгліцерол, 
інозитолфосфати та арахідонова кислота. 
Зниження вмісту сфінгомієліну може бути 
пов’язане з використанням сфінголіпідів як 
сигналізаторних посередників у біосинтезі 
кортизолу, який активно синтезується для по-
силення глюконеогенезу [16, 21].

Проведені нами дослідження молока, віді-
браного від корів, хворих на кетоз, свідчать 
про вірогідно (Р<0,001) вищий у 1,7 раза 
вміст жиру (рис. 2). Це призвело до зрос-
тання (на 43,2%; Р<0,001) співвідношення 
між жиром і білком у молоці хворих на кетоз 
корів (рис. 3). Високий вміст жиру у молоці 
свідчить про інтенсивну мобілізацію жиру 
в організмі хворих на кетоз корів і надхо-
дження його в молочну залозу.
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1,83±0,045
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0
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рис. 3. Співвідношення жиру і білка у молоці корів
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3,24±0,473

5,59±0,151

%

рис. 2. вміст жиру в молоці корів

Розвиток кетозу у молочних корів при-
зводить до значних змін показників ліпід-
ного обміну, зокрема у крові зростає вміст 
тригліцеролів, неетерифікованих жирних 
кислот і загального холестеролу та зни-
жується вміст фосфоліпідів та індекс 
етерифікований/загальний холестерол. 
У плазмі крові корів, хворих на кетоз, від-
буваються зміни у складі фосфоліпідів, 
зниження відносного вмісту сфінгомієліну, 

фосфатидилетаноламіну, кардіоліпіну та 
зростання лізолецитину, фосфатидилсе-
рину, фосфатидилхоліну, фосфатидиліно-
зитолу та фосфатидної кислоти. У молоці 
корів, хворих на кетоз, вірогідно зростає 
вміст жиру та співвідношення жир/білок 
(із 1,04 до 1,83), що може ефективно ви-
користовуватись як ранній діагностичний 
тест розвитку активної ліпомобілізації та 
кетозу.
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Фізико-хімічні показники 
бджолиного обніжжя в період 
пилконосногo сезону

Мета. дослідити якість бджолиного обніжжя за 
фізико-хімічними показниками у період цвітіння 
різних пилконосів і встановити середню потрібну 
норму сирого протеїну, сирого жиру для бджо-
линих родин. Методи. відбирали зразки бджоли-
ного обніжжя поліфлорного пилку за допомогою 
універсальних передльоткових пилковловлюва-
чів. Результати. установлено основні закономір-
ності зв’язків, що впливають на продуктивність 
і розвиток бджолиної сім’ї. виявлено динаміку 
основних фізико-хімічних показників обніжжя 
залежно від періоду збору. вивчено закономір-
ності впливу хімічного складу пилку на розвиток 
бджолиних сімей. Висновки. найбільш збагачене 
білками бджолине обніжжя було наприкінці весни 
та на початку літа, жирами — навесні.

Обніжжя — це пилок рослин, до якого 
бджоли додають деяку кількість нектару або 
меду та секрету слинних залоз. Із цієї маси 
вони формують грудочки, які за кольором від
повідають кольору пилкових зерен залежно 
від їх ботанічного походження [1 , 4].

Бджолине обніжжя за ботанічним походжен
ням поділяється на монофлорне (однорідне) 
та поліфлорне (неоднорідне), що відрізняєть
ся і за зовнішнім виглядом. Бджолине обніж
жя має складний набір поживних і біологічно 
активних речовин, які впливають на розви
ток, силу, продуктивність сім’ї та фізіологічні 
процеси в організмі бджіл. Для нормального 
розвитку їх організм має бути забезпечений 
достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів 
і біологічно активними речовинами, одержу
ваними з кормами [2  , 3]. Для бджолиної сім’ї 
джерело вуглеводів — нектар, а всі інші по
живні речовини бджоли добувають з рослин
ного пилку. У ньому знайдено понад 250 ком
понентів. У бджолиному обніжжі міститься 
в середньому сухої речовини 70 – 80%, біл
ків — 7 – 40, ліпідів — 1 – 20, сахарози — 2 – 7 
та зольних елементів — 1 – 7% [5 – 7]. Такі 
широкі коливання пояснюються різним бо
танічним складом обніжжя, умовами під час 
його збирання та зберігання. Суміші обніжжя, 

Ключові слова: бджоли, бджолине обніжжя, розвиток бджолиних сімей,  
фізико-хімічні показники, якість бджолиного обніжжя. 

зібрані в різних регіонах, відрізняються за сво
їм хімічним складом. Хімічний склад обніжжя 
з одних і тих самих видів рослин, які ростуть 
у різних кліматичних і геохімічних зонах, також 
відрізняється. Поліфлорний пилок здатний 
найкраще задовольняти потреби бджолиної 
сім’ї в різних речовинах, сполуках і забезпе
чувати їх нормальний ріст і розвиток [8 – 11].

Дослідження якості пилку потрібне ще й з 
таких міркувань: є значні зональні і сезонні 
відмінності у видовому складі, кількості та 
якості обніжжя. Реалізація спадкових мож
ливостей бджолиної сім’ї залежить від харчу
вання: бджоли різних порід неоднаково реа
гують на сформовані кормові запаси і через 
це нерівноцінно використовують їх для ви
рощування розплоду, збільшення сили сім’ї, 
а також накопичення меду. Тому знання про 
ресурси пилку і зміни його якості протягом 
року для кожного регіону необхідні [1 2]. 

Оскільки протягом сезону бджоли при
носять пилок з різних рослин, природно, що 
вміст речовин у цьому кормі різний [13, 15]. 

Мета роботи — дослідити якість бджоли
ного обніжжя за фізикохімічними показниками 
у період цвітіння різних пилконосів з квітня 
по серпень протягом 2008 – 2010 рр. і встано
вити середню норму потреб сирого протеїну, 
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сезону 2008 р. було відібрано 45 середніх 
проб; у 2009 р. — 34 проби; у 2010 р. — 
57 проб. Потім 136 зразків поліфлорного пил
ку подрібнювали на млинку «Пірует» протягом 
5 хв, руйнуючи оболонку бджолиного обніжжя 
до 1 – 1,5 меш. У відібраних зразках визначали 
фізикохімічні показники: вміст сухої речови
ни (СР), сирого жиру (СЖ), сирого протеїну 
(СП) за ДСТУ 3127 – 95 [6]. Уміст СР дослі
джували методом висушування зразка до по
стійної маси за температури 105°C; СП — 
за методикою Кєльдаля; СЖ — за методом 
Сокслета [6]. Дослідження виконано на базі 
Випробувального Центру Інституту тваринни
цтва НААН (лабораторія якості кормів та про
дуктів тваринного походження), акредитова
ного за ДСТУ ISO/IES 17025 – 2006. Отримані 

сирого жиру для бджолиних родин Лісостепу 
східного регіону України. 

Матеріали і методи досліджень. Для ви
конання цього завдання відбирали зразки бджо
линого обніжжя поліфлорного пилку на при
ватній пасіці В.М. Моісєєнка в Харківській обл. 
Вовчанського рну протягом пилконосного се
зону 3х років. Бджолине обніжжя відбирали 
щодня з 5 до 20 год, крім дощових днів. Для від
бору обніжжя використовували універсальні 
передльоткові пилкоуловлювачі, розроблені 
і виготовлені за технологією В.М. Моісєєнка. 
Зібране поліфлорне обніжжя сушили за темпе
ратури 40°С до вологості 9 – 10%, зберігали за 
0 – 6°C до проведення аналізу.

Для фізикохімічної характеристики полі
флорного пилку як корму для бджіл упродовж 

динаміка вмісту сирого протеїну бджолиного обніжжя у різні декади 2008 – 2010 рр. у перера-
хунку на абсолютно суху речовину, м±m (n≥3)/min – max

Строки відбирання 
зразків і декади

 № декади 
протягом сезону

 Сирий протеїн, % 

2008 р. 2009 р. 2010 р.

Кв
іт

ен
ь

ІІ І 31,34±1,18
29,30 – 33,40

ІІІ ІІ 20,92±0,74
19,48 – 22,96

32,47±0,38
32,09 – 32,84

Т
ра

ве
нь

І ІІІ 25,10±0,32
24,78 – 25,41

24,74±0,12
24,51 – 24,97

25,87±1,02
23,96 – 27,47

ІІ ІV 24,47±0,98
22,52 – 25,49

23,49±1,41
22,07 – 24,90

25,64±1,09
23,23 – 27,94

ІІІ V 27,91±1,97
23,01 – 31,38

28,39±2,23
22,31 – 31,85

27,0± 0,46
25,59 – 28,24

Ч
ер

ве
нь

І VІ 30,56±0,73
29,47 – 31,94

33,24±0,10
33,04 – 33,44

27,61±0,78
25,67 – 31,09

ІІ VІІ 28,19±1,27
26,38 – 30,63

29,21± 0,96
28,17 – 31,12

27,15±0,91
22,81 – 29,84

ІІІ VІІІ 21,17±3,24
14,72 – 24,95

25,79±2,86
22,93 – 28,64

25,07±2,00
17,39 – 29,99

Л
ип

ен
ь

І ІХ 23,32±1,29
21,79 – 25,89

21,07±1,76
19,31 – 22,83

20,52±0,24
20,09 – 21,11

ІІ Х 22,46±0,12
22,21 – 22,78

21,42±0,71
20,03 – 22,34

20,31±0,73
17,55 – 21,37

ІІІ ХІ 22,54±0,38
22,06 – 23,30

19,95±0,52
18,76 – 21,05

18,0±0,55
16,72 – 20,17

С
ер

пе
нь

І ХІІ 23,66±0,36
23,26 – 24,37

19,18±0,38
18,80 – 19,55

22,41±0,50
21,68 – 23,85

ІІ ХІІІ 20,66 ±1,33
16,99 – 22,90

19,74±0,94
18,80 – 20,67

21,59±0,42
20,91 – 22,71

ІІІ ХІV 18,05±0,70
16,73 – 19,11

20,83±0,11
20,61 – 20,99

18,27±0,88
17,39 – 19,14
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результати перераховано на абсолютно суху 
речовину та статистично оброблено.

Результати досліджень. Поживна цінність 
обніжжя, як продукту, визначається насампе
ред умістом у ньому протеїну. Нестача білка 
негативно впливає на бджолину родину як 
навесні, так і восени: по-перше, вирощується 
дуже мала кількість бджіл, що різко обмежує 
розвиток бджолиних родин загалом; по-друге, 
вирощування розплоду за рахунок власного 
білка бджілгодувальниць знижує масу їх тіла 
і вміст нітрогену в організмі, а також значно 
знижує тривалість життя; по-третє, у тілі мо
лодих бджіл, вирощених за нестачі білкового 
корму, міститься менше білка, ніж вирощених 
у нормальних умовах. Здатність цих бджіл 
вирощувати розплід вкрай низька. 

Визначено фізикохімічні показники бджо
линого обніжжя (таблиця).

Аналіз отриманих даних свідчить, що 
у 2008 р. обніжжя бджоли почали збирати 
лише у ІІІ декаді квітня і середнє значення кон
центрації СП становило 20,92±0,74%. У 2009 р.  
найвищу середню концентрацію СП в об
ніжжі становив у квітні у ІІ та ІІІ декадах — 
31,34±1,18 і 32,47±0,3%. У 2010 р. обніжжя 
бджоли зовсім не збирали через негоду. У І де
каді травня у 2008 – 2010 рр. концентрація СП 
не дуже змінювалась і становила 25,10±0,32%; 
24,74±0,12; 25,87±1,02%, відповідно. У ІІ декаді 
цього самого місяця концентрація СП істот
но не змінювалась і становила 24,47±0,98%; 
23,49±1,41 і 25,64±1,09%. З ІІІ декади трав
ня спостерігалось підвищення середніх кон
центрацій СП — 27,91±1,97%; 28,39±2,23 і 
27,00±0,46%. 

Максимальне підвищення рівня СП у бджо
линому обніжжі припадало на І декаду черв
ня усіх 3х років і становило 30,56±0,73%; 
33,24±0,10 і 27,61±0,78%. З ІІ декади черв
ня до кінця серпня середня концентрація СП 
зібраного обніжжя поступово знижувалась. 
У період 2008 р. уміст СП в обніжжі змен
шувався від 28,19±1,27 до 18,05±0,70%; 
у 2009 р. — від 29,21±0,96 до 20,83±0,11%; 
у 2010 р. — від 27,15±0,91 до 18,27±0,88%. 

Отже, максимальну середню концентрацію СП 
у бджолиному обніжжі навесні за 2008 – 2010 рр.  
спостерігали у ІІ декаді квітня (рис. 1, а), яка 
становила 31,34%. Потім концентрація по
ступово знижувалась до ІІ декади травня, яка 
коливалась у межах 23,49±1,41 – 25,64±1,09% 
(див. табл. 1) і її мінімальне середнє значення 
становило 24,61%. У ІІІ декаді травня серед
ня концентрація СП підвищувалась у межах 

27,0±0,46 – 28,39±2,23%.
Побудовано поліноміальну лінію тренду 

(апроксимації і згладжування), яка дає змо
гу корегувати концентрації сирого протеїну 
для нормального розвитку бджолиних родин 
у східному регіоні України навесні. Виведено 
регресійне рівняння, за допомогою якого 
можна розрахувати потрібні концентрації СП 
для годівлі бджіл навесні:

y=1,165x2 – 7,921x+38,084 при R2=0,9783,

де y — масова частка сирого протеїну, %; 
х — декади протягом сезону; R — величина 
достовірності.

Влітку максимальну середню концентра
цію СП у бджолиному обніжжі спостерігали 
у І декаді червня, яка коливалася в межах 
27,61±0,78 – 33,24±0,10% (Р≥0,95), підвищене 
середнє значення — 30,47% (рис. 1, б). Таку тен
денцію виявлено в цей період протягом 3х років.

Протягом наступних літніх декад пилко
носного сезону середня концентрація СП 
у бджолиному обніжжі поступово знижувалась 
до І декади серпня і становила 21,66% та ко
ливалась у межах 19,74±0,94 – 21,59±0,42% 
(Р≥0,95) (див. таблицю). 

У наступні декади серпня за 3 роки коливан
ня середніх показників СП були незначними — 
у межах 18,05±0,70 – 21,59±0,42% (Р≥0,95).

Побудовано поліноміальну лінію тренду, 
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яка дає змогу корегувати концентрації сирого 
протеїну для нормального розвитку бджоли
них родин улітку. Виведено регресійне рівнян
ня, за допомогою якого можна розрахувати 
потрібні концентрації СП для годівлі бджіл 
улітку в східному регіоні України: 

y=0,2422x2– 3,659x+33,662 при R2=0,9256.

Уміст СЖ, який є джерелом енергії для бджіл, 
у 2008 р. змінювався хвилеподібно: з ІІІ декади 
квітня по ІІІ декаду червня середня концен
трація СЖ поступово знижувалась з 8,11±1,19 
до 3,92±0,08%, потім зростала у І декаді липня 
до 6,13±0,71 та знову поступово знижувалась 
протягом 5ти декад до 4,80 ±0,06%. У І та ІІ де
кадах квітня 2009 р. середня концентрація СЖ 
становила 3,28±0,42 – 4,21±0,14%. Значне підви
щення середньої концентрації СЖ бджолиного 
обніжжя припадало на І декаду травня і стано
вило 9,69±0,10%. Потім середня концентрація 
СЖ бджолиного обніжжя протягом 3х декад 
знижувалася до 4,33±0,10%. Максимальне під
вищення середньої концентрації спостерігали 
у ІІІ декаді червня — 11,19±0,80%. Протягом 
подальших 6ти декад коливання середньої 
концентрації СЖ бджолиного обніжжя були не
значними — у межах 8,46±0,17 – 10,84±0,47%. 
У 2010 р. найвищу концентрацію СЖ вияви
ли у І та ІІ декадах травня — 12,55±0,52 та 
13,34±0,99%, найнижчу — у І декаді червня — 
4,64±0,73%. З ІІ декади червня по І декаду 
серпня середня концентрація СЖ бджолиного 
обніжжя поступово знижувалась від 8,42±0,67 
до 4,80±0,13%, а останні 2 декади серпня незнач
но підвищувалася від 5,07±0,20 до 6,67±0,21%. 

Отже, мінімальну середню концентрацію 
СЖ у бджолиному обніжжі навесні спосте
рігали у ІІ декаді квітня — 3,28% (рис. 2, а). 
Поступово зростала середня концентрація 
СЖ до І декади травня, яка коливалась у ме
жах 7,56±0,30 – 13,34±0,99% (Р≥0,95) і макси
мально в середньому становила 9,93%.

 Наступні 2 декади травня мали знижен
ня середніх концентрацій СЖ і становили 
9,03 і 6,30%. Показники коливались у межах 
5,07±1,03 – 13,34±0,99% (Р≥0,95).

Побудована поліноміальна лінія тренду 
(апроксимації і згладжування), яка дає змогу 
корегувати концентрації СЖ у бджолиному 
обніжжі для нормального розвитку бджолиних 
родин навесні. Виведено регресійне рівняння, 
яке дає змогу розрахувати потрібні концентра
ції СЖ для годівлі бджіл навесні в східному 
регіоні України: 

y= – 1,135x2+7,701x – 3,678 при R2=0,937,

де y — масова частка сирого жиру, %; х — 
декади протягом сезону; R — величина до
стовірності.

Поступове підвищення середньої кон
центрації СЖ у бджолиному обніжжі в літ
ній період (рис. 2, б) спостерігали з І декади 
червня по І декаду липня, яке коливалось 
в межах 3,92±0,08 – 11,19±0,80% і становило 
4,40–7,37%. 

 З ІІ декади липня до І декади серпня за 
період 2008 – 2010 рр. виявлено незначне ко
ливання середніх показників СЖ, які станови
ли: 6,64%; 6,60 та 6,57%. Воно було в межах 
4,80±0,06 – 9,59±0,13% (Р≥0,95). 

З ІІ декади серпня й до кінця місяця спо
стерігали підвищення середніх показників 
СЖ — 6,74 та 7,44%. Вони були у межах 
4,80±0,06 – 10,84±0,47% (Р≥0,95). 

Побудована поліноміальна лінія тренду 
(апроксимації і згладжування), яка дає змогу 
корегувати концентрації СЖ у бджолиному 
обніжжі для нормального розвитку бджолиних 
родин влітку. Виведено регресійне рівняння, 
яке дає змогу розрахувати потрібні концен
трації СЖ для годівлі бджіл влітку в східному 
регіоні України:

y=0,0475x3 – 0,7722x2+3,7709x+1,5233  
при R2=0,9482.
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Надійшла 25.03.2014.

Бджолине обніжжя має різну динаміку вміс-
ту сирого протеїну та сирого жиру, сезон-
ні відмінності та відрізняється за роками. 
Найбільш збагачене білками бджолине об-
ніжжя було наприкінці весни та на початку 

літа, жирами — навесні (на початку травня). 
Період найінтенсивнішого росту бджолиних 
сімей збігається з інтенсивним приносом 
пилку з високим рівнем сирого протеїну і си-
рого жиру.

Висновки
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Клітинна селеКція овочевих 
Культур на стійКість 
до біотичних і абіотичних 
чинниКів навКолишнього 
середовища

Мета. розробити біотехнологічні способи при
скореного добору стійкого до біотичних і абіо
тичних чинників вихідного матеріалу для селек
ції овочевих культур. Методи. у дослідженнях 
використовували: культуру соматичних і гіно
генних тканин та клітин, ембріокультуру, мікро
клональне розмноження та клітинну селекцію; 
мікологічні методи — для ідентифікації фітопато
генів, виділення їх у чисту культуру, отримання  
моноспорових ізолятів і фільтрату культуральної  
рідини; статистичні методи — для аналізу досто
вірності одержаних результатів досліджень.  
Результати. наведено результати клітинної  
селекції в культурі in vitro з розробки способів  
прискореного скринінгу і добору стійкого до біо
тичних і абіотичних чинників вихідного матеріа
лу для селекції овочевих культур. визначено  
ефективні селективні системи і схеми клітинної  
селекції для добору клітинних ліній, стійких 
до фузаріозного в’янення, альтернаріозу, по
сухо, соле та жаростійких. Висновки. реко
мендується використовувати способи клітинної 
селекції для прискореного отримання селекцій
них форм, здатних вижити в стресових умовах 
і успішно відновитися.

За останні 10 років у науковій літературі 
опубліковано низку експериментальних робіт, 
в яких практично доведено ефективність ви-
користання для оцінки і добору стійких форм 
сільськогосподарських рослин у культурі 
in  vitro різнобічних лабораторних методів. 
Нині культивування рослинних клітин, тканин 
і органів in  vitro перетворилось у складну 

Ключові слова: in vitro, Fusarium, Alternaria, селективний чинник, фільтрат культуральної рідини, 
джерела стійкості, добір.

і широкомасштабну галузь експерименталь-
ної біології, спрямовану на створення нових 
ефективних систем поліпшення економічно 
цінних видів овочевих культур у перспектив-
них напрямах селекції. Перевагами добору 
стійких до біотичних і абіотичних чинників 
рослин-регенерантів в умовах in vitro є швид-
ка і точніша оцінка ознак полігенної стійкості; 

Генетика,  селекція, 
біотехнологія
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велика кількість проаналізованих генотипів за 
відносно короткий проміжок часу. Об’єднує 
ці методи те, що всі вони базуються на ви-
значенні загальної та специфічної реакції 
калюсних ліній, рослин-регенерантів на се-
редовищах з ефективною дозою селективних 
агентів у контрольованих дослідником умо-
вах [8, 11]. У Селекційно-генетичному інсти-
туті — Національному центрі насіннєзнавства 
та сортовивчення проведено дослідження, 
які свідчать про ефективність експрес-оцін-
ки толерантності селекційного матеріалу 
м’якої пшениці до грибів роду Alternaria  та 
Fusarium [3, 5]. У Миронівському інституті 
пшениці ім. В.М. Ремесла НААН розроблено 
ефективні методи оцінки і добору генотипів 
пшениці на стійкість до фузаріозу колосу [2]. 
Масштабні дослідження з клітинної селекції 
овочевих рослин проводять у Китаї, Індії [13], 
США [9], Чехії, Іспанії, Туреччині [12], Італії 
[10]. Проте наведені в наукових публікаціях 
методики в роботі з українськими сортами не-
ефективні, оскільки розроблені для генотипів 
з іншими генетичними параметрами.

Мета досліджень — розробити біотехно-
логічні способи прискореного добору стійкого 
до біотичних і абіотичних чинників вихідного 
матеріалу для селекції овочевих культур. 

Методика досліджень. Досліди виконува-
ли за загальноприйнятими біотехнологічними 
методами за використання стандартного об-
ладнання та із застосуванням розроблених 
нами регенераційних середовищ [4]. У до-
слідженнях використовували генотипи ба-
клажана, томата, часнику, моркви, капусти 
головчастої селекції Інституту овочівництва 
і баштанництва НААН поколінь F1 – F6 з різ-
ною польовою стійкістю. Клітинну селекцію 
до хвороб здійснювали на середовищах з різ-
ним умістом селективних агентів — філь-
тратів культуральної рідини (ФКР) патоге-
нів (20, 40 і 60% від об’єму середовища). 
Чисті культури збудників хвороб отримува-
ли за стандартною методикою В.І. Білай [1]. 
Контрольний варіант у досліді — середовище 
без додавання ФКР. Для визначення жаро-
стійкості зразків на калюсні клони впливали 
повітрям температурою 40, 45, 50оС впро-
довж 6 год. Для добору на солестійкість 
до живильних середовищ додавали 1,5% 
NaCl. Під час добору стійкого до осмотичного 
стресу матеріалу калюси розміщували на се-
редовищах з додаванням 9 і 12% сахарози.

Донорським матеріалом для проведення 
клітинної селекції овочевих культур були 

такі типи експлантатів: для томата, бакла-
жана — сім’ядолі 7 – 10-денних стерильних 
проростків; для моркви — калюси соматичні 
та з незапліднених насіннєзародків; для ка-
пусти головчастої — апекси 3 – 5-денних про-
ростків; для часнику — апікальні меристеми. 
Культивування експлантатів проводили за 
стандартними для культур температурними 
умовами (22 – 24оС за 16-годинного фотопе-
ріоду за освітлення 2 тис. лк). Аналіз впливу 
селективного чинника на розвиток експлан-
татів у культурі in vitro та першу диференціа-
цію зразків за проявом на калюси проводили 
на 16-ту добу культивування. Клітинну селек-
цію проводили за 2-ступінчастими схемами 
добору. 

Отримані рослини-регенеранти розмножу-
вали, підрощували, укорінювали і адаптували 
до нестерильних умов за загальноприйня-
тими методиками. Надалі оцінку рівня про-
яву ознак проводили згідно з «Методикою 
проведення експертизи сортів на відмітність, 
однорідність і стабільність (ВОС)» [7].

Результати досліджень та їх обгово-
рення. Нами визначено, що на етапі індукції 
та проліферації калюсу у первинних екс-
плантатів Пасльонових культур (томат, ба-
клажан) можна достовірно диференціювати 
зразки відповідно до рівня їх стійкості у по-
льових умовах. Виявлено значну генотипо-
ву мінливість калюсних клонів за стійкістю 
до ФКР фітопатогенів, що дає змогу ефек-
тивно добирати перспективні за досліджува-
ними ознаками генотипи. Для експлантатів 
баклажана східно-азіатського походження 
ефективними умовами для проведення клі-
тинної селекції на стійкість до фузаріозного 
в’янення було культивування на селектив-
ному середовищі з 20 % ФКР, а для зразків 
західно-азіатського походження — 40% ФКР. 
Для культури томата ефективною концен-
трацією ФКР гриба F. oxysporum для добору 
стійких калюсних клонів сприйнятливих ге-
нотипів є 30% ФКР. Для середньостійких та 
стійких зразків рекомендується використо-
вувати концентрації ФКР гриба F. оxysporum 
50% і вище. 

На культурі капусти головчастої розроб-
лено індивідуальну схему клітинної селекції 
до фузаріозного в’янення, за якої здійснюва-
ли добір стійких морфогенних калюсів, на се-
лективному середовищі з 40% ФКР Fusarium 
oxysporum f. sp. сonglutinans. В експерименті 
встановлено значний вплив ФКР у живиль-
ному середовищі на такі показники розвитку 
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вихідних експлантатів: життєздатність, часто-
ту регенерації, морфологічні показники роз-
витку пробіркових рослин капусти (довжину 
адвентивних пагонів і коренів). За результа-
тами проведених упродовж 2011 – 2013 рр. 
досліджень серед 19 обстежених селекційних 
ліній капусти білоголової дібрано резистентні 
до дії ФКР мериклони двох генотипів — КН 
12708 і КН 12920, які в культурі in  vitro ви-
явили максимальну життєздатність (71,4 та 
48%). Також на селективному середовищі 
з 40% ФКР високими показниками життє-
здатності характеризувались індивідуально 
дібрані мериклони капусти червоноголової 
генотипу КН 13141, які крім стійкості, виріз-
нялися підвищеним рівнем антоціанів у про-
біркових рослинах. 

У селекції овочевих культур актуаль-
ним є залучення біотехнологічного методу 
гіногенезу та андрогенезу (гаплоїдної тех-
нології) у поєднанні з клітинною селекцією 
in  vitro,  завдяки застосуванню яких можна 
значно скоротити термін створення гомо-
зиготного матеріалу, стійкого до патогенів. 
У результаті проведених нами досліджень 
з клітинної селекції моркви виявлено істот-
ний вплив ФКР Alternaria  radicina M.D. et E. 
на життєздатність і проліферацію соматич-
них і гіногенних калюсних клонів моркви, 
що дало змогу провести скринінг матеріалу 
за стійкістю до альтернаріозу. Розроблено 
2-ступінчасту схему добору, яка включає 
культивування впродовж одного пасажу 
(30 діб) на селективному середовищі з 30% 
ФКР, наступний пасаж на середовищі без 
селективного чинника і 3-й пасаж на 40% 
ФКР для жорсткішого селективного добору. 
Завдяки проведеному впродовж 2011 – 2013 рр.  
скринінгу в культурі in  vitro серед соматич-
них і гіногенних калюсів 16 генотипів моркви 
на стійкість до дії ФКР Alternaria radicina ді-
брано 2 резистентних до ФКР гіногенних ка-
люсних клони б. к. 336 та 333, коренеплоди 
яких передано для залучення до гібридної 
селекції.

Для культури пиляків томата доведено 
можливість проведення клітинних доборів 
на стійкість до ранньої сухої плямистості то-
мата з використанням 20% ФКР Alternaria 
solani S. Кращі зі створених андрогенних лі-
ній МК-1/1, МК-1/3, МК-1/10 за результатами 
фітопатологічної оцінки характеризувалися 
польовою стійкістю до альтернаріозу, їх за-
раховано до групи стійких (7 балів за шка-
лою РЕВ). Зразки томата і баклажана, які 

мали високі продуктивні якості, передано 
до Національного центру генетичних ресур-
сів рослин України (7 ліній) та впроваджено 
у селекцію. 

Також нами проведено пошукові дослі-
дження у напрямі розробки лабораторних 
способів добору стійкого вихідного селек-
ційного матеріалу овочевих культур до абіо-
тичних факторів: засолення, осмотичного 
стресу, високих температур. З метою одер-
жання селекційного матеріалу з комплексною 
стійкістю до хвороб і абіотичних факторів 
середовища на культурі томата проведено 
серію дослідів з додаванням як селективних 
факторів ФКР Alternaria  solani та 1% NaCl; 
ФКР Alternaria solani та 90 і 120 г/л сахарози. 
Вихідним матеріалом були рослини ex vitro 
резистентних до альтернаріозу зразків то-
мата та рослини з проявами стерильності. 
Найвищу здатність до калюсогенезу на се-
лективних середовищах виявили пиляки 
зразків з функціональною стерильністю по-
коління F7, що підтверджує висловлену нами 
раніше думку про компенсаційний характер 
андрогенезу у форм томата з вадами насін-
нєвого розмноження. 

На культурі часнику добір посухостійких 
форм серед колекційних зразків проводили 
культивуванням рослин-регенерантів на жи-
вильному середовищі з 12% сахарози.

Для культури баклажана розроблено спо-
сіб оцінки в культурі in  vitro жаростійкості 
зразків. Визначено, що оптимальним тем-
пературним режимом для скринінгу зразків 
баклажана на жаростійкість є витримка ка-
люсних клонів упродовж 6 год за температу-
ри 45оС. За такого температурного режиму 
життєздатність калюсів у зразків західно-
азіатського підвиду знижувалась до 36%, 
тоді як у зразків східно-азіатського — вона 
становила 61,3 – 76,5%. Для повнішої оцін-
ки жаростійкості отриманих ліній баклажана 
проведено їх лабораторне діагностування 
(на листках) за методом Ф.Ф Мацкова [6]. 
Результати оцінки жаростійкості збіглися 
з отриманими в культурі in vitro результата-
ми, що підтверджує можливість використання 
зазначеного вище способу як допоміжного 
для встановлення рівня жаростійкості зразків 
баклажана в лабораторних умовах у зимовий 
період. 

Для культури капусти савойської дослі-
джували можливість добору на селективних 
поживних середовищах в культурі in vitro то-
лерантних до водного дефіциту генотипів. 
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Розробку прискореного способу добору по-
сухостійких генотипів проводили досліджен-
ням впливу високого осмотичного тиску, 
створеного у живильному середовищі під-
вищеними концентраціями сахарози (9%), 
на розвиток культури апікальних меристем. 
Дібрано і розмножено 4 мериклони, рослини 
яких адаптовано. Нині здійснюється насіннє-
ве розмноження перспективного матеріалу 
для подальшого випробування отриманого 
матеріалу. 

Створені нові 28-клітинні лінії передано 
для випробування їх господарських ознак 
до селекції. За отриманими результатами 
завдяки підвищеній стійкості до біотичних 
і абіотичних чинників у новостворених лі-
ній спостерігається збільшення товарної 
урожайності рослин від 9,2 до 29%, вод-
ночас знижується собівартість продукції, 
а також підвищується рівень рентабель-
ності вирощування овочевої продукції від 
3,1 до 68,6%.

результати клітинної селекції овочевих культур (2011 – 2013 рр.)

Культура
Селективне 
середовище

Чинник
Досліджено 
генотипів, 

шт.

Донорський 
експлантат

Рівень стійкості 
зразків за 

9-бальною шкалою 
РЕВ

Створено
клітинних 
ліній, шт.

вихідних 
зразків

дібраних 
ліній

Морква Daucus 
carota

40% ФКР 
гриба Alternaria 
radicina

Чорна гниль 16 Калюс із 
насіннєвих 
зародків 

і соматичний 
калюс

3 5 2

Капуста 
білоголова 
Brassica oleracea 
convar. capitata

40% ФКР 
гриба Fusarium 
oxysporum f. sp. 
сonglutinans

Фузаріозне 
в’янення

19 Апекси 
3 – 5-добових 
проростків

3 5 3

Капуста 
червоноголова 
Brassica oleracea 
convar. capitata 
rubra

Те саме Те саме 1 Те саме 3 5 4

Капуста савойська 
Brassica o. var. 
sabaudа

9% сахарози Посуха 1 » 5 7 4

Часник Allium 
sativum

12% сахарози » 6 Рослини-
регенеранти

5 7 1

Томат 

Solanum 
lycopersicum

20% та 40% 
ФКР гриба F. 
оxysporum

Фузаріозне 
в’янення

13 Сім’ядолі із 
7 – 10-добових 

проростків

3

5

5

7 4

40% ФКР гриба 
Alternaria solanі

Рання суха 
плямистість

11 Пиляки 5 7 4

NaCl (1%) Засолення 6 Рослини-
регенеранти

5 7 2

9% сахарози Посуха 8 Те саме 5 7 2

Баклажан

Solanum 
melongena

20% та 40% 
ФКР гриба 
Fusarium 
oxysporum

Фузаріозне 
в’янення

15 Сім’ядолі 
7 – 10-добових 

проростків

3

5

5

7 2

40 – 45°С —  
6 год

Висока 
температура

9 Калюсні клони 5 7 2
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Використання клітинної селекції забез-
печує  прискорену  оцінку та  добір  стій-
кого  до  біотичних  і  абіотичних  чинників 
вихідного  селекційного матеріалу основ-
них  овочевих  культур.  Стійкість/толе-
рантність  новостворених  ліній  у  цьому 

разі розглядається як розширення норми 
реакції, часто значущої, що дає змогу ви-
користовувати  розроблений  підхід  для 
отримання  селекційних  форм,  здатних 
вижити в стресових умовах і успішно від-
новитися.

Висновки
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ЕкологічнЕ оцінювання впливу 
на довкілля підприємств 
з виробництва свинини різних 
господарсько-тЕхнологічних 
особливостЕй 

Мета. дослідити та охарактеризувати вплив 
на довкілля підприємств з виробництва свинини 
різних потужностей та господарсько-технологіч-
них особливостей. Методи. використано мате-
матичні, польові та лабораторні методи, запро-
поновані зарубіжними і вітчизняними вченими, 
а також власні розробки. Результати. розраховано 
коефіцієнти викидів парникових газів (сн4, N2O) 
з урахуванням комплексу чинників. оцінено стан 
прилеглої до свиноферм території за інтегрова-
ним показником біогенності ґрунту, кількісними 
показниками мікроорганізмів, мінеральних та 
органічних речовин у ґрунтовому та сніговому по-
криві. Висновки. рівень викидів забруднюваль-
них речовин у перерахунку на 1 гол. залежить від 
технологічних особливостей виробництва свинини. 
неоднорідність складу ґрунтового та снігового 
покриву на різній відстані від свиноферм свідчить 
про вплив діяльності свиноферм на формування 
екологічних умов прилеглої території.

Агроекологія, 
радіологія, 
меліорація

Свиноферми є місцем утворення, накопи
чення та тривалого зберігання значної кіль
кості органічних відходів, які, у свою чергу, 
можуть бути джерелом потрапляння в дов
кілля різноманітних забруднювальних речо
вин мінерального, органічного та біогенного 
походжень. Крім того, життєдіяльність і фізіо
логічні процеси в організмі самих свиней мо
жуть завдати певної шкоди навколишньому 
середовищу, особливо за великого скупчення 
тварин на обмеженій території та неналеж
них умов їх утримання [3]. Беззаперечним є 
те, що галузь свинарства негативно впливає 

Ключові слова: свиноферми, гній, довкілля, забруднювальні речовини. 

на стан навколишнього середовища. 
У глобальному масштабі викликає зане

покоєння те, що нарощення виробництва 
продукції свинарства призводить до збіль
шення викидів парникових газів — метану 
(СН4) та геміоксиду нітрогену (закису азоту 
(N2O). До того ж N2O, який набагато більше 
впливає на зміну кліматичних процесів, ніж 
СН4, утворюється в основному під час роз
кладання гною тварин [5, 6, 8].

Відкидаючи усі непередбачувані ситуа
ції (аварійні процеси, прямі несанкціонова
ні викиди), важливим є оцінювання впливу 
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на довкілля діяльності господарств з вироб
ництва свинини в межах їх розташування.

Адже проведення комплексного оцінюван
ня діяльності окремих свиноферм і свино
комплексів, що роблять свій унесок у форму
вання екологічних умов прилеглої території, 
допоможе знайти способи оптимізації та 
зменшення негативного впливу на довкілля 
як окремих свиноферм, так і галузі свинар
ства в цілому, тому потребує ретельного до
слідження. 

Мета досліджень — дослідити та охарак
теризувати вплив на довкілля підприємств 
з виробництва свинини різних потужностей 
та господарськотехнологічних особливостей.

Матеріали і методика досліджень. З ме
тою проведення досліджень були підібрані 
свиноферми з різними господарськотех
нологічними особливостями та потужнос
тями. Середньорічне поголів’я свиней у рік 
проведення досліджень становило: у ДПДГ 
«Степне» Полтавського рну Полтавської 
обл. — 1096 гол., ДПДГ «ім. Декабристів» 
Миргородського рну Полтавської обл. — 
2169 гол., ТОВ «Агрофірма «Медобори» 
Підволочиського рну Тернопільської обл. —  
1576 гол., ПАП «Агропродсервіс» Тер но
пільського рну Тернопільської обл. — 
42605 гол.

Для реалізації поставленої мети були ви
користані методики, запропоновані зарубіж
ними [5] і вітчизняними вченими [3], а також 
власні розробки [7]. Оцінювання загальної 
біогенності ґрунту з урахуванням коливань 
визначених показників і розрахунок інтегро
ваного показника біогенності (ІПБ) ґрунту 
проведено за методикою Дж. Ацци [2].

Результати досліджень. Одним із не
гативних чинників у процесі діяльності сви
ноферм є викиди парникових газів (ПГ) — 
СН4 та N2O, які утворюються в результаті 
розкладання мікроорганізмами органічних 
решток, а також фізіологічних особливостей 
самих тварин. Проведення експерименталь
них вимірювань цих газів є досить складним 
і затратним. Водночас отримані окремі циф
рові значення вимірювань не можуть повною 
мірою характеризувати наявність цих газів 
у повітряному просторі навколо свиноферм. 
Тому доцільніше використовувати матема
тичні методи, які передбачають розрахунок 
теоретично можливих викидів цих газів із 
врахуванням максимально можливої кількос
ті чинників, що впливають. 

Для проведення розрахунків можливої 

загальної кількості викидів ПГ і коефіцієнтів 
їх викидів у досліджуваних підприємствах 
(табл. 1) були використані такі вихідні дані: 
категорія, група свиней; кількість поголів’я 
свиней у кожній групі; кількість споживання 
та характеристика кормів для кожної групи 
свиней; характеристика систем видалення, 
зберігання та використання гною; кліматичні 
умови регіону; сталі середньозважені коефі
цієнти, запропоновані міжурядовою групою 
експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). 

Вирахувані коефіцієнти викидів СН4 до
сить різні у всіх досліджуваних господарствах 
і залежать в основному від способу зберіган
ня відходів. Так, у ДПДГ «Степне» коефіцієнт 
викидів СН4 становить 6,47, де приблизно по
ловину відходів зберігають у рідкому вигляді, 
а решту — в сухому. Коефіцієнт викидів СН4 
у ДПДГ «ім. Декабристів» і ТОВ «Агрофірма 
«Медобори», де весь гній зберігають у бур
тах у сухому вигляді, становить відповідно 
0,95 і 0,83. У ПАП «Агропродсервіс», де весь 
гній видаляється самопливом з використан
ням деякої кількості води і зберігається в ана
еробних відстійниках, коефіцієнт утворення 
метану найвищий — 25,71, особливо за ви
соких температур повітря.

Викиди геміоксиду нітрогену в основно
му залежать від умісту нітрогену в раціонах 
годівлі тварин і, відповідно, в їх відходах. 
Якщо ж коефіцієнти викидів N2O в перших 
3х господарствах мають приблизно од
накові значення (0,200; 0,197 та 0,142), то 
в ПАП «Агропродсервіс» коефіцієнт значно 
менший — 0,071. У цьому випадку система 
зберігання відходів навпаки — сприяє ско
роченню викидів N2O, який є небезпечнішим 
для клімату, ніж СН4, оскільки в анаеробних 
відстійниках прямі викиди N2O вважаються 
незначними, і їх підрахунок не передбача
ється. У визначенні коефіцієнтів викидів N2O 

1. коефіцієнти викидів парникових газів від до-
сліджуваних свиноферм, кг/гол./рік 

Досліджувані 
господарства

СН4 N2O ПГ — 
усього 

ДПДГ «Степне» 6,47 0,200 7,67

ДПДГ «ім. 
Декабристів» 0,95 0,197 2,14

ТОВ «Агрофірма 
«Медобори» 0,83 0,142 1,97

ПАП 
«Агропродсервіс» 25,71 0,071 26,78
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враховують тільки його непрямі викиди через 
вивітрювання сполук нітрогену у формі NH3 
і NOx. До того ж відсоток втрат цих сполук ні
трогену за такої системи зберігання відходів 
порівняно з іншими також найнижчий. 

Альтернативою кількісним вимірюванням 
вмісту окремих компонентів (забруднюваль
них речовин) у повітрі навколо свиноферм 
може бути сніговий покрив прилеглої терито
рії [7]. Використання цього способу дає змогу 
певною мірою оцінити склад повітря навколо 
об’єкта забруднення і виявити компоненти, 
які можуть потрапити в атмосферу саме від 
досліджуваних об’єктів. Під час відбору проб 
снігу на різній відстані від території свино
ферми встановлено статистично достовірні 

відмінності у кількості біогенних елементів 
(в основному сполук нітрогену), іонів Na++K+ 

та SO4
2 – , а також у рівні окисності талої води 

та кількості гетеротрофних бактерій. 
Оскільки підприємства з виробництва 

свинини, крім хімічних речовин, є джерелом 
утворення значної кількості органіки, на осо
бливу увагу заслуговує наявність у сніговому 
покриві органічної речовини (рівень окиснос
ті) та кількості мікроорганізмів (рис. 1). 

У межах 500 м від території ферми в сні
говому покриві в середньому виявлено ге
теротрофних бактерій: у ДПДГ «Степне» — 
850 кл/мл, ДПДГ «ім. Декабристів» — 1067, 
ТОВ «Агрофірма «Медобори» — 1023, ПАП 
«Агропродсервіс» — 247 кл/мл. У перерахунку 
на 1 гол. це становитиме відповідно 776 кл/л, 
492, 649 і 6 кл/л. Індекс навантаження на еко
систему — відповідно 5665 тис. кл/м2, 7998, 
8530 і 1809 тис. кл/м2. Отже, господарство 
(ПАП «Агропродсервіс») із найбільшою кіль
кістю поголів’я свиней, проте із високотехноло
гічними системами їх утримання та зберігання 
відходів значно менше забруднює атмосферу 
мікроорганізмами, і відповідно — менше здій
снює навантаження на екосистему.

Під час визначення рівня окисності талої 
води із проб снігу, відібраних на різній відстані 
від досліджуваних свиноферм, установлено, 
що він є вищим лише безпосередньо біля тери
торії ферми, а вже на відстані 250 м і далі — 
цей показник значно нижчий і не змінюється. 
Порівняно з іншими господарствами в ПАП 
«Агропродсервіс» рівень окисності найнижчий як 
у загальній кількості, так і в розрахунку на 1 гол.  
Так, безпосередньо біля ферми перманганатна 
окисність снігу в середньому на 1 гол. стано
витиме: у ДПДГ «Степне» — 0,00438 мгО/л;  
ДПДГ «ім. Декабристів» — 0,00369; ТОВ 
«Агро фірма «Медобори» — 0,00476; ПАП 
«Агропродсервіс» — 0,00012 мгО/л.

Припускаючи, що ґрунтовий покрив навколо 
свиноферм може відображати не тільки власні 
властивості, а й накопичувати в собі компо
ненти, які потрапляють у довкілля внаслідок 
вимивання їх із відстійників з відходами або ж  
з потоками повітря, було проведено аналіз 
верхнього шару ґрунту завглибшки 0 – 20 см 
поблизу досліджуваних господарств на різ
ній відстані від території ферми в напрямку 
переважальних вітрів. Визначено вміст ру
хомих форм основних елементів живлення 
рослин — NPK, вміст компонентів, які харак
теризують рівень органічного (фекального) 
забруднення — загальний азот, хлориди, 
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рис. 1. чисельність гетеротрофних бактерій у та-
лій воді снігового покриву на різній відстані  
від території досліджуваних свиноферм:  

 — 0 м;  — 250 м;  — 500 м, кл/мл (для рис. 1, 2)
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а також мікроелементів, які можуть потрапля
ти в ґрунт з гною свиней — Cu і Zn. 

Установлено, що в трьох господарствах із 
традиційними системами утримання тварин 
і зберігання відходів уміст майже всіх визна
чених елементів найвищий у безпосередній 
близькості від території ферми і знижується 
у міру віддаленості. Виняток становлять хло
риди (їх уміст однорідний) та нітратна форма 
азоту. У господарстві, де під час облаштуван
ня відстійників для зберігання відходів перед
бачено застосування ізоляційних біомембран 
(ПАП «Агропродсервіс»), не виявлено від
мінностей у наявності P2O5 і K2O на різній 
відстані від джерела забруднення. Очевидно, 
що ці елементи потрапляють у ґрунт уна
слідок їх вимивання з місць зберігання гною, 
тоді як інші — можуть переміщатися як 
по ґрунтовому профілю, так і повітрям.

За мікробіологічним аналізом ґрунту ви
значено кількість грибів і мікроорганізмів, які 
засвоюють різні форми азоту. За визначеними 
показниками розраховано ІПБ ґрунту (рис. 2).

Сукупність визначених мікроорганізмів 
у верхньому шарі ґрунту безпосередньо біля 
території ферми найвища в усіх господарствах 
і знижується у міру віддаленості. До того ж, 

якщо в перших трьох господарствах ІПБ ґрунту 
знижується тільки на відстані 500 м, то в ПАП 
«Агропродсервіс» — вже на відстані 250 м. 
Отже, сучасне технологічне виробництво сви
нини забезпечує зниження впливу антропоген
ного чинника на мікробне забруднення приле
глої до підприємства території.

Для характеристики впливу загальної кіль
кості забруднювальних речовин як у верхньо
му шарі ґрунту, так і в приземному повітряно
му просторі на живі організми використано 
метод оцінювання показників росту і розвитку 
пшениці озимої, вирощеної в санітарнозахис
них зонах двох досліджуваних господарств. 

Розбір відібраних снопів свідчить, що ви
рощена безпосередньо біля території ферми 
пшениця озима характеризується найгіршими 
біологічними параметрами, а у міру відда
леності від свиноферми вони поліпшуються. 
У ДПДГ «ім. Декабристів» на відстані 250  м 
поліпшення показників росту і розвитку по
сівів незначне, а на відстані 500 м — досить 
істотне. У ПАП «Агропродсервіс» — значно 
кращі показники вже на відстані 250 м, тобто 
вплив антропогенного чинника в першому гос
подарстві помітно послаблюється на відстані 
500, а в другому — 250 м.

2. біологічні параметри пшениці озимої, вирощеної в санітарно-захисній зоні

Відстань від території 
ферми, м

Середня

 довжина колоса, 
мм

кількість колосків 
у колосі, шт.

кількість зернин 
у колосі, шт.

маса зернин у колосі, г

ДПДГ «ім. Декабристів»

10 (контроль) 71,41±0,90 13,60±0,37 28,01±0,38 1,29±0,06
250 73,44±0,79 14,73±0,21 29,91±0,19* 1,38±0,03
500 77,55±0,75* 15,97±0,17* 32,85±0,78* 1,49±0,01*

ПАП «Агропродсервіс»

10 (контроль) 76,96±0,61 15,33±0,24 33,15±0,27 1,44±0,02
250 79,92±0,50* 16,45±0,20* 35,01±0,51* 1,54±0,03*

500 81,87±0,53* 16,57±0,24* 36,44±0,43* 1,56±0,01*

  * Статистично достовірна різниця порівняно з відстанню 10 м (контроль) за Р≤0,05.

Рівень викидів екологічно небезпечних ре-
човин (парникових газів, мінеральних сполук, 
органічних речовин і мікроорганізмів) у пере-
рахунку на 1 гол. залежить від технологічних 
особливостей виробництва свинини. Сучасне 
технологічне виробництво свинини забезпе-
чує зниження впливу антропогенного чинника 

на забруднення довкілля. Установлено, що 
в межах діяльності підприємств з виробни-
цтва свинини рівень забруднення території 
мінеральними та органічними речовинами, 
а також мікроорганізмами є неоднорідним як 
у ґрунті, так і в сніговому покриві і залежить 
від віддаленості від свиноферм. 

Висновки
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Біологічна активність ґрунту 
залежно від альтернативної 
системи удоБрення в коротко-
ротаційних сівозмінах 

Мета. вивчити біологічну активність ґрунту за-
лежно від альтернативного удобрення льону-
дов гунцю. Методи. агрохімічні (для визначення 
хімічного складу ґрунту, рослин), аналітичні 
(процес розкладання целюлози), математичні 
(дисперсійний, регресійний, кореляційний ана-
ліз вивчення ймовірностей) Результати. доведе-
но, що розкладання органічних речовин соломи 
та сидератів сприяє підвищенню родючості 
ґрунту та поліпшенню його гранулометричного 
складу, що створює оптимальні умови для росту 
і розвитку льону-довгунцю. Висновки. розкла-
дання лляної тканини в ґрунті під посівами льону-
довгунцю пришвидшується на 19,3% за поєд-
наного застосування помірних доз мінеральних 
добрив, побічної продукції та зеленого добрива 
порівняно з контрольним варіантом.

Аналіз останніх досліджень. У сучас-
них дослідженнях значна увага приділяється 
стану ризосферної мікрофлори, тобто прико-
реневої, яка формує специфічну екологічну 
нішу й істотно впливає на умови розвитку 
вищих рослин, до яких належать і сільсько-
господарські культури. Оскільки мікроорга-
нізми досить чутливо реагують на зміни при-
родних чинників, то вони можуть слугувати 
тестом для оцінки впливу антропогенної і, 
зокрема сільськогосподарської діяльності, 
на стан ґрунту й агроекосистеми загалом [6, 
9, 10]. Ґрунтові мікроорганізми беруть без-
посередню участь у формуванні родючості 
ґрунту [7, 8].

Найшвидше в ґрунті мінералізуються 
легкорозчинні сполуки — цукри, амінокис-
лоти, розчинні білки, крохмаль, геміцелю-
лози та сполуки типу хлорофілу. Целюлоза, 
яка містить 15 – 60% рослинної тканини, 
розкладається досить повільно [1]. До це-
люлозоруйнівних мікроорганізмів належать 
представники різних таксономічних груп, які 
закономірно змінюють один одного під час 
переходу від однієї ґрунтово-кліматичної зони 
до іншої [6, 7, 9, 10]. У дерново-підзолистих 

Ключові слова: льон-довгунець, удобрення, сівозміна, біологічна активність, родючість.

ґрунтах роль руйнівників клітковини переваж-
но виконують гриби [5, 7 – 9]. Мінералізацію 
рослинних решток у ґрунті здійснюють це-
люлозоруйнівні мікроорганізми — бактерії, 
гриби та стрептоміцети [3, 9]. Існування ґрун-
ту як складної саморегульованої системи 
та екологічна рівновага будь-якої ґрунтової 
екосистеми забезпечуються діяльністю ґрун-
тової мікрофлори [6, 10]. Одна з найважли-
віших функцій ґрунтових мікроорганізмів — 
участь у кругообігу вуглецю, азоту та інших 
елементів, синтезі біологічно активних речо-
вин і процесах гумусоутворення [4, 8 – 12]. 

Мета досліджень — вивчити біологічну 
активність ґрунту залежно від альтернативної 
системи удобрення.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили на ясно-сірих ґрунтах у короткоро-
таційних сівозмінах стаціонарного досліду 
впродовж 2007 – 2009 рр. на дослідному полі, 
кафедрі технології зберігання та переробки 
продукції рослинництва Житомирського на-
ціонального агроекологічного університету. 
Основним завданням програми досліджень 
було вивчення впливу альтернативних 
систем удобрення в сівозмінах з короткою 
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ротацією на продуктивність льону-довгунцю 
та отримання екологічно безпечного стану 
ґрунту в агроекологічних умовах Полісся 
України. 

Дослідження здійснювали у 4- та 5-піль-
ній сівозмінах з насиченням 50 та 60% зер-
новими культурами. У системах удобрення 
сільськогосподарських культур передбачено 
компенсацію частини елементів живлення 
техногенного походження за рахунок вико-
ристання нетоварної продукції. Мінеральні 
добрива вносили під основний обробіток 
грунту(суперфосфат, калійна сіль) і (аміачна 

селітра) навесні.
Агрохімічні показники ґрунту визначали 

в зразках за такими методиками: гумус — за 
Тюріним (ГОСТ 26213 – 91), лужногідролізо-
ваний азот — за Корнфілдом, рН — потенціо-
метрично (ГОСТ 26483–85), суму ввібраних 
основ — за методом Каппена-Гільковиця, 
гідролітичну кислотність — за Каппеном у мо-
дифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212 – 91), рухомий 
фосфор та обмінний калій — за Чиріковим 
(ГОСТ 26207 – 91).

Динаміку активності мікрофлори в польо-
вих умовах вивчали методом аплікацій [2].  

1. агрохімічна характеристика орного шару ґрунту перед закладанням досліду (2001 р.)

Глибина 
відбору 
зразка

Гумус, 
%

pHKCl, 
(n=75)

Гідролітична 
кислотність

Сума 
увібраних 

основ

Ступінь 
насичення 
основами, 

%

Азот 
легкогідролізованих 

сполук

Рухомий 
фосфор

Обмінний 
калій

мг·екв/100 г ґрунту, n=75 мг/кг ґрунту, n=75

0–10 1,3 4,8 2,16 1,88 46,5 74 102 63

10–20 1,4 4,8 2,11 1,80 46,0 66 101 44

20–30 1,2 4,9 1,82 2,07 53,2 56 89 41

Примітка. n — число спостережень.

2. відносне зменшення маси полотен за період активної вегетації, %

Варіант Сівозміна

Рік

2007 2008 2009 Середнє

Контроль

5-
пі

л
ьн

а

26,8 31,8 29,1 29,2

Солома 32,6 53 39,1 41,6

Солома+зелена маса 32,8 53,6 40 42,1

N30P40K60 34,2 34,2 35 34,5

Солома+N30P40K60 30,4 68 48 48,8

Солома+зелена маса+N30P40K60 30,7 70 49,2 49,9

Солома+N10 33,4 53,2 42,5 43

Солома+зелена маса+N10 33,8 53,7 43,4 43,6

Солома+N10+зелена маса+N30P40K60 30,5 66,3 48,9 48,6

НІР05 5,75 5,92 5,6

Контроль

4-
пі

л
ьн

а

24,3 30,4 27,6 27,4

Солома 30,5 49,9 37,4 39,2

Солома+зелена маса 30,8 50,6 38,3 39,9

N30P40K60 30,1 32 30,5 30,9

Солома+N30P40K60 27,2 65,7 44 45,6

Солома+зелена маса+N30P40K60 27,8 69,5 44,5 47,3

Солома+N10 31,8 50,8 39,5 40,7

Солома+зелена маса+N10 32,3 51,2 40 41,2

Солома+N10+зелена маса+N30P40K60 28,3 68,6 44,2 47

НІР05 5,62 5,66 5,7  
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Дослідження проводили згідно з державною на-
уково-технічною програмою на 2001 – 2010 pp. 
«Системи землеробства Лісостепу та Полісся 
(«Землеробство»)».

Результати досліджень. Найпомітніше 
розкладання лляної тканини в ґрунті під по-
сівами льону-довгунцю спостерігалося за 
поєднаного застосування помірних доз мі-
неральних добрив, побічної продукції та зе-
леного добрива, де перевищення контролю 
становило 19,3% (табл. 2). 

Загортання соломи разом із мінеральними 
добривами сприяло активності целюлозо-
руйнівних мікроорганізмів і підвищувало її 
до 16,6–17,4%, що в 1,7 раза вище за роз-
кладання лляної тканини порівняно з варі-
антом без застосування добрив. Найнижчий 
ступінь деструкції тканини відзначено на фоні 
мінеральних добрив, що можна пояснити під-
вищеною кислотністю ґрунту. Низькі значення 
рН (нижче 4,6) несприятливі для розвитку 
мінералізаційного процесу.

На розкладання целюлози істотно впли-
вають гідротермічні умови, структура ґрунту, 
хімічний склад органічних речовин та інші 
чинники. Оптимальними умовами для міне-
ралізації рослинних решток є температура 
300С і вологість 80–90% від повної вологоєм-
ності [1]. За низьких показників температури 
і вологості біологічне розкладання субстрату 
уповільнюється, підвищення температури та 
вологи стимулює процес, однак, висока воло-
гість за сприятливої температури може за-
гальмувати аеробний напрям його розвитку 

[1, 3, 8]. За достатньої вологості, але низької 
температури деструкція органічних решток 
також уповільнюється. Значні коливання тем-
ператури ґрунту певною мірою активізують 
процеси мінералізації, оскільки при цьому 
різко змінюються фізико-хімічні властивості 
водорозчинних органічних речовин [3]. 

У деяких дослідженнях відзначено, що за 
низьких температур (нижче 10°С) чи вологос-
ті майже повністю припиняється діяльність 
ґрунтових безхребетних. У цьому випадку 
деструкцію клітковини здійснюють лише мі-
кроорганізми [1, 3]. Так, у 2007 р. спостеріга-
лося зниження активності целюлозоруйнівних 
мікробів порівняно з 2008 та 2009 рр., що 
пов’язано з несприятливими умовами, зо-
крема підвищеною температурою та низькою 
вологістю ґрунту.

Процес розкладання клітковини тісно 
пов’язаний з інтенсивністю виділення вугле-
кислоти та загальною біологічною активністю 
ґрунту [2, 3]. 

Варіант із поєднаним застосуванням побіч-
ної продукції, сидерата та мінеральних добрив 
перевищив контрольний варіант на 19,4% 
у 5-пільній та 19,6% у 4-пільній сівозмінах. 
Доведено, що розкладання органічних речо-
вин соломи та сидератів сприяє підвищенню 
родючості ґрунту та поліпшенню його грану-
лометричного складу й створює оптимальні 
умови для росту і розвитку льону-довгунцю.

За даними табл. 3, показники врожайності 
волокна залежать від питомої ваги льону 
в сівозмінах і різних видів удобрення.

3. урожайність волокна в короткоротаційних сівозмінах залежно від альтернативної системи 
удобрення (середнє за 2007–2009 рр.)

Варіант

Урожайність волокна, т/га

5-пільна 4-пільна

усього довгого усього довгого

Контроль 0,47 0,32 0,42 0,29

Солома 0,48 0,34 0,43 0,30

Солома+зелена маса 0,54 0,36 0,51 0,33

N30P40K60 0,80 0,53 0,73 0,46

Солома+N30P40K60 0,90 0,54 0,85 0,47

Солома+зелена маса+N30P40K60 0,99 0,56 0,87 0,49

Солома+N10 0,53 0,38 0,50 0,33

Солома+зелена маса+N10 0,62 0,41 0,60 0,37

Солома+N10+зелена маса+N30P40K60 0,99 0,58 0,89 0,51

НІР05 0,04 0,01 0,03 0,01
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Біологічна активність ґрунту  
залежно від альтернативної системи  
удобрення в короткоротаційних сівозмінах

У контрольному варіанті (без добрив) показ-
ники врожайності невисокі, за внесення соломи 
і сидерата спостерігається підвищення лише 
вмісту всього волокна, а вміст довгого — неви-
сокий і становить лише 0,33 – 0,36 т/га. На фоні 
мінеральних добрив поліпшується вміст усього 
волокна і довгого, що пов’язано з фізіологічни-
ми особливостями льону-довгунцю, зокрема 
слаборозвиненою кореневою системою, яка 
відразу реагує на наявність у ґрунті легкодос-
тупних поживних речовин.

 Високий вихід усього і довгого волокна 

різко підвищується у варіантах з унесенням 
мінеральних добрив і, особливо з поєдна-
ним застосуванням добрив органічного похо-
дження і мінеральних у дозі N30P40K60. Уміст 
усього волокна і довгого збільшується майже 
вдвічі в обох сівозмінах. Проте слід зазна-
чити, що показники врожайності більші в сі-
возміні з меншою питомою вагою льону-до-
вгунцю, що свідчить про льоновтому, тобто, 
як пояснював Д.М. Прянишніков, повернення 
льону-довгунцю на попереднє місце має від-
буватися через 6 – 7 років.

За результатами досліджень, тривале та 
систематичне внесення різних видів органіч-
них і мінеральних добрив на ясно-сірому лісо-
вому ґрунті сприяє активності деструкції 

Висновки

клітковини і виділенню вуглекислоти вна-
слідок діяльності мікробіоти та підвищенню 
родючості ґрунту, що створює оптимальні 
умови для росту і розвитку льону-довгунцю.
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ВплиВ обробки бульб і рослин 
картоплі біологічними 
препаратами на Величину Втрат 
при зберіганні

Мета. Вивчити вплив обробки бульб перед 
садінням та рослин у період вегетації 
біологічними препаратами планриз бт, фітоцид 
та хімічним препаратом ровраль аквафло 
на лежкоздатність різних за стиглістю сортів 
картоплі. Методи. польовий, лабораторний, 
метод дисперсійного аналізу. Результати. 
наведено результати 3-річних досліджень 
з вивчення впливу біологічних препаратів 
на величину втрат під час зберігання картоплі. 
Висновки. установлено, що за використання 
біологічного препарату планриз бт відсоток 
загальних втрат після 6-ти міс. зберігання 
в обох досліджуваних сортів був найменшим. 
загальні втрати в сортів скарбниця зменшилися 
на 4,7%, 8,5 та 7,8% (1-й, 2-, 3-й строки 
садіння), оберіг — на 8,0%, 10,1 та 6,9% 
порівняно з контрольним варіантом.

Зберігання 
та переробка 
продукції

Бульби картоплі — надзвичайно чутливі 
до механічних ушкоджень, вони виділяють 
у навколишнє середовище, особливо в почат-
ковий період зберігання, значну кількість воло-
ги і тепла. На їхній шкірочці міститься велика 
кількість корисної й патогенної мікрофлори, 
яка через продихи безперешкодно проникає 
всередину бульб і активно розвивається.

Ураження картоплі збудниками хвороб є 
одним з основних факторів, що знижують 
товарні якості бульб і завдають значних збит-
ків під час їх транспортування та зберігання. 
Закладання на зберігання неякісної продукції 
восени призводить до великих втрат навесні 
[5]. Тому впродовж періоду вегетації слід 
зменшити кількість патогенної мікрофлори 

Ключові слова: картопля, біологічні препарати, втрати,  
сорти різних груп стиглості, зберігання.

в ґрунті і на бульбах картоплі. Використання 
в сучасних технологіях мікробіологічних пре-
паратів не лише підвищує стійкість рослин 
до фітопатогенів, продуктивність і поліпшує 
якість продукції, а й сприяє оздоровленню 
агроценозів від шкідливої дії хімічних пре-
паратів [1 – 3, 9]. 

 Отже, передумовою отримання якісних 
насіннєвих бульб навесні й зменшення втрат 
під час зберігання картоплі є зниження інфек-
ційного навантаження в ґрунті.

Установлено, що на лежкість бульб впли-
ває багато чинників, зокрема умови виро-
щування і зберігання та сортові особливос-
ті бульб. Багато дослідників наголошують 
на значенні сорту в збереженості картоплі [4, 



ЗБЕРІГАННЯ 
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

49грудень 2014 р.

Вплив обробки бульб і рослин картоплі біологічними 
препаратами на величину втрат при зберіганні

Вісник аграрної науки

7, 8, 10]. При цьому зазначають, що одні сорти 
мають порівняно високу лежкість, інші — низь-
ку. Деякі сорти рано виходять зі стану спокою 
і за довготривалого зберігання зменшують 
кількість стандартної продукції, втрачають то-
варну й насіннєву якість [5].

Мета досліджень — вивчити вплив об-
робки бульб перед садінням та рослин у пе-
ріод вегетації біологічними препаратами 
планриз БТ, фітоцид та хімічним препаратом 
ровраль аквафло на лежкоздатність різних за 
стиглістю сортів картоплі.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили за допомогою польових дослідів і ла-
бораторних аналізів. Польовий дослід було 
здійснено у 4-пільній технологічній сівозміні 
Інституту картоплярства НААН упродовж 
2010 – 2012 рр. Площа облікової ділянки — 
61,6 м2. Ділянки 2-рядкові, повторення — 3-ра-
зове. Густота садіння — 71 тис. бульб на 1 га,  
середня маса садивних бульб — 60 – 68 г. 
Об’єкт досліджень — ранньостиглий сорт 
Скарбниця і середньоранній сорт Оберіг.

Ґрунт дослідної ділянки — супіщаний дер-
ново-середньопідзолистий, глибина орно-
го шару — 20 – 23 см. Агрохімічні показники 
ґрунту такі: уміст гумусу (за Тюріним) — 1,6%; 
рухомого фосфору (за Кірсановим) — 5,2; 
обмінного калію (за Масловою) 78,3; легко-
гідролізованого азоту — 7,8 мг/100 г грунту;  
рН сольове 4,7; гідролітична кислотність —  

2,02 мг.екв/100 г ґрунту.
Схема досліду передбачала 3 строки садіння 

(19 – 20 квітня, 29 – 30 квітня, 10 – 11 травня) та  
4 варіанти: 1 — обробку бульб водою (контроль); 
2 — обробку біопрепаратом фітоцид, 1,0 л/т;  
3 — обробку бульб біопрепаратом планриз БТ, 
2,0 л/т; 4 — обробку бульб хімічним препара-
том ровраль аквафло, 0,4 л/т.

Після збирання врожаю закладали конт-
рольні сітки по 5 кг у 3-разовому повторенні 
в контейнерах (картоплесховище смт Немі-
шаєвого) для визначення лежкоздатності 
бульб картоплі під час зберігання. Перед за-
кладанням на зберігання їх обробляли пре-
паратами відповідно до схеми досліду.

Дослідження проводили згідно із загаль-
ноприйнятими методиками в картоплярстві 
[6, 11, 12].

Результати досліджень. Питанням отри-
мання лежкоздатної продукції, зменшення хво-
роб під час зберігання вчені приділяють значну 
увагу. Дослідження ефективності застосування 
біопрепаратів для обробки бульб перед садін-
ням та захисту картоплі від хвороб у період 
вегетації в останні десятиріччя є актуальними. 

Препарат планриз БТ (на основі бактерій 
Pseudomonas fluorescence АР-33) зареєстро-
вано в «Переліку пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні», але 
його рекомендують лише для зернових, кукуру-
дзи та на виноградниках. Планриз БТ в Україні 

1. лежкоздатність бульб картоплі сорту скарбниця після 6-ти міс. зберігання (2010 – 2013 рр.)

Варіант
Втрати під час зберігання, %

Загальні втрати, %
втрати маси хворі бульби гниль паростки

Перший строк садіння — 19 – 20 квітня
1. Обробка бульб водою (контроль) 3,8 9,8 2,2 0,2 16,0
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 3,5 7,5 2,9 0,2 14,1
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 3,8 6,1 1,1 0,3 11,3
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
3,5 8,4 2,2 0,2 14,3

Другий строк садіння — 29 – 30 квітня 
1. Обробка бульб водою (контроль) 4,4 7,7 7,6 0,4 20,1
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 3,8 7,3 3,0 0,3 14,4
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 3,4 5,9 2,1 0,2 11,6
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
4,2 6,9 3,0 0,2 14,3

Третій строк садіння — 10 – 11 травня
1. Обробка бульб водою (контроль) 3,5 11,5 2,2 0,3 17,5
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 3,5 5,4 2,3 0,3 11,5
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 3,2 4,8 1,5 0,2 9,7
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
4,3 9,5 1,7 0,3 15,8
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застосовують для овочевих культур і картоплі 
в приватних господарствах. Однак глибоких 
досліджень щодо впливу препарату на кон-
тамінацію ґрунту та бульб картоплі, лежкість 
продукції не проведено. Дослідження сучасних 
біопрепаратів на —айонованих і перспектив-
них сортах картоплі носить фрагментарний 
характер. Наявних у науковій літературі відо-
мостей недостатньо для надійного та обгрун-
тованого вибору найефективніших препаратів. 
Суперечливими є дані про вплив біопрепаратів 
на деякі якісні показники врожаю. Усе це потре-
бує глибшого вивчення цих препаратів.

Дослідженнями, проведеними в Інституті 
картоплярства НААН, передбачалося після 
збирання врожаю закласти контрольні сітки 
по 5 кг у 3-разовому повторенні в контей-
нерах (картоплесховище смт Немішаєвого) 
для визначення лежкоздатності бульб кар-
топлі під час зберігання. Контрольні сітки 
перед закладанням на зберігання обробляли 
препаратами відповідно до схеми досліду. 
У ІІ декаді квітня наступного року проводили 
аналіз щодо збереженості закладених зраз-
ків. Отримані результати наведено в табл. 1. 

Під час визначення загальних втрат піс-
ля 6-ти міс. зберігання враховували втрати 
маси, хворі бульби, гниль, паростки. 

Як свідчать отримані дані, найбільший від-
соток втрат був через хворі бульби в обох 
досліджуваних сортів. Так, у сорту Скарбниця 

цей показник становив 6,1 – 9,8% у 1-й строк 
садіння, 5,9 – 7,7% — 2-й та 4,8 – 11,5% — 
3-й строки садіння. Відсоток загальних втрат 
через втрати маси та гнилі був майже на од-
ному рівні. Залежно від варіантів досліджен-
ня ці показники дещо змінювалися, проте різ-
ниця була незначною. Найменший відсоток 
втрат — 0,2 – 0,4% — становили паростки. 

Слід зазначити, що використання біологіч-
них препаратів планриз БТ та фітоцид змен-
шували загальні втрати в обох досліджуваних 
сортів порівняно з контрольним варіантом. 
У —езультаті досліджень установлено, що 
у варіанті, де використовували біологічний 
препарат планриз БТ, отримано найменший 
відсоток загальних втрат після 6-ти міс. збе-
рігання незалежно від строків садіння. 

Під час проведення аналізу щодо визна-
чення лежкоздатності досліджуваних зраз-
ків, відібраних у 1-й строк садіння в сорту 
Скарбниця, встановлено, що найменший 
відсоток загальних втрат був у 3-му варіан-
ті, де використовували біологічний препарат 
планриз БТ, — 11,3%, що на 4,7% менше 
порівняно з контрольним варіантом. У зраз-
ків, відібраних у 2- та 3-му строках садіння, 
загальні втрати в цьому варіанті становили 
11,6 і 9,7%, що на 8,5 і 7,8% менше порівняно 
з контрольним варіантом. 

Загальні втрати у варіанті з використанням 
біологічного препарату фітоцид також були 

2. лежкоздатність бульб картоплі сорту оберіг після 6 -ти міс. зберігання (2010 – 2013 рр.)

Варіант
Втрати під час зберігання, %

Загальні втрати, 
%

втрати маси хворі бульби гниль паростки

Перший строк садіння — 19 – 20 квітня
1. Обробка бульб водою (контроль) 5,0 13,5 3,1 0,2 21,8
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 4,8 9,8 1,8 0,2 16,6
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 4,4 7,4 1,8 0,2 13,8
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
4,6 8,8 2,0 0,2 15,6

Другий строк садіння — 29 – 30 квітня 
1. Обробка бульб водою (контроль) 4,8 9,7 6,1 0,4 21,0
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 4,8 4,8 3,7 0,4 13,7
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 4,4 4,0 2,3 0,2 10,9
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
4,8 8,7 3,3 1,5 18,3

Третій строк садіння — 10 – 11 травня
1. Обробка бульб водою (контроль) 5,2 8,2 6,0 0,3 19,7
2. Обробка біопрепаратом фітоцид 4,9 7,8 3,3 0,2 16,2
3. Обробка біопрепаратом планриз БТ 4,4 6,2 2,0 0,2 12,8
4. Обробка хімічним препаратом 

ровраль аквафло
5,1 8,1 3,1 0,3 16,6
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Установлено, що за обробки бульб сорту 
Оберіг біопрепаратом планриз БТ загальні 
втрати зменшилися на 8% порівняно з конт-
рольним варіантом у зразках, відібраних 
у 1-й строк садіння, 10,1 — 2-й та на 6,9% — 
у 3-й строки садіння. 

Обробка бульб сорту Оберіг біологічним 
препаратом фітоцид також сприяла змен-
шенню загальних втрат. Відповідно в зразків 
з 1-го строку садіння цей показник становив  
16,6%, що менше на 5,2% порівняно з конт-
рольним варіантом; з 2-го — 13,7%, що менше  
від контролю на 7,3% і з 3-го — 16,2%, що менше  
на 3,5% порівняно з контрольним варіантом.

У середньому за строками садіння загаль-
ні втрати в сорту Оберіг відповідно станови-
ли 17,0; 16,0 і 16,3%.
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меншими порівняно з контролем і станови-
ли 14,1; 14,4 та 11,5% відповідно до строків 
садіння. Різниця між показниками цього ва-
ріанта та контролю була в межах 1,9 – 6,0%. 

У варіанті, де використовували хімічний 
препарат ровраль аквафло, також установ-
лено менший відсоток загальних втрат по-
рівняно з контролем, проте цей показник був 
значно нижчим, ніж у варіантах, де викорис-
товували біологічні препарати планриз БТ 
та фітоцид. 

Аналогічні дані отримано й по середньоран-
ньому сорту Оберіг (табл. 2). У нього загальні 
втрати після 6-ти міс. зберігання були більши-
ми, ніж у сорту Скарбниця. Проте слід зазна-
чити, що різниця була незначною і становила 
0,9 – 3,1% залежно від строків садіння. 

Установлено, що за використання біо-
логічного препарату планриз БТ відсоток 
загальних втрат після 6-ти міс. зберіган-
ня в обох досліджуваних сортів був най-
меншим.

Доведено, що під час обробки бульб 
сорту Скарбниця біопрепаратом планриз 
БТ загальні втрати зменшилися на 4,7% 

(1-й строк садіння); 8,5 (2-й строк садін-
ня) і 7,8% (3-й строк садіння) порівняно 
з контрольним варіантом. За обробки 
бульб сорту Оберіг біопрепаратом планриз 
БТ загальні втрати зменшилися на 8,0% 
порівняно з контрольним варіантом у зраз-
ків, відібраних у 1-й строк садіння, 10,1 — 
2-й та 6,9% — у 3-й строки садіння. 

Висновки
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОГНОЗ 
МІСТКОСТІ РИНКУ ПЛОДІВ 
В УКРАЇНІ

Мета. Визначити місткість вітчизняного ринку 
плодів, особливості її формування та спрог-
нозувати обсяги в короткостроковому періоді. 
Методи. Монографічний, балансовий, конструк-
тивно-розрахунковий, кореляційно-регресійного 
аналізу та ін. Результати. Розглянуто сучасний 
стан ринку плодів за його економічними пара-
метрами: виробництво, реалізація, купівельна 
спроможність населення,споживання. Уста-
новлено попит на плоди на 2020 р. Спрогно-
зовано вартість місткості ринку,ймовірного 
імпортозаміщення та визначено канали розпо-
ділу плодів у перспективі. Висновки. Вважаємо, 
що потреба в збільшенні обсягів пропозиції та 
експортних поставок плодів зумовлена еконо-
мічними та соціальними чинниками. Це можливо 
за рахунок розширення галузі садівництва.

Ключові слова: місткість, ринок, плоди, попит, пропозиція, імпорт.

Місце вітчизняного ринку плодів у системі 
продовольчого забезпечення визначається пе
редусім їх корисністю та важливістю у здорово
му раціоні харчування населення. У споживчому 
кошику українців за рівнем відповідності фактич
ного споживання раціональній нормі плоди за 
ймають останнє місце. Тобто попри необхідність 
споживання плодів, попит та потреби населення 
в них залишаються вже впродовж тривалого 
періоду незабезпеченими. Це зумовлено на
самперед неефективністю функціонування віт
чизняного ринку плодів та формування його 
кон’юнктури. Велике значення в забезпеченні 
належного рівня споживання плодів має визна
чення місткості ринку плодів та її прогноз. 

Дослідженням проблем розвитку галузі садів
ництва, вітчизняного ринку плодів та ягід при
свячено праці Л.О. Барабаш, О.Ю. Єрмакова, 
Л.А. Костюк, Т.А. Маркіної, В.А. Рульєва, 
Г.М. Сатіної, Л.П. Симиренка, Д.Ф. Чухна, 

О.М. Шестопаля, П.Г. Шитта, А.І. Шумейка, 
В.В. Юрчишина та інших учених. Однак недо
статньо вивченим є питання формування міст
кості ринку різними постачальниками плодів та 
передбачення її зміни.

Мета досліджень — визначити місткість 
вітчизняного ринку плодів, особливості фор
мування та спрогнозувати її обсяги в коротко
строковому періоді.

Методика досліджень. У дослідженнях 
керувалися методичними підходами до ви
значення місткості внутрішнього споживчого 
ринку сільськогосподарської продукції та про
довольства [1].

Результати досліджень. Щоб охаракте
ризувати стан вітчизняного ринку плодів, слід 
визначитися з категорією «місткість ринку пло
дів». У «Методичних рекомендаціях складання 
прогнозних балансів попиту і пропозиції про
довольчих ресурсів», затверджених Наказом 
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Міністерства економіки України, передбачено, 
що до «фонду споживання» балансу належать 
усі плоди і навіть ті, що не надходять у про
даж, а використовуються для внутрішньогос
подарських потреб господарствами населення 
[3]. Коли йдеться про «місткість ринку», то 
мається на увазі обсяг плодів, які реалізу
ються на ринку виробниками, посередниками 
та торговцями, тобто продукція, що безпосе
редньо перебуває у сфері товарногрошових 
відносин. Отже, існує розмежування цих 2х 
категорій. І саме показник місткості по суті 
характеризує ефективність функціонування 
ринку та його інфраструктури.

Плоди в Україні вирощуються сільськогос
подарськими підприємствами та господарства
ми населення. Основна їх маса формується 
останніми — 81 – 86%, або 1169 – 1523 тис. т 
у 2008 – 2012 рр. [7]. Виробництво пло
дів у сільськогосподарських підприємствах 
у 2012 р. скоротилося порівняно з 1990 р. 
у 3,7 раза — до 361 тис.т. Це пояснюється 
тенденцією до перевищення площ вибуття 
насаджень над закладанням молодих садів, 
а також наявністю значних площ під старими 
плодовими насадженнями (близько 25 тис. га).

Обсяги вітчизняного виробництва плодів 
представлені із зерняткових — переважно 
яблуками (83 – 87%,  або 719 – 1127 тис. т), 
кісточкових — вишнями та сливами (відпо
відно 28 – 35% та 25 – 35%, або 116 – 173 та 
110 – 155 тис. т), горіхоплідних — переваж
но грецькими горіхами (майже 100%, або 

79,2 – 112,6 тис. т). Свіжі плоди на ринок над
ходять нерівномірно. Зважаючи на те, що 
основну їх частку становлять яблука, наймен
ша частка товарної пропозиції формується 
в травні – серпні — 25 – 30%річного товаро
обороту, а найбільша — в осінньо – зимовий 
період — 50 – 55%.

Зі збереженням наявних тенденцій розвитку 
ринку плодів у 2020 р. очікується зменшення 
валових зборів на 2 – 3% порівняно з 2011 р., 
а саме до 1741 тис. т. Це відбуватиметься 
за рахунок незначного зниження врожайності 
плодових культур у сільськогосподарських під
приємствах до 3,8 т/га та зменшення обсягів 
виробництва в 1,3 раза — до 226 тис. т, зокре
ма зерняткових — до 221 тис. т, кісточкових 
та горіхів по 3 тис. т.

Зі зростанням середньомісячного реально
го доходу населення, за нашим прогнозом, 
у 2020 р. до 5,3 тис. грн на 1 особу та цін 
на плоди до 19,95 грн/кг, що відповідно в 3,0 
і 1,6 раза вище, ніж у 2012 р., витрати на їх спо
живання збільшаться у 2,5 раза — до 1406 грн, 
зокрема на зерняткові, кісточкові та горіхи 
в 1,9 раза — до 826 грн. Частка витрат на всі 
плоди становитиме близько 7% вартості про
дуктів харчування. Структура споживання 
дещо зміниться: основна частка коштів ви
трачатиметься на зерняткові та цитрусові пло
ди — відповідно 37,4 та 25,0%, що пов’язано 
з підвищенням цін та істотним розширенням 
забезпечення ними попиту за рахунок імпорту.

Важливо визначити, за рахунок яких ка
налів постачання плодів формується попит 
на вітчизняному ринку з розрахунку на 1 осо
бу за рік. У 2008 – 2012 рр. господарства на
селення виробляли 25 – 33 кг плодів, а сіль
ськогосподарські підприємства — у 4 – 5 разів 
менше — 5 – 8 кг [4, 5]. За рахунок імпортних 
поставок попит населення забезпечувався 
на 40 – 49%, або 19 – 20 кг. Загалом рівень 
споживання плодів у 40,4 – 51,8 кг на 1 особу 
за рік задовольнявся лише на 52 – 66 % від 
раціональної норми споживання — 78 кг.

У 2020 р. очікується збільшення рівня спо
живання плодів до 71 кг на 1 особу за рік, 
що в 1,4 раза вище, ніж у 2012 р. (рис. 1). 
Розширення відбудеться переважно за ра
хунок яблук — у 1,3 раза (28 кг на 1 особу за 
рік) та цитрусових плодів і бананів — 2,2 раза 
(28 кг). Внутрішня потреба населення в пло
дах у розрахунку 78 кг на 1 особу за рік задо
вольнятиметься на 90%, зокрема зерняткових 
плодів — на 53% (яблук — на 55%), кісточко
вих — 71, горіхів — на 41% відповідно до їх 

1

3

4

2

Рис. 1. Прогноз споживання плодів в Украї-
ні у 2020 р., кг, % на 1 особу за рік [7, 8]: 
1 — цитрусові плоди та банани (28 кг, або 
39,5%); 2 — кісточкові плоди (11 кг, або 
16,1%); 3 — зерняткові плоди (30 кг, або 
43%); 4 — горіхи (1 кг, або 0,9%)
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норми споживання 57,5 кг (яблук 50 кг), 16 та 
1,5 кг. Попит на цитрусові плоди та банани 
перевищить норму 3 кг у 9,2 раза.

Зі збільшенням обсягів споживання плодів 
очікується зменшення продовольчої незалеж
ності через розширення імпортних надходжень 
у 2,2 раза порівняно з 2012 р. до 44 кг на 1 осо
бу за рік, тоді як норма їх споживання стано
вить 3 – 5 кг. Виробництво господарств насе
лення та сільськогосподарських підприємств, 
за прогнозом, збільшиться лише на 4 – 5%. 
На нашу думку, слід порушувати питання про 
перегляд норм споживання на імпортовану 
продукцію в бік збільшення в зв’язку зі змінами 
в зовнішньоторговельній діяльності і значним 
розширенням попиту на неї.

Місткість ринку плодів у 2013 – 2020 рр. 
на 35 – 37% поповнюватиметься за рахунок 
плодів зерняткових культур (600 – 751 тис. т), 
на 14 – 15% (246 – 296 тис. т) — кісточкових та 
1 – 2% (22 – 28 тис. т) — горіхоплідних культур 
(таблиця). Решта товарної пропозиції форму
ватиметься за рахунок імпортних поставок. При 
цьому 85 – 90 % з них вважаються об’єктивно 
необхідними — це цитрусові плоди та банани [6].

Вартість місткості ринку імпортованих зернят
кових та кісточкових плодів за 2007 – 2012 рр. 
становила 14,3 млрд грн, тоді як ці плоди ма
ють досить високий потенціал вирощування 
в Україні і їхній продаж може забезпечувати 
додаткові надходження до державного бю
джету. Така ситуація свідчить про необхідність 
розширення вітчизняного промислового вироб
ництва плодів та обсягів експортних поставок. 

На нашу думку, з урахуванням територіального 
розміщення та недостатньої місткості російсько
го ринку найвигіднішим покупцем вітчизняних 
плодів є Росія. Вартість їх експортних поста
вок у перспективі могла б становити не менше 
1,5 – 1,8 млрд дол. США.

Зауважимо, що з розширенням місткос
ті ринку плодів зерняткових та кісточкових 
культур вітчизняного виробництва існує ймо
вірність зменшення обсягів їх імпортних по
ставок. За підрахунками, у 2007 – 2012 рр. 
частка можливого імпортозаміщення в міст
кості вітчизняного ринку плодів становила 
15 – 25%, або 195 – 323 тис. т, а за прогно
зом до 2020 р. зросла до 30% (626 тис. т). 
За 2013 – 2020 рр. їх вартість становитиме 
66,3 млрд грн (рис. 2). Відзначено, що най
вищу частку, як і в попередні роки, у вартості 

м
л

рд
 г

рн

Рік

Рис. 2. Прогноз вартості місткості ринку пло-
дів в Україні, млрд грн [7,8]: –  — вартість 
місткості ринку плодів; –×××××  — вартість місткості 
ринку імпортованих цитрусових плодів і бана-
нів; –  — вартість ймовірного імпортозаміщен-
ня кісточкових плодів;  –  — вартість ймовірно-
го імпортозаміщення зерняткових плодів

Місткість ринку плодів в Україні, тис. т

Показник
Рік Індекс

2020 р. до 
2011 р.2011 2013* 2015* 2017* 2020*

Місткість ринку плодів сформована: 1385,5 1640,1 1794,7 1949,3 2181,2 1,6

господарствами населення 371,2 343,9 353,8 363,8 378,7 1,0

с.г. підприємствами 224,5 219,0 217,7 216,5 214,6 1,0

Місткість ринку зерняткових плодів сформована: 485,6 600,0 643,1 686,1 750,8 1,5

господарствами населення 215,2 212,5 223,0 233,5 249,3 1,2

с.г. підприємствами 197,3 196,9 195,8 194,6 192,9 1,0

Місткість ринку кісточкових плодів сформована: 258,8 245,9 260,3 274,6 296,2 1,1

господарствами населення 153,3 128,0 126,7 125,3 123,4 0,8

с.г. підприємствами 27,2 21,9 21,8 21,6 21,4 0,8

Місткість ринку горіхів сформована: 20,1 21,7 23,5 25,2 27,5 1,4

господарствами населення 2,7 3,4 4,1 5,0 6,1 2,3

с.г. підприємствами 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8

* Прогноз. Розраховано за матеріалами досліджень автора та статистичними даними.
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Основна частка плодів, вироблених госпо
дарствами населення, і надалі використовува
тиметься для власного споживання — близько 
65% (894 – 985 тис. т). Продаж на ринку стано
витиме 344 – 379 тис. т, або 25%. Зауважимо, 
що частка обсягів реалізації плодів господар
ствами населення на ринку з огляду на низьку 
купівельну спроможність населення, зокрема 
сільського, може в окремих регіонах сягати і по
над 50%, особливо зерняткових та горіхів. Про 
істотну роль господарств населення у фор
муванні місткості свідчать також дослідження 
російського ринку плодів. Учені переконані, що 
товарність цієї категорії господарств у Росії має 
становити не менше 70% [2].

місткості ринку матимуть цитрусові плоди та 
банани — 47 – 50% (10,3 – 22,2 млрд грн).

У структурі обсягів реалізації плодів сільсько
господарськими підприємствами за основними 
напрямами згідно з прогнозом (до 2020 р.) спо
стерігається стабільність: переробним підприєм
ствам — 58 – 63 тис. т, на ринку — 49 – 50 тис. т, 
комерційним структурам — 102 – 110 тис. т. 
Причому основну частку реалізованих пло
дів становитимуть зерняткові — 90 – 95%. 
Очікується, що за каналами реалізації на
селенню в рахунок оплати праці та пайовикам 
як плата за оренду землі плоди не розподіля
тимуться або спрямовуватимуться у незначних 
обсягах.

З урахуванням того, що місткість віт
чизняного ринку плодів покриває внутріш
ні потреби населення лише на  36 – 41 % 
(1,3 – 1,5 млн т), вважаємо, що додатковий 
обсяг пропозиції має формуватися за раху
нок розширення галузі садівництва. Потреба 
в збільшенні промислового вирощування 
плодів та обсягів експортних поставок зу
мовлюється не лише економічними, а й со
ціальними чинниками. До останніх належать 
насамперед забезпечення населення якісними 
плодами, зростання потреби в додаткових 

трудових ресурсах, підвищення платоспро
можного попиту. До економічних — збільшен
ня фінансових надходжень до державного бю
джету за розширення обсягів виробництва 
та реалізації плодів через податки; набуття 
статусу країниекспортера конкурентоспро
можних якісних плодів, а не сировинної бази 
для розвинених країн світу; залучення інозем
них інвесторів для подальшого розвитку про
мислового садівництва — створення спіль
них підприємств, розвиток підприємницької 
діяльності.
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Ліквідність 
сіЛьськогосподарських 
підприємств у сучасних 
умовах господарювання

Мета. визначити сутність економічної категорії 
«ліквідність» щодо специфіки діяльності 
сільськогосподарських підприємств, 
проаналізувати динаміку показників ліквідності 
агропідприємств за період 2001 – 2012 рр. та 
виявити визначальні чинники її забезпечення 
відповідно до сучасних умов новітніх економічних 
перетворень в україні. Методи. діалектичний 
метод підходу до вивчення фінансових 
процесів у їх становленні та розвитку; метод 
економічного аналізу, порівняння, аналогії — 
для оцінки показників ліквідності в динаміці 
та порівняно з нормативними. Результати. 
Запропоновано авторське розуміння ліквідності 
з урахуванням особливостей її вияву щодо 
специфіки діяльності сільськогосподарських 
підприємств, обґрунтовано встановлення 
нормативного значення коефіцієнта загальної 
ліквідності для агропідприємств на рівні 1,2 – 2,2. 
Висновки. враховуючи, що агровиробництву 
притаманний сезонний розрив між вкладенням 
і надходженням оборотних коштів, пропонуємо 
для сільськогосподарських підприємств 
з метою прискорення перетворення активів 
у грошову форму та оперативного вирішення 
питання забезпечення ліквідності здійснювати 
планування показників ліквідності поквартально.

Ключові слова: баланс, активи, пасиви, ліквідність, оборотні кошти,  
дестабілізувальні чинники, сільськогосподарські підприємства.

Постановка проблеми. В сучасних умо-
вах новітніх політичних та економічних пере-
творень Україна отримала можливість увійти 
до Європейського Співтовариства країн, що 
динамічно розвиваються. Забезпечення стій-
кого економічного розвитку є ключовим за-
вданням, що постає перед сільськогосподар-
ськими підприємствами. Однією з голов них 
ознак стійкості є наявність мобільних платіж-
них засобів, ліквідних активів. Сучасний стан 
агропідприємств характеризується платіжною 
кризою, яка гальмує їх стабільне функціону-
вання та активізацію інвестиційного процесу. 
Вирішити завдання забезпечення ліквідності 
сільськогосподарських підприємств можливо 

лише на основі системного підходу та доско-
налого аналізу цієї проблеми.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Ліквідність та платоспроможність підпри-
ємства досліджували П. Ревентлоу, Е. Нік-
бахт, Й. Ворст, А. Гропеллі, О.Я. Базілінська, 
В.В. Ковальов, Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, 
М.М. Крейніна, Г.В. Савицька, А.М. Поддєрьо-
гін, Л.А. Лахтіонова, В.М. Алексійчук, І.М. Ба-
рановський, О.Є. Гудзь, М.Я. Дем’яненко та ін.

Мета досліджень — визначити сутність 
економічної категорії «ліквідність» щодо спе-
цифіки діяльності сільськогосподарських під-
приємств та виявлення визначальних чинників 
її забезпечення відповідно до сучасних умов 
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новітніх економічних перетворень в Україні.
Результати досліджень. Вплив дестабілі-

зувальних чинників на розвиток сільського гос-
подарства, галузева невизначеність зумовили 
деградацію складових виробничого та фінан-
сового потенціалу агропідприємств. Зокрема, 
зменшилися обсяги оборотних фондів, збіль-
шився дефіцит фінансових ресурсів, зросла де-
біторська та кредиторська заборгованість, що, 
у свою чергу, зумовило тривалу кризу непла-
тежів. Ці негативні тенденції сприяли порушен-
ню фінансової стійкості, платоспроможності та 
ліквідності сільськогосподарських підприємств.

Ю.С. Цал-Цалко вважає, що ліквідність — це 
показник фінансового стану, який відображає, як 
швидко підприємство може безперешкодно про-
давати свої активи, одержувати гроші й повер-
тати борги у міру настання строку їх повернення 
[8]. О.Я. Базілінська стверджує, що ліквідність — 
це здатність реалізовувати активи за короткий 
час і без значних витрат [1]. Р.А. Костирко дає 
таке визначення: «… ліквідність підприємства — 
це мобільність підприємства, … можливість під-
тримувати рівновагу між обсягами і термінами 
перетворення активів у засоби платежу та об-
сягами і термінами погашення зобов’язань» [6]. 
Фундаментальні дослідження щодо ліквідності 
сільськогосподарських підприємств здійснені 
О.Є. Гудзь. Науковець акцентує увагу на тому, 
що ліквідність сільськогосподарського підприєм-
ства базується на постійній підтримці об’єктивно 
необхідного співвідношення між трьома її скла-
довими — власними фінансовими ресурсами 
підприємства, залученими та розміщеними — 
через оперативне управління їхніми структур-
ними елементами [4]. Об’єктивна потреба по-
дальших концептуальних досліджень пов’язана 
насамперед з необхідністю уточнення сутності 
та особливостей вияву ліквідності агропідпри-
ємств. Вважаємо, що ліквідність агропідприєм-
ства — це його здатність мобільно і своєчасно 
знаходити достатні резерви платіжних засобів 
для виконання фінансових зобов’язань через 
перетворення активів у засоби платежу. Ліквідне 
сільськогосподарське підприємство здатне під-
тримувати поточний фінансовий стан стійким, 
враховуючи специфіку функціонування сільсько-
го господарства та галузеву спеціалізацію.

Головною ознакою ліквідності є пере-
важання оборотних активів над поточними 
зобов’язаннями. Аналіз динаміки оборотних 
активів сільськогосподарських підприємств за 
період 2001 – 2012 рр. (рис. 1) свідчить про 
тенденцію до збільшення цього показника. При 
цьому необхідно зауважити, що питома частка 

оборотних активів у структурі активу балансу 
сільськогосподарських підприємств також мала 
тенденцію до збільшення: у 2001 р. частка обо-
ротних активів дорівнювала 26,1% у структурі 
активу балансу, у 2006 р. — 45,2%, у 2012 р. — 
62,6%. Загальна тенденція до збільшення 
питомої частки оборотних активів у структурі 
активу балансу сільськогосподарських під-
приємств є позитивним моментом, але одно-
часно відбулося значне зменшення питомої 
частки необоротних активів з 73,8% у 2001 р. 
до 36,8% у 2012 р. в структурі активу балансу. 
Це пов’язано з болісним явищем деградації 
складових виробничого потенціалу аграрного 
сектору, зменшенням обсягів основних фондів, 
зниженням господарської придатності основних 
засобів виробництва [2].

Також негативною тенденцією стало те, 
що в 2012 р. у структурі оборотних активів 
сільськогосподарських підприємств 42,1% 
посідали запаси, 35,7% — дебіторська за-
боргованість за товарними операціями, за-
собам платежу належало 5,2%, а поточним 
фінансовим інвестиціям — усього 0,9%. Тобто 
якісний склад оборотних активів сільськогос-
подарських підприємств у 2012 р. був незадо-
вільним; частка абсолютно ліквідних активів 
(кошти та їх еквіваленти в національній та іно-
земній валюті) катастрофічно мала, а значна 
частка низьколіквідних активів (запаси) є де-
стабілізувальним чинником у забезпеченні лік-
відності сільськогосподарських підприємств. 
На основі узагальненого аналізу методичних 
засад ліквідності підприємства вважаємо, що 
одним із напрямів забезпечення ліквідності 
сільськогосподарських підприємств є збіль-
шення частки коштів та поточних фінансових 
інвестицій у складі оборотних активів, а також 
своєчасність трансформації дебіторської за-
боргованості у грошову готівку.

Динаміка поточних зобов’язань сільськогоспо-

20,49 23,6 26,44
31,58 46,09

72,71
82,87

100,48

173,09

32,520,16

139,99
y=1,7849x2–10,223x+33,935

R2=0,9891

0
20
40
60
80

100
120
140
160

200
180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

рис. 1. динаміка оборотних активів сільсько-
господарських підприємств:  — оборотні ак-
тиви, млрд грн;  — поліноміальна (оборотні 
активи, млрд грн)
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дарських підприємств за період 2001 – 2012 рр. 
(рис. 2) характеризується тенденцією до збіль-
шення. У 2001р. частка поточних зобов’язань 
дорівнювала 22,3% у структурі пасиву балансу, 
у 2006 р. — 33,7%, у 2012 р. — 33%. 

Для проведення поглибленого аналізу лік-
відності сільськогосподарських підприємств 
за період 2001 – 2012 рр. застосуємо систему 
показників, наведених у таблиці. Коефіцієнт 
абсолютної ліквідності, що показує, яку час-
тину поточних зобов’язань підприємство може 
погасити на дату складання балансу чи най-
ближчим часом, вважається найжорсткішим 
критерієм ліквідності підприємства.

Сільськогосподарські підприємства у 2012 р. 
могли в поточний момент погасити свої коротко-
строкові борги тільки на 12%, тобто платоспро-
можність перебувала в незадовільному стані. 
Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка 
частина короткострокових зобов’язань погаша-
ється за рахунок наявних і майбутніх грошових 
надходжень та слугує для оцінки можливос-
ті погашення підприємством цих зобов’язань 
у разі його критичного стану. Динаміка цього 
показника має позитивну тенденцію: якщо кое-
фіцієнт швидкої ліквідності у 2001 р. становив 
0,4, що значно менше за нормативне значення, 

то у 2012 р. він становив 1,1, що перебуває 
в межах норми. Тобто сільськогосподарські під-
приємства мали можливість погасити поточні 
зобов’язання за рахунок коштів, короткостро-
кових фінансових вкладень та дебіторської за-
боргованості. Обов’язково потрібно акцентувати 
увагу на такому моменті: нормативне значення 
коефіцієнта швидкої ліквідності у 2012 р. було 
забезпечено переважно за рахунок збільшення 
розмірів дебіторської заборгованості, питома 
частка якої у структурі оборотних активів ста-
новила 35,71%. Тобто кількісна характеристика 
коефіцієнта швидкої ліквідності має доповнюва-
тися аналізом якісного складу стану і структури 
дебіторської заборгованості, а також чинників, 
які впливають на неї.

Коефіцієнт загальної ліквідності характе-
ризує ступінь покриття поточних зобов’язань 
поточними активами. Аналіз динаміки цього 
показника свідчить, що, починаючи з 2005 р. 
загальна ліквідність сільськогосподарських під-
приємств мала задовільний стан і не переви-
щувала нормативного значення. Вважаємо за 
доцільне наголосити, що економічний процес 
відтворення в сільському господарстві завжди 
тісно переплітається з природним, тому сіль-
госпвиробництву притаманний сезонний роз-
рив між вкладенням і надходженням оборотних 
коштів,сезонний дефіцит фінансових ресурсів, 
що, у свою чергу, впливає на можливість роз-
раховуватися за своїми короткостроковими 
боргами; значна тривалість виробничого ци-
клу істотно позначається на періоді обертання 
коштів. Залежно від сезонної потреби аграрних 
підприємств у вільних грошових ресурсах і тем-
пів погашення кредитів (на що, у свою чергу, 
значно впливають сезонні коливання ринкової 
кон’юнктури) нормативне значення цього показ-
ника можна встановити у такому релевантному 
діапазоні: 1,2 – 2,2. Цілком можливим, на наш 
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рис. 2. динаміка поточних зобов’язань сіль-
ськогосподарських підприємств:  — поточні 
зобов’язання, млрд грн;  — поліноміальна 
(поточні зобов’язання, млрд грн)

динаміка показників ліквідності сільськогосподарських підприємств 

Показники ліквідності, 
нормативне значення 

На кінець року Відхилення 
2012 р. 

порівняно 
з 2001 р.2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Абсолютна ліквідність, 
нормативне значення 
0,2 – 0,35

0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,1 0,11 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,09

Швидка ліквідність, 1 – 2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1 0,7

Загальна ліквідність,  
1,5 – 2,5

1,2 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 2,2 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 0,7

Робочий капітал 2,9 4,1 4,5 5,9 8,9 9,9 15,7 23,6 29,9 38,9 59,9 75,1 72,2
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Ліквідність сільськогосподарського під-
приємства — це його здатність мобільно 
і своєчасно знаходити достатні резерви 
платіжних засобів для виконання фінансо-
вих зобов’язань через перетворення активів 
у засоби платежу. Враховуючи, що агрови-
робництву притаманні сезонний розрив між 
вкладенням і надходженням оборотних ко-
штів, сезонний дефіцит фінансових ресурсів 
та інші специфічні чинники, пропонуємо сіль-

ськогосподарським підприємствам з огляду 
на конкретні умови господарювання для при-
скорення перетворення активів у грошову 
форму та оперативного вирішення питання 
забезпечення ліквідності здійснювати плану-
вання показників ліквідності поквартально. 
Вважаємо доречним нормативне значення 
коефіцієнта загальної ліквідності для сіль-
ськогосподарських підприємств встановити 
у релевантному діапазоні 1,2 – 2,2.

Висновки

ліквідність буде меншою, ніж 1,2, виникає ризик 
неплатоспроможності. Індикатором стану лік-
відності агропідприємства є робочий капітал. 
Показник робочого капіталу характеризує час-
тину власного капіталу підприємства, яка є 
джерелом покриття його поточних активів [6]. 
Враховуючи те, що аграрний сектор є ресурсо-
місткою галуззю, а темпи погашення кредитів 
сільгоспвиробниками знач ною мірою залежать 
від ринкової кон’юнктури, переважання (у вар-
тісній оцінці) оборотних активів над поточними 
зобов’язаннями є стабілізувальним фактором 
сільгоспвиробництва. Динаміка збільшення 
робочого капіталу агропідприємств за період 
2001 – 2012 рр. є позитивною; у 2011 р. ве-
личина робочого капіталу становила 42% від 
загального обсягу оборотних активів сільсько-
господарських підприємств, у 2012 р. — 43%, 
що вважається позитивною тенденцією.

погляд, є встановлення орієнтовного значення 
цього показника для сільськогосподарських під-
приємств залежно від динаміки та ритмічності 
грошових надходжень, щоденної потреби у ко-
штах, своєчасності розрахунків за дебіторською 
заборгованістю тощо. Однак, безперечно, зали-
шаються незмінними нижня межа (1,2) як міні-
мальний рівень покриття поточних зобов’язань 
та верхня межа досліджуваного коефіцієнта 
(2,2). Якщо поточна ліквідність менша, ніж 1,2, 
найоптимальнішим шляхом до стабілізації та 
зростання цього показника буде скорочення 
кредиторської заборгованості одночасно з на-
рощенням оборотних активів. Це найреальні-
ший шлях до зростання коефіцієнта поточної 
ліквідності. Перебільшення ж свідчить про такі 
негативні явища, як тривала криза неплатежів, 
дефіцит фінансових ресурсів, перевантаже-
ність складів готової сільгосппродукції, над-
лишкові виробничі запаси та ін. Якщо загальна 
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Мета. установити ефективність використання 
органічного добрива біогумус та біодобрива 
айдар за вирощування ячменю та пшениці 
ярих в умовах східної частини північного степу 
україни. Метод. лабораторно-польовий. 
Результати. органічне добриво біогумус та 
біодобриво айдар забезпечили приріст урожаю 
зерна ячменю ярого 0,59 т/га порівняно 
з контролем (без добрив), але поступилися 
варіанту, що передбачав мінеральне живлення 
(на 0,07 т/га). поєднане застосування біогумусу 
та біодобрива айдар за вирощування пшениці 
ярої дало змогу отримати приріст урожаю щодо 
контролю 0,32 т/га. Висновки. використання 
елементів біологізації вирощування ячменю 
ярого сприяло зниженню собівартості продукції 
на 35,8 грн/т, підвищенню чистого прибутку 
і рентабельності відповідно на 802 грн/га 
та 11,5% порівняно з контролем. показники 
пшениці ярої становили відповідно 63,8 грн/т, 
422 грн/га та 11,7% щодо контролю.

Ключові слова: ячмінь ярий, пшениця яра, урожайність, органічне добриво,  
собівартість, прибуток, рентабельність.

Виробництво екологічно безпечної продук-
ції рослинництва є важливим аспектом робо-
ти аграрного сектору донецького промисло-
вого регіону [1, 6, 8]. Господарський комплекс 
Донецької області характеризується значною 
перевагою промисловості над сільським гос-
подарством. Потужний промисловий потен-
ціал спричиняє значне техногенне наванта-
ження на агроландшафти. 

На території Донецької області, яка ста-
новить 4,4% від загальної площі України, 
розміщена 5-та частина промислового по-
тенціалу держави, 78% якої — це екологічно 
небезпечне виробництво металургії і добув-
ної галузі, електроенергії та коксу. За даними 

Державного комітету статистики України, 
на Донецьку область припадає 33,9% за-
гальної кількості викидів забруднювальних 
речовин, накопичено 31% промислових і ток-
сичних відходів. Тому для регіонів з високим 
рівнем техногенного навантаження на агро-
ценози проблема відповідності сільгосппро-
дукції сучасним стандартам якості і безпеки 
є надзвичайно актуальною. Її розв’язання 
потребує дослідження механізму формуван-
ня такої продукції в умовах індустріальних 
регіонів, визначення ступеня ризиків, що ви-
никли внаслідок забруднення навколишнього 
природного середовища. Показники якості 
і безпеки продукції значною мірою залежать 
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від агроекологічного стану сільгоспугідь [3, 4].
Відновлення природної ефективності аг-

роценозів можливе за зниження пестицид-
ного навантаження, відмови від нульового 
обробітку ґрунту та збільшення відсотка ви-
користання органіки, регуляторів росту і мі-
кродобрив під час вирощування сільськогос-
подарських культур [5, 10].

Мета досліджень — установити ефектив-
ність використання гранульованого органічно-
го добрива біогумус і рідкого біодобрива ай-
дар за вирощування ячменю та пшениці ярих 
в умовах східної частини Північного Степу.

Матеріали та методи досліджень. До-
слідження проводили лабораторно-польо-
вим методом у польовій сівозміні лабораторії 
землеробства, рослинництва та механізації. 
Повторність дослідів — 3-разова. Розміщення 
ділянок — систематичне. 

У досліді вивчали економічну ефектив-
ність припосівного внесення гранульованого 
органічного добрива біогумус у поєднанні 
з рідким органічним біодобривом айдар за 
вирощування ячменю ярого сорту Степовик 
та пшениці ярої сорту Спадщина. 

Урожайні дані перерахували до стандарт-
ної вологості з урахуванням засміченості зер-
нової маси.

Статистичну обробку врожайних даних 
проведено за Б.А. Доспєховим [2].

Економічну ефективність розраховували за 
допомогою типових технологічних карт виро-
щування зернових культур [9] та «Методичних 
рекомендацій оперативного визначення 

витрат виробництва та формування цін на 
продукцію сільського господарства і пере-
робної промисловості в умовах інфляції», 
розроблених науковцями Інституту аграрної 
економіки НААН [7] за цінами 2013 р.

Результати досліджень. Отримані резуль-
тати експериментальних досліджень свідчать 
про те, що внесення біогумусу та препарату 
айдар окремо і в поєднанні позитивно вплива-
ло на структурні показники врожайності зерна 
ярих зернових культур (табл. 1). 

Так, довжина колосу ячменю ярого сорту 
Донецький 14 була найбільшою за поєдна-
ного використання припосівного внесення 
органічного добрива біогумус та обробки на-
сіння й 2-х обприскувань посівів біодобривом 
айдар. Цей показник перевищив контрольний 
варіант на 1 см.

Найбільша кількість зерен у колосі ячме-
ню ярого сорту Донецький 14 була у варіан-
тах, де застосовували припосівне внесення 
біогумусу, — 17,3 шт. (органічне добриво) та 
органічне добриво в поєднанні з препаратом 
айдар — 17 шт.

Найбільшу масу 1000 зерен ячменю ярого 
було отримано за використання біогумусу та 
препарату айдар. У середньому за роки дослі-
джень різниця між варіантом, де в поєднанні 
використовували біогумус та айдар, і міне-
ральним фоном становила 0,6 г, з контроль-
ним варіантом — 0,9 г.

Підвищення показника натури зерна від-
повідно до контрольного варіанта спосте-
рігалося лише за поєднаного використання 

1. Елементи структури врожаю зерна ярих зернових культур (середнє за 2011 – 2013 рр.)

Варіант Довжина колосу, см Кількість зерен 
у колосі, шт.

Маса 1000 зерен, г Натура зерна, г/л

Ячмінь ярий (Степовик)

Без добрив (контроль) 6,6 15,8 29,7 666,1

Фон N30Р30К30 7,4 16,7 30,0 664,3

Біогумус, 250 кг/га 7,3 17,3 29,1 665,7

Біогумус + айдар 7,5 17,0 30,6 666,8

Айдар — насіння + посіви 7,4 16,6 29,1 664,7

НІР05 0,4 0,6 0,2 0,3

Пшениця яра (Спадщина)

Без добрив (контроль) 5,3 26,3 22,9 770,9

Фон N30Р30К30 5,7 26,7 22,8 768,3

Біогумус, 250 кг/га 5,8 26,2 24,7 773,5

Біогумус + айдар 5,9 26,4 24,0 775,0

Айдар — насіння + посіви 5,6 25,0 25,5 769,1

НІР05 0,2 0,11 0,1 1,3
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органічного добрива біогумус та препарату 
айдар (666,8 г/л).

Найкращі показники структури врожайності 
пшениці ярої одержано за поєднаного ви-
користання біогумусу та біодобрива айдар. 
Довжина колосу була більшою за довжину 
в контрольному варіанті на 0,5 см. Маса 
1000 зерен — вищою за масу в контрольно-
му варіанті та варіанті з використанням міне-
ральних добрив на 1,1 г та 1,2 г відповідно.

Показник натури зерна пшениці ярої лише 
за внесення біогумусу окремо і в поєднанні 
з препаратом айдар перевищував показник 
контрольного варіанта на 2,6 та 4,1 г/л від-
повідно.

Одержані результати досліджень свідчать 
про значний позитивний вплив органічного 
живлення окремо і в поєднанні з препаратом 
айдар на показники структури врожайності 
ярих зернових колосових культур, що сприя-
ло підвищенню продуктивності рослин.

Найвищий рівень урожайності ячменю яро-
го було відзначено за припосівного внесення 
мінеральних добрив — 3,87 т/га (табл. 2). 
У варіанті з унесенням біогумусу отримано 
приріст урожаю щодо контролю 0,46 т/га.

За обробки насіння та 2-х обприскувань 
посівів ячменю біодобривом айдар приріст 
урожаю становив 0,25 т/га щодо контроль-
ного варіанта, за поєднаного використання 

біогумусу з біодобривом айдар одержано най-
більший приріст урожаю — 0,59 т/га. 

У середньому за 3 роки досліджень на по-
сівах пшениці ярої за припосівного внесення 
мінеральних добрив та поєднаного викорис-
тання біогумусу і препарату айдар приріст 
урожаю щодо контрольного варіанта стано-
вив 0,32 т/га. Припосівне внесення біогумусу 
підвищувало рівень урожайності до 0,25 т/га. 
Обробка насіння та 2 обприскування посівів 
у фазі кущіння та колосіння сприяли отри-
манню приросту врожаю 0,19 т/га.

Отже, застосування біологічних способів 
вирощування ярих культур істотно впливало 
на підвищення їхньої врожайності: 7,8 – 18,4% 
(ячмінь ярий) та 8,8 – 14,8% (пшениця яра).

Дослідженнями з вивчення впливу органіч-
ного та мінерального живлення на продуктив-
ність ярих колосових культур було встанов-
лено, що припосівне внесення мінеральних 
добрив і біогумусу сприяло підвищенню по-
казників структури врожаю. Так, у рослин яч-
меню ярого довжина колосу та кількість зерен 
у ньому збільшилася щодо контролю на 1 см 
та 1,5 шт. відповідно. Істотно також зросла 
маса 1000 зерен ярих колосових: у ячменю 
ярого — на 0,9 г, пшениці ярої — на 1,8 г по-
рівняно з контролем.

Слід зазначити, що припосівне внесення 
мінеральних і органічних добрив сприяло 

2. урожайність ярих зернових культур (2011 – 2013 рр.)

Варіант
Урожайність, т/га Приріст 

2011 2012 2013 середня т/га %

Ячмінь ярий (Степовик)

Без добрив (контроль) 2,26 3,40 3,97 3,21  –  – 

Фон N30Р30К30 2,76 4,12 4,73 3,87 0,66 20,6

Біогумус, 250 кг/га 2,51 3,89 4,61 3,67 0,46 14,3

Біогумус + айдар 2,64 4,04 4,71 3,80 0,59 18,4

Айдар — насіння + посіви 2,34 3,86 4,19 3,46 0,25 7,8

НІР05, т/га 0,05 0,33 0,20

Р, % 0,72 2,13 1,71

Пшениця яра (Спадщина)

Без добрив (контроль) 1,90 2,24 2,35 2,16  –  – 

Фон N30Р30К30 2,24 2,54 2,65 2,48 0,32 14,8

Біогумус, 250 кг/га 2,16 2,44 2,64 2,41 0,25 11,6

Біогумус + айдар 2,23 2,51 2,69 2,48 0,32 14,8

Айдар — насіння + посіви 2,10 2,46 2,49 2,35 0,19 8,8

НІР05, т/га 0,12 0,16 0,07

Р, % 1,34 1,51 0,84
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підвищенню рівня врожайності ярих культур. 
Найкращим варіантом за використання ор-
ганіки було поєднане застосування біогуму-
су та препарату айдар (+0,59 т/га — ячмінь 
ярий та +0,32 т/га — пшениця яра порівняно 
з контролем).

У табл. 3 наведено виробничі витрати на 
1 га посіву ярих колосових культур за вико-
ристання досліджуваних факторів. 

Найвищу вартість урожаю ячменю ярого 
було отримано за використання мінеральних 
добрив. Через високу вартість мінеральних 
добрив значно підвищуються виробничі ви-
трати порівняно з іншими варіантами.

На посівах пшениці ярої найвищу вартість 

урожаю отримано за використання мінеральних 
добрив і за поєднаного застосування біогумусу 
та препарату айдар. За однакової вартості вро-
жаю в цих варіантах виробничі витрати значно 
різнилися через високу вартість мінеральних 
добрив. Додаткові витрати за внесення міне-
ральних добрив були на 317 грн/га більшими 
порівняно з варіантом, де використовували біо-
гумус у поєднанні з препаратом айдар.

Наступним кроком розрахунку економічної 
доцільності застосування елементів органіч-
ної технології вирощування ярих колосових 
культур було визначення основних показників 
економічної ефективності: собівартості, чисто-
го прибутку та рентабельності (табл. 4).

3. виробничі витрати на 1 га посіву ярих колосових культур (2011 – 2013 рр.)

Варіант
Урожайність

Приріст 
урожаю 

Вартість 
урожаю

Вартість 
приросту

Витрати

виробничі додаткові

т/га грн грн/га

Ячмінь ярий (Степовик)
Без добрив (контроль) 3,21  – 6420  – 2591  – 
Фон N30Р30К30 3,87 0,66 7740 1320 3286 695
Біогумус, 250 кг/га 3,67 0,46 7340 920 2891 300
Біогумус + айдар 3,80 0,59 7600 1180 2969 378
Айдар — насіння + посіви 3,46 0,25 6920 500 2669 78

Пшениця яра (Спадщина)
Без добрив (контроль) 2,16  – 5400  – 2591  – 
Фон N30Р30К30 2,48 0,32 6200 800 3286 695
Біогумус, 250 кг/га 2,41 0,25 6025 625 2891 300
Біогумус + айдар 2,48 0,32 6200 800 2969 378
Айдар — насіння + посіви 2,35 0,19 5875 475 2669 78

4. Економічна ефективність вирощування ярих зернових колосових культур на різних фонах  
живлення (середнє за 2011 – 2013 рр.)

Варіант
Урожайність, 

т/га
Собівартість 1 т 

зерна, грн
Чистий прибуток, 

грн/га
Рівень 

рентабельності, %

Ячмінь ярий (Степовик)

Без добрив (контроль) 3,21 807,2 3829 147,8

Фон N30Р30К30 3,87 849,1 4454 135,5

Біогумус, 250 кг/га 3,67 787,7 4449 153,9

Біогумус + айдар 3,80 781,0 4631 156,0

Айдар — насіння + посіви 3,46 771,4 4251 159,3

Пшениця яра (Спадщина)

Без добрив (контроль) 2,16 1199,5 2809 108,4

Фон N30Р30К30 2,48 1325,0 2914 88,7

Біогумус, 250 кг/га 2,41 1199,5 3134 108,4

Біогумус + айдар 2,48 1197,2 3231 108,8

Айдар — насіння + посіви 2,35 1135,7 3206 120,1
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Економічна доцільність впровадження в сільськогосподарське 
виробництво східної частини Північного Степу елементів 
органічної технології вирощування ярих колосових культур

Вісник аграрної науки

пшениці ярої було одержано у варіанті з ви-
користанням біодобрива айдар для обробки 
насіння та 2-х обприскувань посівів.

За результатами розрахунку економічної 
ефективності, застосування елементів біо-
логізації вирощування сільськогосподарських 
культур сприяє підвищенню економічних по-
казників. Так, за вирощування ячменю ярого 
з елементами органічної технології собівартість 
продукції знизилася на 35,8 грн/т, чистий при-
буток і рентабельність зросли на 802 грн/га та 
11,5% відповідно порівняно з контрольним ва-
ріантом. Із застосуванням згаданих елементів 
за вирощування пшениці ярої також знизилася 
собівартість 1 т зерна на 63,8 грн і збільшилися 
показники чистого прибутку та рівня рента-
бельності на 422 грн/га та 11,7% відповідно 
порівняно з контрольним варіантом.

Застосування біогумусу та препарату ай-
дар окремо і в поєднанні на посівах ячме-
ню ярого зменшило собівартість 1 т зерна. 
Найвищий чистий прибуток (4011 грн) було 
отримано за поєднаного застосування біо-
гумусу та біодобрива айдар.

У варіантах із використанням препарату 
айдар для обробки насіння і 2-х обприску-
вань посівів ячменю ярого й за поєднаного 
застосування біогумусу та айдару було отри-
мано найвищі показники рентабельності — 
161,7 та 150,3% відповідно.

За вирощування пшениці ярої з елемента-
ми біологізації технології отримано зниження 
собівартості зерна порівняно з варіантом, де 
вносили мінеральні добрива.

 Найвищі чистий прибуток (3307 грн) та рі-
вень рентабельності (138,2%) за вирощування 

Довжина колосу, кількість зерен у колосі, 
маса 1000 зерен та натура зерна ячменю 
і пшениці ярих набули найбільших значень 
за поєднаного використання органічного 
добрива біогумус та біодобрива айдар.

Органічне добриво біогумус та біодобриво 
айдар забезпечили достовірний приріст уро-
жаю зерна ячменю ярого на 0,59 т/га порівняно 
з контролем (без добрив), але поступилися 
варіанту, що передбачав мінеральне живлення 
(на 0,07 т/га). Поєднане застосування орга-
нічного добрива та біодобрива айдар за ви-
рощування пшениці ярої дало змогу отримати 

приріст урожаю щодо контролю 0,32 т/га.
Використання елементів біологізації ви-

рощування ячменю ярого сприяло зниженню 
собівартості продукції на 35,8 грн/т, підви-
щенню чистого прибутку і рентабельності 
на 802 грн/га та 11,5% відповідно порівняно 
з контрольним варіантом. Застосування 
аналогічних елементів технології за виро-
щування пшениці ярої забезпечило знижен-
ня собівартості 1 т зерна на 63,8 грн та 
збільшення показників чистого прибутку 
і рівня рентабельності на 422 грн/га і 11,7% 
відповідно порівняно з контролем.
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Урожайність і якість 
зерна кУльтУр ланки 
короткоротаційної сівозміни 
залежно від Удобрення 
та обробіткУ ґрУнтУ*

Мета. вивчити вплив варіантів удобрення та об-
робітку чорнозему типового на врожайність і якість 
зерна культур короткоротаційної сівозміни. Мето-
ди. Польовий, лабораторно-аналітичний, мате-
матичний та статистичний. Результати. Установ-
лено, що внесення соломи та сидератів на фоні 
мінеральних добрив підвищує врожайність культур 
і позитивно впливає на показники якості зерна. 
Висновки. Унесення соломи та сидератів на фоні 
N78P68K68 найкраще впливало на врожайність 
культур ланки сівозміни. Приріст урожаю пше-
ниці озимої при цьому становив 2,40 – 2,50 т/га, 
кукурудзи на зерно — 2,17 – 2,72, ячменю ярого — 
2,31 – 2,43 т/га порівняно з контролем. Показники 
якості зерна досліджуваних культур не зазнавали 
значних змін під впливом удобрення. 

Постановка проблеми. Підвищення вро
жайності та поліпшення якості зерна зале
жить від умов вирощування культури, тому 
регулювання живлення рослин упродовж 
усього періоду їх вегетації сприяє реалізації 
генетичного потенціалу сорту [2, 7].

У результаті багаторічних досліджень на
уковцями встановлено, що рівень мінераль
ного живлення рослин разом з попередника
ми, сортовими особливостями вирощуваних 
культур і погодними умовами є важливим ре
гулювальним чинником процесу формування 
зерна з високими якісними показниками [5, 
13]. Саме органічні та мінеральні добрива 
є потужним засобом підвищення продуктив
ності сільськогосподарських рослин за умови 

Ключові слова: чорнозем типовий, урожайність, якість зерна, пшениця озима,  
кукурудза не зерно, ячмінь ярий, мінеральні добрива, солома, сидерати, обробіток ґрунту.

їх правильного застосування в певній систе
мі під окремі культури в рамках сівозміни. 
Приріст урожаю від їх унесення може дося
гати 75% [1, 11]. 

Однак зазначені дослідження проводили 
переважно в сівозмінах з тривалим періодом 
ротації, де забезпечувалося оптимальне роз
міщення культур і періодичність їх повернення 
на попереднє місце вирощування. У пошире
них нині сівозмінах з короткою ротацією за мак
симального насичення зерновими культурами 
вплив систем удобрення на врожайність та 
якість вирощеного зерна вивчено недостатньо. 

Мета досліджень — вивчення впливу удо
брення та обробітку ґрунту на врожайність 
та якість зерна культур короткоротаційної сі
возміни. 
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Матеріали і методи досліджень. Дослі
д ження проводили в стаціонарному досліді 
кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів 
імені проф. М.К. Шикули у 2012 – 2014 рр., за
кладеному в науководослідному господар
стві «Великоснітинське» Фастівського району 
Київської області у 1998 р. на чорноземі типо
вому легкосуглинковому в ланці короткорота
ційної сівозміни: пшениця озима — кукурудза 
на зерно — ячмінь ярий. За результатами дослі
джень гранулометричний склад ґрунту однорід
ний по профілю. Він характеризується високим 
умістом часточок грубого пилу — 57%, мулу
ватих часточок — 20,96 – 21,35%. Уміст гумусу 
в орному шарі ґрунту дослідного поля становив 
3,89, шарі 20 – 40 см — 3,48%. Реакція ґрунтово
го середовища у верхніх горизонтах є близькою 
до нейтральної. Ступінь насичення ґрунту осно
вами високий і становить в орному шарі 95,8%, 
підорному — 98,8%. За вмістом елементів жив
лення ґрунт дослідної ділянки характеризується 
високою забезпеченістю нітратним та амонійним 
азотом у шарі 0 – 20 см (18,7 і 25,1 мг/кг) та се
реднім умістом рухомих фосфатів і обмінного 
калію за Чиріковим (68,1 і 52,5 мг/кг).

Варіанти удобрення такі (норми на 1 га  
сіво змінної площі): без добрив (контр
оль); солома 1,2 т/га+N12+N55P45K45; соло
ма 1,2 т/га+N12+N78P68K68; солома 1,2 т/га+ 
N12+сидерати+N55P45K45; солома 1,2 т/га+ 
N12+сидерати+N78P68K68. Як сидерати після 
пшениці озимої висівали гірчицю білу, уро
жайність якої становила близько 180 ц/га. Крім 
цього, досліджували обробітки ґрунту: оранку 
на 25 – 27 см; глибокий плоскорізний обробіток 
на 25 – 27 см; мілкий плоскорізний обробіток 
на 10 – 12 см. Технології вирощування сіль
ськогосподарських культур є загальноприй
нятими для цієї ґрунтовокліматичної зони.

Результати досліджень. Було встановле
но, що на врожайність та якість зерна пше
ниці озимої більший вплив мали варіанти 
удобрення, ніж варіанти обробітку ґрунту 
(таблиця). Так, приріст урожаю цієї культури 
за внесення соломи в поєднанні з одинар
ною нормою мінеральних добрив становив 
1,83 – 1,95 ц/га залежно від обробітку порів
няно з контролем. 

За внесення соломи на фоні полуторної 
норми мінеральних добрив приріст урожаю 
зростав і становив 2,28 – 2,38 ц/га. Найвищу 
врожайність пшениці отримано у варіанті 
удобрення, де вносили солому та сидера
ти в поєднанні з полуторною нормою міне
ральних добрив (5,22 – 5,45 ц/га). Значний 

позитивний вплив добрив на продуктивність 
культури можна пояснити тим, що в ґрунті 
поживні речовини містяться у важкорозчинній 
формі, а фізіологічна активність кореневої 
системи рослин пшениці невисока. Тому їх 
застосування забезпечує досить високі при
рости врожаю пшениці незалежно від об
робітку ґрунту. 

Проаналізувавши вплив обробітку ґрунту 
на врожайність пшениці озимої, слід зазначи
ти, що дещо вищою вона була за мілкого плос
корізного обробітку. На контролі за таких умов 
урожайність культури становила 2,95 т/га,  
а максимальну врожайність — 5,45 т/га —  
отримано за цього обробітку з унесенням 
соломи 1,2 т/га+N12+сидерати +N78P68K68. 
Варто наголосити, що різниця врожайності 
між варіантами удобрення була достовірною 
лише на фоні оранки.

Одним із найголовніших показників якості 
зерна є вміст білка [12]. За даними О.М. Хох
лова та М.А. Литвиненка, зменшення серед
нього рівня білковості на 1% зменшує відсоток 
і фізичні обсяги виробництва цінного та силь
ного зерна майже вдвічі [10]. 

Показники якості зерна пшениці озимої 
не зазнавали істотних змін, на відміну від 
урожайності. Уміст білка в усіх варіантах 
становив 8,91 – 9,98%. Такий низький рівень 
цього показника пов’язаний з несприятли
вими погодними умовами, зокрема великою 
кількістю опадів у період дозрівання зерна. 
За внесення органічних і мінеральних добрив 
цей показник зріс на 0,46 – 1,01% порівняно 
з контролем. Згідно з ДСТУ 3768:2010 зерно 
пшениці належить до 6го класу.

Унесення органічних і мінеральних добрив 
позитивно впливало також на вміст клейко
вини в зерні пшениці озимої. Найменшим 
цей показник був на контролі (17,6 – 17,9%), 
а за внесення соломи в поєднанні з оди
нарною нормою мінеральних добрив зріс 
на 1,1 – 1,3%. Найбільше клейковини в зерні 
(19,6 – 19,9%) було у варіанті, де вносили со
лому та сидерати на фоні полуторної норми 
мінеральних добрив.

Важливим показником якості клейковини є 
також індекс опору за деформаційного наван
таження. Він показує, що пшениця за якістю 
клейковини відповідає 2й групі і характери
зується як задовільно слабка на всіх об’єктах 
досліджень. 

Варіанти обробітку ґрунту не мали істотно
го впливу на показники якості зерна пшениці 
озимої.
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Кукурудза порівняно з іншими зернови
ми культурами краще реагує на внесення 
добрив і в зв’язку з тривалим вегетаційним 
періодом засвоює поживні речовини з ґрунту 
практично до завершення дозрівання зерна 
[6, 8]. Саме тому спостерігається значний 
позитивний вплив удобрення на врожайність 
та якість зерна цієї культури.

Найвищу врожайність кукурудзи отримано 
за внесення соломи та сидератів у поєднанні 
з полуторною нормою мінеральних добрив за 
глибокого плоскорізного обробітку — 8,11 т/га.  
Найменшою вона була на контролі із засто
суванням мілкого плоскорізного обробітку — 
5,09 т/га. За внесення соломи разом з оди
нарною нормою мінеральних добрив приріст 
урожаю кукурудзи становив 1,23 – 1,53 т/га,  
зі збільшенням норми мінеральних до
брив до полуторної (N78P68K68) зріс і стано
вив 1,92 – 2,15 т/га порівняно з контролем. 

Залучення сидератів у систему удобрення 
сприяло значному підвищенню врожайності 
культури лише за умови внесення максималь
ної норми мінеральних добрив. Приріст уро
жаю при цьому становив 2,17 – 2,72 т/га, тоді 
як у варіанті, де вносили солому й сидерати 
на фоні одинарної норми мінеральних добрив, 
урожайність культури зросла на 1,41 – 1,63 т/га 
порівняно з контролем.

 Із варіантів обробітку ґрунту найбільший 
вплив мав глибокий плоскорізний обробіток, 
за якого врожайність кукурудзи на зерно ста
новила 5,39 – 8,11 т/га.

Уміст білка в зерні кукурудзи також зрос
тав за внесення добрив. Так, у контрольному 
варіанті він був 8,74 – 8,86%, а за внесення 
органічних і мінеральних добрив підвищу
вався на 0,05 – 0,31%, що в межах найменшої 
істотної різниці. Обробіток грунту не мав іс
тотного впливу на якість зерна цієї культури.

Урожайність та якість зерна пшениці озимої залежно від обробітку ґрунту та удобрення  
(2012 – 2014 рр.)

Обробіток 
ґрунту

Варіант удобрення
Урожайність

Приріст 
урожаю від 
удобрення

Уміст 
у зерні, %

ІДК*

т/га білка клейковини

Оранка 
на 25 – 27 см

Без добрив (контроль) 2,82  – 8,93 17,6 97
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 4,65 1,83 9,44 18,9 94
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 5,10 2,28 9,84 19,4 94
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N55P45K45 4,82 2,00 9,39 19,0 95
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N78P68K68 5,22 2,40 9,81 19,7 95

Глибокий 
плоскорізний 
обробіток 
на 25 – 27 см

Без добрив (контроль) 2,94  – 8,91 17,7 96
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 4,89 1,95 9,48 18,9 93
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 5,32 2,38 9,92 19,4 94
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N55P45K45 4,72 1,78 9,38 19,1 93
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N78P68K68 5,43 2,49 9,90 19,6 94

Мілкий 
плоскорізний 
обробіток 
на 10 – 12 см

Без добрив (контроль) 2,95  – 8,97 17,9 96
Солома 1,2 т/га + N12 + N55P45K45 4,90 1,95 9,60 19,0 94
Солома 1,2 т/га + N12 + N78P68K68 5,31 2,36 9,98 19,6 93
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N55P45K45 5,05 2,10 9,41 19,2 92
Солома 1,2 т/га + N12 + сидерати + 
N78P68K68 5,45 2,50 9,92 19,9 94

   НІР05 0,19 0,3 0,6

* Індекс деформації клейковини.
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Ячмінь ярий — культура з коротким вегета
ційним періодом і надмірно швидким засвоєн
ням елементів живлення через слаборозвинену 
кореневу систему на початкових періодах росту 
[9]. Важливою умовою є достатнє його забез
печення легкорозчинними сполуками поживних 
речовин, особливо на початкових фазах росту 
та розвитку. Саме тому внесення органічних і мі
неральних добрив під основний обробіток ґрунту 
сприяло значному приросту врожаю цієї куль
тури. Так, унесення соломи на фоні одинарної 
норми мінеральних добрив сприяло підвищен
ню врожайності ячменю ярого на 0,85 – 1,53 т/га 
порівняно з контролем. Зі збільшенням норми 
мінеральних добрив до N78P68K68 приріст уро
жаю зростав і становив 1,56 – 1,88 т/га.

Найвищу врожайність ячменю ярого отрима
но за внесення соломи 1,2 т/га + N12 + сидерати 

+ N78P68K68 із застосуванням глибокого плоско
різного обробітку (4,90 ц/га), найменшою вона 
була на контролі за мілкого плоскорізного об
робітку — 2,26 т/га.

Уміст білка в зерні цієї культури також змі
нювався залежно від варіантів удобрення. 
Найвищим він був за внесення соломи та 
полуторної норми мінеральних добрив за 
глибокого плоскорізного обробітку і стано
вив 9,9%. Унесення органічних і мінераль
них добрив позитивно впливало на вміст 
білка в зерні ячменю ярого, який зростав 
на 0,4 – 1,1% за різних варіантів удобрення 
порівняно з контролем.

Варіанти обробітку ґрунту практично не 
впливали на вміст білка в зерні ячменю, 
змінюючи його лише на 0,1 – 0,3%, що було 
в межах НІР.
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Унесення органічних (солома, сидерати) 
і мінеральних добрив істотно підвищува-
ло врожайність досліджуваних культур. 
Найбільше вирізнявся варіант з унесенням со-
ломи та сидератів на фоні полуторної норми 
мінеральних добрив. Приріст урожаю пшениці 
озимої при цьому становив 2,40 – 2,50 т/га, 
кукурудзи на зерно — 2,17 – 2,72 т/га, ячме-
ню ярого — 2,31 – 2,43 т/га щодо контролю. 

Показники якості зерна досліджуваних куль-
тур також залежали від варіантів удобрення, 
але зміни були незначними. З варіантів обро-
бітку ґрунту на врожайність пшениці озимої 
найбільший вплив мав мілкий плоскорізний 
обробіток, на врожайність кукурудзи на зерно 
та ячменю ярого — глибокий плоскорізний 
обробіток. На якісні показники зерна культур 
варіанти обробітку істотно не впливали. 

Висновки
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Мета. обґрунтування основних напрямів активізації 
інвестиційної діяльності агропідприємств для 
забезпечення їх ефективного функціонування. 
Методи. загальнонаукові: діалектичний, абстрактно-
логічний, індукції та дедукції, наукових узагальнень; 
комплексного економічного і статистичного 
аналізу: порівняння, відносних та абсолютних 
величин, балансовий; системного підходу. 
Результати. досліджено особливості інвестиційного 
забезпечення сільськогосподарських підприємств 
київської області. обґрунтовано основні напрями 
активізації інвестиційної діяльності аграрних 
підприємств регіону. Висновки. ідентифіковано 
основні проблеми залучення інвестицій 
в підприємства аграрної сфери та запропоновано 
напрями підвищення інвестиційних можливостей 
сільськогосподарських підприємств.

Інвестиції виступають невід’ємним еле-
ментом науково-технічного процесу, іннова-
ційного розвитку підприємств та їх переходу 
на прогресивні, високоефективні технології 
виготовлення продукції.

Нарощування темпів та обсягів накопичен-
ня капіталу забезпечує перехід на інвести-
ційно-інноваційну модель розвитку, створює 
передумови для економічного зростання 
аграрного виробництва. Отже, активізація 
інвестиційних процесів і пошук способів по-
ліпшення інвестиційного забезпечення сіль-
ського господарства сприятиме економічному 
розвитку підприємств галузі й зміцненню їх 
виробничого потенціалу.

Мета досліджень — обґрунтування основ-
них напрямів активізації інвестиційної діяль-
ності агропідприємств для забезпечення їх 
ефективного функціонування.

Методи досліджень. Загальнонаукові: 
діалектичний, абстрактно-логічний, індукції 
та дедукції, наукових узагальнень; комплекс-
ного економічного і статистичного аналізу: 
порівняння, відносних та абсолютних вели-
чин, балансовий; системного підходу.

Ключові слова: інвестиційна діяльність, інвестиційні ризики, інвестиційна політика,  
джерела інвестицій.

Аналіз останніх досліджень та публі
кацій. Питання залучення інвестицій в аг-
рарний сектор економіки та інвестицій ного 
забезпечення економічного розвитку агро-
підприємств досліджували В.Г. Андрійчук [1],  
М.Я. Дем’яненко [2], П.І. Гайдуцький [3], 
О.І. Гуторов [4], М.І. Кісіль [5], Т.В. Майорова 
[6], П.Т. Саблук [7], А.А. Пересада [8] та ін. 

Результати досліджень. Головними осо-
бливостями розвитку агровиробництва є при-
родно-кліматичні чинники, територіальні, кадро-
ві, технічні, організаційні та інші, що впливають 
на ефективність виробництва і формують інвес-
тиційну привабливість агротоваровиробників. 
Першочергові дії щодо активізації інвестиційної 
привабливості агропідприємств мають перед-
бачати: створення умов, які дали б можливість 
товаровиробникам на першому етапі стабілізу-
вати обсяги виробництва сільськогосподарської 
продукції (просте відтворення), на другому ета-
пі — збільшити обсяги виробництва продукції 
(розширене відтворення) через прискорене 
відновлення ресурсного потенціалу агротова-
ровиробників. Отже, активізація інвестиційної 
діяльності в агропідприємствах сприятиме їх 
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технічному і технологічному переозброєнню, 
створенню необхідних умов для виробництва 
конкурентоспроможної продукції; нарощуван-
ню обсягів і підвищенню якості агропродукції; 
розширенню її асортименту; покращенню рівня 
життя сільського населення завдяки підвищен-
ню заробітної плати і поліпшенню умов праці.

Інвестиційна діяльність суб’єктів госпо да-
рювання формується на основі власних, по-
зичених і залучених фінансових ресурсів. 
Очевидно, що значну роль в активізації про-
цесів інвестування відіграють внутрішні ресурси 
інвестування. За даними Державної служби 
статистики України, фінансовий результат від 
основної діяльності агропідприємств (крім ма-
лих) у 2013 р. становив 12,5 млрд грн прибутку, 
що майже вдвічі менше, ніж у попередньому 
році (у 2012 р. — 24,1 млрд грн). При цьому 
прибутки від виробництва продукції сільського 
господарства та надання послуг у рослинництві 
і тваринництві в 2013 р. отримали 66,9% під-
приємств, тоді як у попередньому році їх частка 
становила 74,6% від загального обсягу. Крім 
того, до 3,1 млн грн знизилася сума прибутку 
в середньому на 1 підприємство (у 2012 р. — 
3,5 млн грн). Рівень рентабельності агровироб-
ництва в 2013 р. (без урахування бюджетних 
дотацій і доплат) загалом зменшився до 11,5% 
порівняно з 20,2% у попередньому році.

Зазначимо, що для підтримки агровироб-
ництва в 2013 р. на рахунки сільськогосподар-
ських підприємств (крім малих) фактично надій-
шло 391,9 млн грн прямих бюджетних дотацій 
і 6494,8 млн грн за рахунок податку на додану 
вартість. Загалом за 2013 р. підприємствами 
отримано майже 6,9 млрд грн бюджетних коштів, 
або 756,4 тис. грн у розрахунку на 1 підприєм-
ство (у 2012 р. — 6,5 млрд грн і 705 тис. грн від-
повідно). Очевидно, що зниження прибутковості 
агротоваровиробників зумовлює погіршення їх-
ньої інвестиційної привабливості [9].

Враховуючи ту обставину, що офіційна ста-
тистика не достатньою мірою відображає пов-
ноту та достовірність інвестиційної діяльності, 
проведено оцінку інвестиційної активності через 
анкетування керівників відібраних підприємств 
Київської області. В анкеті використано питання 
закритого характеру, які дали б змогу оцінити 
складові елементи інвестиційної системи під-
приємства, зокрема управлінсько-інформаційну, 
фінансово-економічну, маркетингову та вироб-
ничо-технологічну складову, а також інвестицій-
ного середовища його діяльності.

За результатами проведеного опитування 
виявлено, що коефіцієнт фізичного зношення 

основних засобів виробництва досліджуваних 
підприємств у середньому становить 64%. 
Встановлено, що за реалізації інвестиційних 
проектів щодо матеріально-технічного забез-
печення 41,1% агротоваровиробників освою-
вали вітчизняні продукти. Це дає підстави 
для висновку, що за таких темпів відтворення 
основних виробничих активів у досліджуваних 
підприємствах оновлення виробничо-техніч-
ної бази практично не здійснюється, внаслідок 
чого значно збільшується рівень фізичного та 
морального зношення основних фондів.

Установлено, що інвестиційна діяльність 
агропідприємств здійснюється за такими 
напрямами: на нове будівництво — 18,4%, 
модернізацію — 40,8%, технічне переоб-
ладнання — 14,5%, технологічне оновлення 
спостерігається на 8,2% підприємств, при-
дбання фінансових інструментів інвестуван-
ня — (0,5%) та інше — (17,6%). 

Отже, основними напрямами реалізації 
інвестиційної діяльності підприємств є по-
ліпшення їхнього ресурсного потенціалу, що 
сприятиме підвищенню якості продукції, зни-
женню собівартості виробництва, зростанню 
конкурентоспроможності підприємства. Однак 
агропідприємства не здійснюють вкладень 
у фінансові інвестиції, що не дає змоги пов-
ною мірою використати наявні можливості.

Реальне інвестування агропідприємств пре-
валює над фінансовим і характеризується пев-
ними особливостями. Першою є те, що реаль-
не інвестування є основною формою реалізації 
стратегії економічного розвитку підприємств, 
головна мета якого забезпечується втіленням 
реальних інвестиційних проектів. Ця форма ін-
вестиційного процесу дає змогу досліджуваним 
підприємствам забезпечувати поступове під-
вищення своєї ринкової вартості. Друга осо-
бливість підкреслює тісний зв’язок реального 
інвестування з комерційною діяльністю підпри-
ємства. Тобто результатом освоєння реальних 
інвестиційних ресурсів є збільшення обсягів ви-
робництва і, відповідно, реалізація агропродукції, 
підвищення якості, зменшення операційних ви-
трат. Також реальні інвестиції забезпечують під-
вищення рентабельності підприємства, що за-
свідчує ефективність управління інвестуванням. 

Встановлено, що агропідприємства Київсь-
кої області здійснюють реальні інвестиції пе-
реважно через придбання техніки, окремих 
видів обладнання, устаткування, однак біль-
шою мірою — у рослинництві. Проте цілісні 
майнові комплекси, модернізовані тваринницькі 
приміщення, кормоцехи, сховища для овочів 
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і фруктів у досліджуваній галузі вводились 
у незначних обсягах.

Зазначимо, що незначні суми коштів інвес-
туються у нематеріальні активи. Вкладання 
коштів у таку форму — це інноваційне інвесту-
вання, яке передбачає впровадження у діяль-
ність підприємств нових наукових і технологіч-
них досягнень з метою максимізації прибутку. 
Інвестиції в нематеріальні ресурси здійсню-
ються через придбання патентів, винаходів, 
промислових зразків, «ноу-хау» або ж через 
розробки нових науково-технічних продуктів.

За результатами опитування встановлено, 
що майже половина підприємств — 65,6% 
(21 суб’єкт господарювання) — забезпечили 
розробку й освоєння інвестиційних проектів 
лише за рахунок власних коштів (переваж-
но це амортизаційні відрахування, оскільки 
прибутковість галузі залишається низькою), 
21,9% (7 підприємств) — власних і позиче-
них (довгострокові кредити), 12,5% (4 під-
приємства) — за рахунок лише позичених 
коштів, за рахунок коштів цільового бюджет-
ного фінансування не забезпечило жодне 
підприємство. Така ситуація спостерігається 
на всіх сільськогосподарських підприємствах 
регіону, за винятком потужних інтегрованих 
об’єднань, капітал яких формується за ра-
хунок статутних внесків їхніх акціонерів та 
коштів стратегічних і портфельних інвесторів.

Одержані результати свідчать про від-
сутність дієвої державної програми стиму-
лювання реалізації інвестиційних розробок 
у практичну діяльність агропідприємств та не-
збалансованість джерел фінансування інвес-
тиційної діяльності суб’єктів господарювання. 
Труднощі проведення докладнішого аналізу 
джерел фінансування пов’язані з відсутністю 
систематизованої достовірної інформаційної 
бази даних про діяльність того чи іншого під-
приємства щодо реалізації інвестиційної ді-
яльності. Вважаємо, що для обґрунтування 
найраціональніших заходів з удосконалення 
інвестиційної діяльності підприємства доціль-
но передбачити формування статистичної 
інформації за напрямами, обсягами, джере-
лами фінансування та видами інвестицій, що 
здійснюються агропідприємствами.

Цікавими, на нашу думку, є дані щодо роз-
робки проектної документації з інвестиційних 
проектів. Так, 24% опитуваних зазначили, що 
техніко-економічне обґрунтування та розробку 
бізнес-планів здійснюють фахівці господар-
ства, а 76% — зверталися за послугами до сто-
ронніх організацій.

Важливим показником готовності управ-
лінського персоналу підприємства до роз-
робки, відбору й впровадження інвестиційних 
пропозицій є кваліфікація персоналу та реа-
лізація заходів щодо її підвищення, доступ-
ність, достовірність і повнота інформаційно-
го забезпечення. Очевидно, що персонал  
є елементом внутрішнього середо вища підпри-
ємства, однак забезпечення його ефективної 
роботи можливе лише за наявності належного 
інвестиційного клімату (тобто забезпечення зу-
мовлене елементами макросередовища) [10].

Важливим напрямом розширення інвести-
ційних можливостей агропідприємств є опра-
цювання механізмів ринкового страхування, 
розвиток якого практично не впливає на акти-
візацію інвестиційних процесів щодо відтво-
рення матеріально-технічного забезпечення 
у досліджуваній галузі. У нинішніх умовах до-
цільно розширити страхові послуги для сіль-
ськогосподарських товаровиробників, зокрема 
страхування витрат на виробництво або вро-
жай більшості зернових і технічних культур; 
страхування доходу від виробництва сільсько-
господарських культур; а також страхування 
ризиків пошкодження або знищення майна [11].

Оскільки сільське господарство нині є менш 
привабливим для інвестування, держава має 
розробити відповідні заходи щодо стимулю-
вання приватних інвесторів через бюджетну 
підтримку, податкові пільги, систему надання 
гарантій інвесторам тощо. Велику увагу слід 
приділити поширенню державного фінансу-
вання капіталовкладень на основі повернення 
та надання державних гарантій за залученими 
у галузь інвестиційними кредитами. Державні 
капіталовкладення часто направляються без 
конкурсного відбору і використовуються без 
відповідної віддачі. Як наслідок, навіть незнач-
ні суми коштів, що виділяються з бюджету 
країни, іноді використовуються неефективно.

Для вдосконалення механізму використання 
державних інвестицій участь товаровиробників 
галузі в державних програмах та їх фінансуван-
ня доцільно здійснювати на конкурсній основі під 
відповідні зобов’язання одержувача, які обумов-
люються в договорі, що укладається за резуль-
татами конкурсного відбору. Варто також розши-
рити сферу використання бюджетних вкладень 
на умовах пайової участі одержувача [12].

Загалом варто зазначити, що, незважаючи 
на обмежені обсяги державної підтримки, недо-
сконалість механізмів її надання, несвоє часність 
виплати коштів, державна бюджетна підтримка 
дещо нівелювала негативний вплив кризи в АПК 
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Для державної підтримки розвит ку інвес-
тиційних процесів у досліджуваній галузі по-
трібно передбачити створення спеціально-
го фонду з довгострокового кредитування 
перспективних інвестиційних проектів із 
залученням коштів державного бюджету, 
вітчизняних та іноземних підприємств і бан-
ків на принципах пайової участі. Необхідно 
розробити комплексну систему формування 
і розподілу коштів державної підтримки аг-
ропромислового виробництва на державно-
му та регіональному рівнях. Слід створити 

спеціальні фонди фінансової підтримки то-
варовиробників. Кошти державного фон-
ду спрямовуватимуться на фінансування 
програм довгострокового розвитку галузі, 
зокрема соціального розвитку села, на під-
тримку пріоритетних напрямів інноваційно-
го розвитку виробництва, реалізацію довго-
строкових інвестиційних програм і проектів.

Завдяки регіональним фондам забезпечу-
ватиметься підтримка оперативної госпо-
дарської діяльності товаровиробників, під-
тримуватиметься рівень їхніх доходів.

Висновки

на фінансово-економічний стан сільськогоспо-
дарських товаровиробників. Без цієї підтримки 
збитковість у сільському господарстві була б 
набагато вищою. Для виведення сільськогоспо-
дарської галузі з кризового стану, забезпечення 
стабілізації та стійкого розвитку виробництва 
потрібно збільшити обсяги бюджетного фінансу-
вання, удосконалити форми і методи державної 
підтримки, розвивати нові напрями та механіз-
ми її здійснення. Система державної підтримки 
має бути гнучкою, відповідати як поточним, так 

і довгостроковим потребам аграрного сектору 
економіки. Слід запровадити адресну державну 
підтримку товаровиробників, яка передбачала б  
виділення коштів за виконання ними певних до-
говірних умов (реструктуризації заборгованості, 
збільшення обсягів виробництва, скорочення 
виробничих витрат і т.ін.). Потрібно ввести по-
рядок, за якого кошти державного бюджету 
на підтримку сільського господарства виділя-
ються з урахуванням сезонності проведення 
сільськогосподарських робіт.
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Ювілеї

сільгоспкультур, якими, без 
сумніву, найближчим часом 
буде замінено традиційні аг
ротехнології. 

Ідеї академіка В.В. Мед  
ведєва покладено в основу 
Стратегії збалансованого ви
користання, відтворення й 
управління ґрунтовими ресур
сами України (2012) – фунда
ментальної колективної праці 
багатьох українських вчених. 
Вагомий внесок зробив учений 
у створення законів, законо
давчих та нормативних актів 
стосовно ґрунтових ресурсів.

Наукова школа професора 
В.В. Медведєва налічує де
сятки його учнів і послідов
ників, вихованих у кращих 
традиціях української ґрун
тознавчої науки. 

Віталій Володимирович 
Медведєв постійно здійснює 
науковоекспертну роботу як 
член редколегій наукових жур
налів («Почвоведение», Мо
сква; «Агрохімія і ґрунтознав
ство», Харків; «Boden Kunde», 
Німеччина,  «ISTROINFO», 
США) , рецензент та експерт 
(ФАО, Рим; INTAS, Брюссель), 
член Комітету з Державних 
премій України, член Націо
нального Комітету ЮНЕСКО 
«Людина і біосфера». У різні 
часи він представляв Україну 
в багатьох міжнародних нау
кових організаціях: президент 
Української філії міжнародно
го товариства дослідників у га
лузі обробітку ґрунту (ISTRO),  
президент Українського відді
лення європейського товари
ства з охорони ґрунтів; член 
бюро міжнародних наукових 
товариств ISTRO та ESSC; ві
цепрезидент Комісії з фізики 
ґрунтів Міжнародного союзу 
ґрунтознавців (1994–1998) 
та почесний член товариств 
ґрунтознавців Румунії, Польщі 

Відомому в Україні і зна
ному у світі вченомуґрунто
знавцю, доктору біологічних 
наук, професору, академіку 
НААН, заслуженому діячеві 
науки і техніки України, го
ловному науковому співро
бітникові ННЦ «Інститут ґрун
тознавства та агрохімії імені 
О.Н.Соколовського» Віталію 
Володимировичу Медведєву 
виповнилося 75 років. Ця дата 
збіглася з 55річчям його твор
чої наукової діяльності.

В.В.Медведєв народився 
7 грудня 1939 р. в м. Харко
ві. Здобувши у 1965 р. вищу 
освіту в Харківському сільсько
господарському інституті імені 
В.В. Докучаєва (нині —Харків
ський національний аграрний 
університет імені В.В. Докуча
єва) та закінчивши аспіранту
ру, Віталій Медведєв здолав 
складний шлях від техніка ла
бораторії фізики ґрунтів ННЦ 
«Інститут ґрунтознавства та аг
рохімії імені О.Н. Соколовсько
го» до директора цієї установи. 
У 1969 р. Віталій Володими
рович захистив кандидатську, 
а в 1982 р. – докторську ди
сертації. У 1990 р. він здобув 
звання професора. У 1993 р. 
В.В. Медведєв був обраний 
академіком УААН. 

Свою наукову діяльність 
учений розпочав з вивчення 
фізичних властивостей ґрун
тів України.

Істотний внесок зробив 
професор В.В. Медведєв у 
вивчення гранулометричного 
складу, структури, щільності 
будови, твердості та воднофі
зичних властивостей ґрунтів. 
Цим аспектам присвячено 30 
фундаментальних монографій. 

Дослідження вченого ох оп   
люють різні галузі сільсько
господарської науки, зокрема 
ґрунтознавство, землеробство, 

агроекологію, землеробську 
механіку та ін. Загальна кіль
кість наукових публікацій сягає 
900. 

В.В. Медведєв широко ви
користовує сучасні засоби ін
терпретації та оцінювання ре
зультатів наукових досліджень, 
активно залучає математичні 
методи для варіаційностатис
тичних оцінок, планування ба
гатофакторних експериментів 
у пошуку оптимальних пара
метрів ґрунту тощо.

Віталій Володимирович є 
невтомним пропагандистом 
нових підходів у ґрунтознав
стві, особливо в таких, багато 
в чому піонерських, напрямах  
наукової діяльності, як моні
торинг ґрунтів, комплексний 
метод бонітування, теоретич
не обґрунтування мінімізації 
механічного навантаження 
на ґрунт, зокрема нульового 
й точного обробітку, спеці
альні види агроґрунтового 
районування та оцінка агро
інвестиційної привабливості 
ґрунтового покриву. Резуль
тати цих наукових досліджень 
вже сьогодні використовують
ся науковцями і практиками 
в освоєнні точних способів 
обробітку ґрунту й удобрення  

В.В. Медведєву — 75



 
Ювілеї

74 грудень 2014 р.Вісник аграрної науки

і Республіки Молдова. Участь 
В.В. Медведєва з командою 
співробітників у понад 20ти 
міжнародних наукових проек
тах, близько 200 публікацій у 
зарубіжних виданнях та допо
віді англійською на міжнарод
них конференціях створили 
підґрунтя для формування 
міжнародного іміджу Націо
нального наукового центру 
«Інститут ґрунтознавства та 
агрохімії імені О.Н. Соколов
ського».

Професор В.В. Медведєв є 
членом двох спеціалізованих 
рад із захисту докторських  
і кандидатських дисертацій, 

багато років очолював еколо
гічну секцію Північносхідного 
наукового центру НАН Украї
ни, був генеральним секрета
рем Українського товариства 
ґрунтознавців і агрохіміків 
(1998–2006).

Академік В.В.Медведєв 
бере активну участь у роботі 
Президії НААН, виступаючи 
з доповідями на засіданнях 
відділень землеробства, ме
ліорації та інших.

Вчений В.В. Медведєв на го  
роджений Почесною грамотою 
Кабінету Міністрів України,  
Почесною відзнакою Україн
ської академії аграрних наук, 

медаллю В.В.Докучаєва та 
премією імені В.Р.Вільямса.

Щиросердно вітаємо юві
ляра та бажаємо йому не
вичерпних джерел здоров’я, 
творчого натхнення і життєвої 
енергії.

Президія Національної 
академії аграрних наук 

України
ННЦ «Інститут  

ґрунтознавства  
та агрохімії

імені О.Н.Соколовського»
Українське товариство 

ґрунтознавців  
та агрохіміків




