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НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ
І МОЖЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ В НИХ
ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ*
Проблемно-дис сійна стаття присвячена
питанням с часних міжнародних на ометричних
баз даних, зо рема Web of Science та SciVerse
Scopus. А цент ється ва а на можливостях
реєстрації в цих базах даних вітчизняних
на ових видань. Та ож опис ються і
дис т ються наявні сьо одні
світовій та
вітчизняній пра тиці методи ніфі овано о
оцінювання ефе тивності праці о ремо о
на овця, на ово о за лад і т. ін.

Ключові слова: наукометричні бази даних, імпакт-фактор, індекс Хірша, наукові видання

У вітчизняній науці ще й досі існує радянська традиція оцінювати ефективність і значущість роботи вченого за кількістю публікацій.
Однак, на превеликий жаль, кількість не завжди
означає якість. Більшість науковців України
публікують праці, які мало відомі за межами
нашої країни. Тобто міжнародній науковій спільноті вони невідомі, якість і рівень цих робіт часто доволі сумнівні. У цьому контексті вжиття
заходів державою (йдеться про наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і
кандидата наук») [3] для уникнення такої ситуації загалом заслуговує схвалення, проте
водночас виникає цілий ряд запитань і застережень. Отже, основним нововведенням для
аспірантів, докторантів і здобувачів України
невдовзі має стати обов’язкова наявність не
менше, ніж чотирьох публікацій для докторської і однієї для кандидатської дисертації у вітчизняних або закордонних виданнях, які належать до міжнародних наукометричних баз.
Що ж таке наукометричні бази і як вони
виникли?
* У підготовці статті також використано електронні
ресурси наукометричних баз даних Web of Science
та SciVerse Scopus, WikiPedia та ін.
січень 2013 р.

Починаючи з 60-х років ХХ ст. для оцінки
важливості наукового журналу, ефективності
наукового закладу чи окремого вченого у світі
почали вираховувати спеціальний числовий
показник — імпакт-фактор (ІФ, або IF). Над
цим працює Інститут наукової інформації (Institute for Scientific Information, ISI), який у 1992 р.
був придбаний корпорацією Thomson, і сьогодні
він має назву Thomson Scientific. Офіційно імпакт-фактор зареєстрованих у базі видань публікується щороку в журналі «Journal Citation
Report». За наявним імпакт-фактором оцінюють
науковий рівень журналу, якість статей, опублікованих у ньому. Розрахунок імпакт-фактора
базується на трирічному періоді. Наприклад,
імпакт-фактор журналу у 2012 р. (I2012) вираховуватиметься за такою формулою: I2012 = А/B,
де А — кількість цитувань впродовж 2012 р. в
журналах, які відстежуються Інститутом наукової інформації, статей, опублікованих у цьому
журналі впродовж 2010–2011 рр.; В — кількість
статей, опублікованих у цьому журналі протягом 2010–2011 рр. Слід зазначити, що імпактфактор журналу залежить від наукової сфери,
яку він охоплює. ІФ може з року в рік зазнавати досить істотних змін, наприклад, значно знижуватися за зміни назви видання і т.ін. Водночас ІФ є одним з найважливіших критеріїв, за
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яким можна зіставляти рівень наукових досліджень у близьких між собою галузях знань. Позитивною особливістю ІФ є широке охоплення
ним наукової літератури — індексується близько 9000 журналів з понад 60 країн світу; результати цього індексування публічні й легкодоступні; журнали з високим ІФ переважно мають
жорсткішу систему рецензування, ніж журнали
з низьким ІФ. Однак критерій оцінювання за
імпакт-фактором є далекий від ідеалу і зазнав
чимало критичних зауважень, особливо останніми роками. Наприклад, незрозуміло, наскільки коректно й адекватно кількість цитувань
свідчить про якість статті. Крім цього, треба
мати на увазі, що в журналах з тривалим терміном публікування опиняються статті, які цитують публікації, що не потрапляють у трирічний інтервал. Справді, у деяких журналах час
від одержання статті до її виходу у світ може
тривати понад 2 роки, а відтак залишається
лише 1 рік для посилань, які враховуються у
розрахунках. Водночас збільшення часового
проміжку, в якому враховується цитування,
може зробити ІФ менш чутливим до змін. Звернемо увагу й на так званий кумулятивний
ефект, який має місце у вираховуванні ІФ. Оскільки журнали з високим імпакт-фактором є
привабливішими, відповідно у їхні редакції надсилається більша кількість цікавих робіт. Внаслідок ширшого вибору статей такі журнали мають можливість і використовують її, щоб іще
більше підвищити свій рейтинг. Побічним позитивним ефектом цього є те, що відбувається
підвищення вимог до рецензування у журналах, які отримують робіт більше, ніж можуть
опублікувати.
Отже, основними недоліками ІФ є те, що
кількість цитувань насправді не завжди відображає якість дослідження, як, зрештою, і кількість публікацій; проміжок часу, за який враховуються цитування, є надто малим (класичні ж
роботи часто цитуються навіть через кілька
десятиліть після їх виходу у світ); природа результатів у різних галузях науки призводить до
відмінної частоти публікацій результатів, що
впливає на імпакт-фактор. Так, наприклад, медичні журнали часто мають вищі значення ІФ,
ніж математичні [4].
Отже, була потреба у вдосконаленні критеріїв оцінки роботи науковців та їхніх публікацій, що значною мірою відбулося у 2005 р.
Саме тоді американський фізик аргентинського походження Х.E. Хірш (Jorge E. Hirsch) з університету Сан-Дієго, що у Каліфорнії, запропо-
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нував новий наукометричний цифровий показник, названий його іменем. Індекс Хірша
(індекс h) є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, наукового закладу чи країни загалом, що базується на кількості публікацій і кількості їх цитувань. Індекс
вираховується на основі розподілу цитувань
робіт даного дослідника.
Індекс h визначається із кількості статей автора, які цитуються не менше разів, ніж кількість цих публікацій.
Інакше кажучи, вчений з індексом h опублікував h статей, на кожну з яких є як мінімум h
посилань. Для прикладу, якщо у даного дослідника опубліковано 100 статей, на кожну з яких
є лише одне посилання, то його h-індекс дорівнює 1. Таким самим буде h-індекс ученого, який
опублікував одну статтю, яку процитували 100
разів. Однак разом з тим, якщо серед публікацій дослідника є 1 стаття з 9 цитуваннями, 2
статті з не менше, ніж 8 цитуваннями (включаючи вже згадану статтю з 9 цитуваннями), 3
статті з не менше, ніж 7 цитуваннями, …, 9 статей з не менше, ніж 1 цитуванням кожної з них,
то його h-індекс становитиме 5 (оскільки, на 5
його статей є як мінімум по 5 посилань).
Індекс Хірша був розроблений, щоб отримати більш адекватну оцінку наукової продуктивності дослідника, ніж можуть дати такі прості
характеристики, як загальна кількість публікацій або загальна кількість цитувань. Індекс
добре працює лише за порівняння вчених, що
працюють в одній галузі досліджень, оскільки
традиції, пов’язані з цитуванням, відрізняються в різних галузях науки (наприклад, в біології
та медицині h-індекс набагато вищий, ніж у
фізиці). Хірш вважає, що у фізиці (і в реаліях
США) h-індекс, який дорівнює 10–12, може слугувати одним з визначальних факторів для рішення про надання досліднику постійного місця
роботи у великому дослідному університеті;
рівень дослідника з h-індексом, який дорівнює
15–20, відповідає членству в Американському
фізичному товаристві; індекс 45 і вище може
означати членство в Національній академії
наук США [2, 4].
Сьогодні основними глобальними наукометричними базами даних, тобто системами,
які розглядаються як інструменти для аналізу
якості та продуктивності наукової діяльності
країн, організацій, видань й окремих учених у
світовому масштабі, є бази Web of Science
(WoS) компанії Thomson Reuters (США) і Scopus видавництва Elsevier (Голландія). WoS міс-
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тить 7 баз даних, з них 3 бази даних охоплюють журнали: Science Citation Index Expanded
(SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) і Arts
and Humanity Science Citation Index (A & HSCI).
Scopus містить видавничі документи (журнали
та конференції) за всіма тематичними напрямами. За тематичним наповненням ці дві найпотужніші світові інформаційні системи належать до категорії мультидисциплінарних баз
даних, що охоплюють практично всі галузі
знань. Водночас основна тематика WoS охоплює фундаментальні науки, тоді як Scopus,
включаючи більшу частину журналів WoS, відображає як фундаментальні напрями досліджень, так і широкий спектр прикладних та інженерних наукових галузей, економіки, менеджменту та інших напрямів наукової та інноваційної діяльності [5, 6].
Перелічені електронні ресурси є англомовними, тому більша частина інформації в них
подана англійською мовою (заголовки статей,
анотації, ключові слова, назви організацій, до
яких належить автор, позначення вихідних даних). Інша частина, яка не перекладається англійською мовою (прізвища авторів, україномовні чи російськомовні назви першоджерел у
списках літератури, власні назви організацій і
видавництв, які у нас в оригіналі подаються
кирилицею), мають бути подані латиницею за
однією із прийнятих систем транслітерації.
На сьогодні база даних Web of Science містить понад 9000 міжнародних та регіональних
журналів і видань, з усіх галузей природничих,
суспільних і гуманітарних наук.
В Україні системне впровадження індексу
цитування як нормативного показника оцінювання ефективності діяльності суб’єктів наукової діяльності розпочалося у 2009 р. До цього
часу вітчизняні вчені вже мали значний досвід
роботи з обома наукометричними продуктами.
Зокрема, Національна бібліотека України імені
В.І. Вернадського як головний науково-інформаційний центр держави упродовж багатьох
років передплачувала Science Citation Index та
інші інформаційні ресурси платформи WoS. У
2005 р. на хвилі загальносвітового інтересу до
нової, більш широкої за покриттям і (на той час)
більш технологічної наукометричної платформи бібліотека переорієнтувалася на передплату Scopus [4].
Отже, яким вимогам має відповідати науковий журнал, щоб його можна було зареєструвати в наукометричній базі?
Ступінь відповідності журналів певним крисічень 2013 р.
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теріям розглядається або експертами незалежної Консультаційної ради з формування контенту — Content Selection and Advisory Board —
CSAB («Експертна рада»), як це відбувається
за відбору журналів у Scopus, або співробітниками компанії — редакторами Thomson Reuters, як це відбувається за відбору журналів у
WoS.
Так, для оцінки журналу на предмет можливого внесення до WOS експертами розглядаються як мінімум три послідовні поточні випуски. Їх одержують по одному в порядку публікацій або ж отримують вільний доступ до
публікацій в електронному вигляді.
Нині у Thomson Reuters кожні 2 тижні в процесі оцінювання та відбору журналів здійснюється додавання або вилучення їх з бази даних. Щороку редакторський відділ Thomson
Reuters розглядає понад 2000 журналів. Потім
10–12% з них відбирається на предмет внесення до бази даних Thomson Reuters. Крім цього, поточний список журналів, представлених
в системі Thomson Reuters, постійно оновлюється.
Під час оцінювання журналів на предмет
внесення до ресурсу беруться до уваги численні чинники — від якісних до кількісних. Сюди
належать базові видавничі стандарти журналів,
їхній зміст, міжнародний склад авторів і дані з
цитування. Жоден з цих чинників не розглядається окремо. Використовуючи ці дані в сукупності і виявляючи їхній взаємозв’язок, експерти можуть визначити сильні і слабкі сторони журналу в цілому.
Пропонуючи журнал до внесення в міжнародні бази, заявник має підтвердити, що всі вимоги, які висуваються до журналу, дотримані [2].
Базові стандарти для журналів. Основним
критерієм оцінки є своєчасність видання журналу. Це найпріоритетніший критерій. На першому етапі розгляду претендентів на внесення до бази даних від журналу вимагається дотримання заявленої періодичності видання. Для
журналу є неприйнятним порушувати встановлені терміни публікації і виходити на кілька
тижнів або місяців пізніше зазначеного на обкладинці терміну. Для підтвердження своєчасності публікації журналу послідовно оцінюються три поточні випуски (один за другим) в порядку їх виходу. Своєчасність випуску важлива
і для електронних журналів. Якщо електронне
видання встановлює для себе певну частоту
публікації випусків, то вони мають з’являтися
в режимі он-лайн своєчасно.
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Ще одним показником стандарту журналу є
наявність інституту рецензування, що свідчить
про якість поданих у ньому наукових матеріалів
загалом, а також про повноту наведених у ньому посилань. Рекомендується також по можливості публікувати інформацію про джерела фінансування представленого дослідження в кожній статті.
Експерти також звертають увагу на міжнародний склад авторів, редакторів і членів редакційно-видавничої ради журналу. Це особливо стосується журналів, призначених для
міжнародної аудиторії. Сучасні наукові дослідження проводяться на глобальному рівні, і
міжнародна спрямованість журналу важлива
для світового наукового співтовариства.
Назва журналу. Кожен журнал має основну назву, яка розміщується на обкладинці і титульному аркуші та використовується за реєстрації журналу в різних системах, у бібліотечних каталогах, під час опису статей і т. ін. Якщо
назва журналу подана кирилицею (скажімо,
україномовна назва), то в зарубіжних системах
вона подається через транслітерацію латиницею. Як альтернатива подається переклад основної назви англійською мовою.
Зміст журналу англійською мовою. Усі
без винятку журнали, пропоновані до міжнародних баз, повинні мати зміст англійською мовою, який повністю повторює україномовний
зміст. При цьому у змісті має використовуватися транслітерація лише прізвищ авторів, заголовки статей подаються англійською мовою.
Заголовки статей англійською мовою.
Для всіх журналів без винятку зарубіжними
базами даних висуваються вимоги до заголовків статей:
заголовки наукових статей мають бути
інформативними (Web of Science цю вимогу
розглядає в експертній системі як одну з головних);
у заголовках статей можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення;
у перекладі заголовків статей англійською мовою не має бути транслітерації з української мови, крім власних імен, назв приладів та
інших об’єктів, що мають власні назви. Це також стосується авторських резюме (анотацій)
і ключових слів.
Прізвища авторів. Прізвища авторів статей
подаються за однією з прийнятих міжнародних
систем транслітерації. Журнал обирає одну з
систем транслітерації як для подання прізвищ,
так і для використання в інших розділах, де
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застосовується транслітерація (адреси організацій, авторів, список літератури латиницею,
власні назви різних об’єктів в анотаціях і т.ін.),
або подає варіанти прізвищ, пропоновані авторами.
Найменування організацій і відомств, а
також відомості про авторів. Найменування
організації є однією з основних бібліометричних характеристик, за якими визначається активність публікування самих організацій, авторів, що належать до цих організацій, міста і
країни загалом. Найменування організації в
Scopus використовується для ідентифікації авторів і створення їхніх профілів, а також профілів організацій. Важливо зазначати правильну повну назву організації, бажано — її офіційно прийнятий англійський варіант, а також
електронну адресу хоча б одного з авторів для
можливості встановлення контакту читачів з
авторами публікації.
Авторське резюме англійською мовою.
Якісне подання авторських резюме (анотацій
чи рефератів) англійською мовою до україномовних або російськомовних статей є великою
проблемою для авторів і редакцій журналів.
Прагнення скоротити обсяг друкованого видання, вкластися у фінансові рамки змушує редакції або взагалі ігнорувати анотації і вилучати
вимоги про їх обов’язкову наявність з «Правил
подання статей для авторів», або обмежувати
обсяг анотацій до 3–5 рядків, 3–5 речень і т.ін.,
обходитися обсягом 100–200 знаків. Автори
абсолютно не підготовлені до написання анотацій. Водночас в журналах рідко можна натрапити в «Правилах для авторів» на належний
опис правил складання анотацій.
Слід мати на увазі, що анотації (реферати,
авторські резюме) англійською мовою в україномовному виданні є для іноземних учених та
фахівців основним і, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені
в ній результати досліджень. Зарубіжні фахівці
за анотацією оцінюють публікацію, визначають
свій інтерес до роботи українського вченого,
можуть використовувати її у своїй публікації і
зробити на неї посилання, відкрити дискусію з
автором, запросити повний текст і т.ін. Анотація до статті (авторське резюме) покликана виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації. Варто пам’ятати, що вчені, які
знають англійську мову недосконало, мають
звертатися по професійний переклад до англійських філологів або кваліфікованих фахівців
у цій галузі з відповідним рівнем знання мови і
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в жодному разі не послуговуватися різними
комп’ютерними перекладачами.
Анотації мають бути:
інформативними (не містити загальних
слів);
оригінальними (не бути калькою україномовної анотації з дослівним перекладом);
змістовними (відображати основний зміст
статті та результати досліджень);
структурованими (дотримуватися логіки
опису результатів у статті);
англомовними (написаними якісною англійською мовою);
компактними (вкладатися в обсяг від 100
до 250 слів).
Список літератури латиницею. Подання
українських чи російських джерел у списку літератури латиницею — окрема складна проблема. Оскільки чимало заявлених раніше журналів не мали списків літератури латиницею,
це стало головною причиною відмови від експертизи.
Сайт журналу. На сайті журналу англійською мовою має бути подано повну інформацію
про журнал: переконливо викладено політику
журналу (описано цілі та завдання журналу);
подано повний склад редакційної ради із зазначенням країни приналежності кожного члена ради; розділ, присвячений дотриманню журналом редакційної етики; інформацію для авторів; інформацію для передплатників; зміст та
анотації до кожної статті, що завантажуються
на сайт оперативно в порядку виходу чергових
випусків журналу, контактну інформацію. Це
мінімальний і обов’язковий перелік відомостей
про журнал на сайті. Вітається наявність повних текстів статей у відкритому доступі. Чим
краще оформлений сайт, тим вищою буде його
оцінка [1, 5, 6].
Незважаючи на прогресивні наміри держави щодо підвищення якості наукових досліджень та їх публікування, залишається чимало запитань і застережень до наказу № 1112
«Про опублікування результатів дисертацій на
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здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»:
1. У наказі не зазначено, які саме міжнародні
наукометричні бази даних враховуватимуться.
Безперечно, база Scopus сьогодні є найвідомішою і найпотужнішою, але існує й чимало інших баз даних, зокрема РІНЦ (російський індекс наукового цитування), китайський індекс
цитування (Chinese Science Citation Index),
японська база даних(Citation Database for Japanese Papers), вже згадана американська база
даних (Web of Knowledge). Чи братимуться до
уваги всі наявні бази даних?
2. Сьогодні рівень презентації українських
видань у базі Scopus є дуже низьким (за різними даними, від 20 до 30 журналів). Для порівняння у Росії — близько 250 журналів, у
Польщі — близько 300. Така незначна кількість
українських видань, очевидно, не здатна задовольнити тисячі аспірантів, докторантів у можливості вчасно публікувати роботи. Виникає
загроза «довгих шухляд» у редакціях тих українських журналів, які сьогодні вже є в наукометричних базах.
3. Незначна кількість вітчизняних видань, що
сьогодні зареєстровані в базі Scopus та деяких
інших, не може охопити всі галузі і спеціальності науки, за якими проводяться захисти дисертаційних робіт. Наприклад, на кінець 2012 р. в
наукометричних базах даних немає фахових
видань з ветеринарних та сільськогосподарських наук.
4. Як приклад, наведемо таку ситуацію: аспірант планує захищати дисертаційну роботу зі
спеціальності «біохімія» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських чи
ветеринарних наук. Згідно з новими вимогами
він публікує статтю в «Українському біохімічному журналі» як виданні, що зареєстроване в
базі Scopus. Водночас цей журнал не є фаховим ні з сільськогосподарських, ні з ветеринарних наук. Отже, аспіранту потрібно видавати
ще одну статтю вже у фаховому журналі з ветеринарних чи сільськогосподарських наук?

Висновки
Кроки, які держава робить у напрямку підвищення якості наукових досліджень та їх
публікування, безперечно, є необхідними. Не
викликає жодних сумнівів доцільність глибшого інтегрування роботи українських вчених у
світову наукову спільноту через збільшення
січень 2013 р.

кількості їх публікацій у виданнях, що належать до ключових міжнародних наукометричних баз даних. Водночас варто наголосити,
що цей процес є складним і має втілюватися
в життя поступово і виважено. Перед його
імплементацією потрібно розв’язати ряд ба-
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р’єрних проблем, зокрема збільшити кількість
українських видань, які представлені у міжнародних наукометричних базах, вирівняти
можливості науковців різних спеціальностей
і галузей науки потрапити туди і, зрештою,
чіткіше розробити й розтлумачити наказ

Наукометричні бази даних і можливості
реєстрації в них вітчизняних наукових видань

№ 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».
Сподіваємося на широке і різнобічне обговорення порушеної у статті проблеми науковцями України.
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Нинішній не зовсім стабільний стан сільськогосподарського виробництва в Україні зумовлений насамперед низькою результативністю реформування виробничих відносин, погіршенням гідротермічних умов і якісного стану
ґрунтів, порушенням екологічної рівноваги довкілля.
Для сучасного сільськогосподарського виробництва актуальною є проблема уникнення
деградації та помітного зниження ґрунтової родючості, що зумовлено порушенням сівозмін,
ігноруванням закону повернення основних елементів живлення тощо [6, 7]. Особливе занепокоєння викликає зменшення вмісту гумусу в
ґрунтах. Для поліпшення ситуації потрібно вжити радикальних заходів щодо відтворення їх
родючості на основі упередження втрат та перманентної оптимізації гумусного стану [2, 8]. За
даними Г.А. Мазура [4], оптимальні значення
вмісту гумусу в дерново-підзолистих супіщаних
ґрунтах мають становити 1,6–1,8%.
Фактичний уміст гумусу в розораних ґрунтах
центральних районів Полісся перебуває у межах 0,6–1%, цього недостатньо для оптимізації
агрофізичних та агрохімічних властивостей кореневмісного шару. Тому вибір надійних методів контролю і способів гарантованого відтворення вмісту і запасів органічних речовин у
січень 2013 р.

ґрунті є надзвичайно актуальним [1, 3]. Вочевидь необхідною є зміна пріоритетів з метою
використання в системах удобрення, крім традиційного органічного добрива — підстилкового гною, — вторинної продукції рослинництва
(соломи) і сидератів разом з оптимальними
дозами мінеральних добрив.
Мета роботи — дослідити ефективність засобів біологізації короткоротаційних сівозмін з
урахуванням оцінки характеру зміни вмісту і
запасів гумусу в дерново-підзолистому супіщаному ґрунті та показників його балансу.
Методика досліджень. Дослідження здійснено у 2006–2010 рр. на дослідному полі Інституті сільського господарства Полісся НААН у 2-х
сівозмінах: 5-пільній зерно-трав’янопросапній
(1 — конюшина, 2 — жито озиме, 3 — картопля, 4 — кукурудза на силос, 5 — овес з підсівом
конюшини) і 2-пільній зернопросапній (1 — картопля, 2 — жито озиме). Ґрунт — дерново-середньопідзолистий супіщаний, орний шар 0–20 см
якого у вихідному стані характеризувався такими агрохімічними показниками: уміст гумусу — 0,99%, легкогідролізованого азоту — 8,6,
рухомого фосфору — 12,3, обмінного калію
10,8 мг/100 г ґрунту, рНКСl — 5,3, гідролітична
кислотність — 1,86, сума увібраних основ —
4,8 мг⋅екв./100 г ґрунту.
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Зміни гумусного стану дерново-підзолистого
ґрунту під впливом удобрення у сівозмінах Полісся

1. Баланс м с в орном шарі 0–20 см дерново-підзолисто о ґр нт за різних систем добрення за ротацію 5-пільної сівозміни, 2006–2010 рр.
Уміст гумусу, %
Унесено добрив
на 1 га сівозмінної площі

Без добрив (контроль)
Сидерат, 2 т + солома, 1 т
Гній, 12 т
Гній+сидерат
Гній+сидерат+солома
Гній+сидерат+солома
+N9P6K9
Гній+N62P51K74
N62P51K74
НІР0,5

Баланс гумусу за, ±
5 років

2006 р.

2010 р.

2006 р.

2010 р.

т/га

1 рік, т/га

%

1,05
0,98
0,97
1,05
1,03

0,92
0,93
0,98
1,1
1,12

31,5
29,4
29,1
31,5
30,5

27,6
27,9
29,4
33,0
33,6

–3,9
–1,5
+0,3
+1,5
+3,1

–12,4
–5,1
+1,0
+4,8
+10,2

–0,78
–0,3
+0,06
+0,3
+0,62

1,04
1,02
1,01
0,04

1,11
1,04
0,91
0,09

31,2
30,6
30,3

33,3
31,2
27,3

+2,1
+0,6
–3,0

+6,7
+2,0
–9,9

+0,42
+0,12
–0,6

Зміну показників гумусного стану ґрунту за
різних систем удобрення досліджували в зразках шару 20 см перед закладанням досліду
(2006 р.) і в кінці зазначеного терміну спостережень (2010 р.), використовуючи для моніторингу органічної частини ґрунту методику Тюріна (ДСТУ 4289:2004) [9]. В основу розрахунків
балансу гумусу та його змін під впливом чинників досліду покладено показники його абсолютного вмісту в ґрунті [5].
Результати досліджень засвідчили, що вміст
гумусу в ґрунті змінюється під впливом систем
удобрення і сівозмінного чинника (табл. 1, 2).
Установлено, що за внесення гною вміст гумусу в обох сівозмінах підвищується на 0,01%.
Заорювання гною разом із сидератом у вигляді
зеленої маси пелюшко-вівсяної суміші сприяло підвищенню абсолютного вмісту гумусу в
ґрунті 5-пільної сівозміни на 0,05, 2-пільної —
0,1%, а за поєднання гною з сидератом та соломою гумусованість достовірно зростає відповідно на 0,09 та 0,16%.
Удобрення картоплі прийнятою в досліді половинною дозою мінеральних добрив N45P30K45
на фоні гній+сидерат+солома у 2-пільній сівозміні майже не впливає на зміну вмісту гумусу
в ґрунті порівняно з аналогічним варіантом без
мінеральних добрив. Так само лише тенденційно зростає вміст гумусу в ґрунті обох сівозмін
щодо початкового рівня (на 0,02%) за поєднання гною з рекомендованою повною дозою мінеральних добрив.
Із заорюванням сидерата та соломи у 2пільній сівозміні вміст гумусу не змінювався —
на початку і в кінці досліджень становив 0,98%,
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Запас гумусу, т/га

а в 5-пільній сівозміні впродовж ротації знизився з 0,98 до 0,93%. За мінеральної системи
удобрення показник умісту гумусу в ґрунті також знижується: на 0,1% у 5-пільній сівозміні і
0,05% — 2-пільній. У контрольному варіанті без
унесення добрив спостерігається найпомітніше
зниження умісту гумусу в ґрунті відповідно на
0,13 та 0,1% від його вихідних значень у 5- і 2пільній сівозмінах.
За відповідними розрахунками, запаси гумусу в орному шарі вихідного ґрунту залежно від
варіанта досліду становили 29,4–31,5 т/га у 5пільній сівозміні і 27,3–29,4 т/га — 2-пільній. До
кінця ротації 5-пільної сівозміни запаси гумусу
в орному шарі перебували в інтервалі 27,3–
33,6 т/га, у 2-пільній за той самий 5-річний термін (2,5 ротації) — 26,4–32,4 т/га. У варіантах
без добрив відзначено значні втрати гумусу: у
5-пільній сівозміні — 12,4% відносно початкових запасів, що становило 3,9 т/га (0,78 т/га в
розрахунку на 1 рік), 2-пільній сівозміні наприкінці 2,5 ротації — відповідно 10,2% і 3 т, або
0,6 т/га щороку.
Застосування органічних добрив у вигляді
сидерата та соломи у 5-пільній сівозміні порівняно з варіантом без добрив сприяло зниженню втрат гумусу з 12,4 до 5,1%, проте його
баланс зведено з дефіцитом у 1,5 т/га. У 2-пільній сівозміні, де в розрахунку на 1 га сівозмінної площі порівняно з 5-пільною застосовано в
1,5 раза більше сидерата і 2,5 раза соломи,
поєднання сидерат + солома виявилося достатнім для стабілізації вмісту гумусу на вихідному рівні. У варіантах із застосуванням в обох
сівозмінах лише гною відзначено тенденцію до
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2. Баланс м с в орном шарі ґр нт
2-пільної сівозміни, 2006–2010 рр.

0–20 см за різних систем

Уміст гумусу, %
Унесено добрив
на 1 га сівозмінної площі

Без добрив (контроль)
Сидерат, 3,5 т+солома, 2,5 т
Гній, 20 т
Гній+сидерат
Гній+сидерат+солома
Гній+сидерат+солома
+N23P15K23
Гній+N85P60K90
N85P60K90
НІР0,5

Зміни гумусного стану дерново-підзолистого
ґрунту під впливом удобрення у сівозмінах Полісся

Запас гумусу, т/га

добрення за 2,5 ротації
Баланс гумусу за, ±
5 років

2006 р.

2010 р.

2006 р.

2010 р.

0,98
0,98
0,97
0,94
0,91

0,88
0,98
0,98
1,04
1,07

29,4
29,4
29,1
28,2
27,3

0,92
0,97
0,97
0,04

1,08
0,99
0,92
0,07

27,6
29,1
29,1

зростання запасу гумусу (на 0,3 т/га, або 1%)
щодо його початкового стану.
Інтенсифікація органічної системи удобрення за рахунок поєднаного внесення гною і сидерата та гною, сидерата і соломи сприяла
істотному для досліджуваного дерново-підзолистого ґрунту накопиченню гумусу. У 5-пільній
сівозміні його запаси стосовно початкового стану зросли на 4,8–10,2% (на 1,5–3 т/га); 2-пільній — на 10,6–17,6%, або на 3–4,8 т/га.
За поєднання органічної і мінеральної систем удобрення спостерігалося цілком закономірне зростання запасу гумусу та створення
його позитивного балансу в орному шарі ґрунту щодо вихідного стану. Зокрема, поєднане

1 рік, т/га

т/га

%

26,4
29,4
29,4
31,2
32,1

–3,0
0,0
+0,3
+3,0
+4,8

–10,2
0,0
+1,0
+10,6
+17,6

–0,6
0,0
+0,06
+0,6
+0,96

32,4
29,7
27,6

+4,8
+0,6
–1,5

+17,4
+2,6
–5,1

+0,96
+0,12
–0,3

внесення гною і мінеральних добрив порівняно з унесенням лише гною сприяло вдвічі більшому накопиченню гумусу — від 1 до 2–2,6%
(0,3–0,6 т/га). За суто мінеральної системи удобрення зафіксовано дефіцит гумусу в орному
шарі ґрунту на рівні 3 т/га у 5-пільній і 1,5 т/га —
2-пільній сівозмінах. Щодо початкового запасу
зазначений дефіцит становить відповідно 9,9 і
5,1%. Це свідчить про те, що, як і за повної
відсутності добрив, використання ґрунту за внесення самих мінеральних добрив призводить
до зниження його гумусованості. Це підтверджує положення про недостатній рівень новоутворення і закріплення гумусних речовин у
підкисленому ґрунті.

Висновки
Результати проведених досліджень засвідчили, що втрати гумусу в дерново-підзолистому супіщаному ґрунті можуть бути
компенсовані лише за рахунок постійного
кругообігу максимальної кількості органічних речовин у системі ґрунт — добрива —
рослини. Так, унесення підстилкового гною
(12 т у 5- і 20 т на 1 га сівозмінної площі у
2-пільній сівозмінах) забезпечує найменше

зростання умісту гумусу в ґрунті стосовно його початкового стану. Найпомітніше
вміст і запаси гумусу максимально підвищуються за використання біологічної системи
удобрення культур сівозмін, яка передбачає
поєднане заорювання підстилкового гною,
зеленої маси пелюшко-вівсяної суміші як сидерата і побічної продукції (соломи) жита
озимого.
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ГРУПОВИЙ ТА ФРАКЦІЙНИЙ СКЛАД
ГУМУСУ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО
В РІЗНОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІНАХ
Доведено, що ви ористання ор ано-мінеральних
систем добрення та зменшення в сівозміні
част и б ря ів ц рових до 17% позитивно
впливали на я існий с лад
м с і стабіліз вали
співвідношення С :Сф на рівні 1,77–1,82.
Процес
міфі ації с проводж вався
по либленою трансформацією ор анічної
речовини добрив
стабільні омпоненти
м с ,
збільш ючи част
нерозчинно о залиш
порівняно з онтролем на 0,12–0,14%.

Ключові слова: гумус, груповий склад, сівозміни, система удобрення
У складній системі природних сполук та анпаси та якісний склад гумусу в чорноземі типотропогенних новоутворень, які формують ґрунт
вому вилугуваному важкосуглинковому.
як цілісну екосистему, гумус є головним її елеМатеріали і методика досліджень. Досліментом, здатним підтримувати екологічну рівдження здійснювали в стаціонарному польовоновагу, визначати рівень природної та ефективму досліді Білоцерківської дослідно-селекційної
ної родючості ґрунтів. Стабільність ґрунтової
станції впродовж 2-х ротацій (1995–2011 рр.)
системи багато в чому залежить від рівня зазерно-бурякової сівозміни.
безпечення ґрунту органічною речовиною, її
Ґрунт дослідного поля — чорнозем типовий
якісного складу і спрямованості процесів трансвилугуваний глибокий, малогумусний крупнопилувато-середньосуглинковий з умістом гумусу
формації органічної речовини в ґрунті.
в шарі 0–30 см 3,6–4,1%, рухомих форм фосДослідження останніх років свідчать про те,
що рівень забезпечення ґрунтів України оргафору і калію (за Чиріковим) — відповідно 130–
нічною речовиною залишається на критично
150 і 50–70, азоту лужногідролізованого (за
низькому рівні (щороку втрати гумусу становКорнфілдом) — 120–140 мг/кг ґрунту.
лять 0,6–1 т/га) [2, 3, 7]. Окультурення та інтенЧергування культур у зерно-буряковій сісивне використання ґрунтів призвело до утвовозміні: ІІІ ротація (40% — просапних, 50 —
рення якісно відмінного гумусного комплексу,
зернових, 10% — кормових): редька олійна —
який характеризується меншою стійкістю до
пшениця озима — буряки цукрові — горох —
пшениця озима — буряки цукрові — кукурудза
пептизації за умов підкислення ґрунтового розна зелений корм — пшениця озима — буряки
чину і має низьку здатність до утворення коцукрові — ячмінь; IV ротація (17% — просаплоїдів з високою поверхневою енергією. Наних, 50 — зернових, 33% — кормових): ячмінь
слідком цього стало погіршення агрофізичних
та агрохімічних властивостей ґрунтів [1, 4].
+конюшина — конюшина — пшениця озима —
Регуляторними механізмами стабілізації завико-овес — пшениця озима — буряки цукрові.
пасів та поліпшення якісного складу гумусу моВеличина облікової ділянки — 100 м2, пожуть бути система удобрення з використанням
вторність — 3-разова. Агротехніка вирощувантрадиційних та альтернативних джерел органя культур — загальноприйнята для зони.
Норми внесення добрив на 1 га сівозмінної
ніки і сівозміни екологічно збалансованої струкплощі в ІІІ ротації становили: мінеральних —
тури [5, 6].
N50P66K66, органічних — 9 т; ІV ротації — відпоУ стаціонарних польових дослідах, проведених на Білоцерківській дослідно-селекційній
відно N43P43K43 і 8,3 т. Мінеральні добрива в
станції (умови нестійкого зволоження зони ЛісоІІІ ротації вносили під усі культури сівозміни за
степу), вивчали вплив різних систем удобренвинятком редьки олійної; ІV — під буряки цукня і структури зерно-бурякової сівозміни на зарові, пшеницю озиму (у 2-х полях) та конюшисічень 2013 р.
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NPK + побічна
продукція

4

1,61

40–60

0,07

1,81

30–40

1,67

40–60

2,15

1,76

30–40

0–30

2,20

1,59

40–60

0–30

1,72

30–40

1,64

40–60

2,12

1,77

30–40

0–30

2,02

1995

0,07

1,61

1,79

2,11

1,66

1,75

2,18

1,57

1,67

1,98

1,62

1,71

1,87

2005

0,08

1,61

1,80

2,13

1,66

1,76

2,20

1,56

1,65

1,94

1,62

1,69

1,83

2011

Вуглець гумусу, % до
маси ґрунту

0–30

Шар
ґрунту,
см

0,02

0,62

0,68

0,89

0,64

0,64

0,91

0,59

0,62

0,87

0,64

0,64

0,78

1995

0,02

0,62

0,65

0,85

0,64

0,64

0,87

0,57

0,60

0,81

0,63

0,61

0,69

2005

0,03

0,63

0,67

0,85

0,64

0,66

0,89

0,56

0,60

0,79

0,62

0,59

0,68

2011

гумінових кислот

0,02

0,34

0,41

0,50

0,35

0,38

0,52

0,34

0,36

0,51

0,34

0,39

0,49

1995

0,02

0,34

0,40

0,49

0,35

0,37

0,52

0,34

0,36

0,50

0,34

0,40

0,49

2005

0,02

0,34

0,38

0,48

0,35

0,37

0,49

0,34

0,36

0,50

0,34

0,37

0,47

2011

фульвокислот

0,02

0,65

0,72

0,76

0,68

0,74

0,77

0,66

0,74

0,74

0,66

0,74

0,75

1995

0,02

0,65

0,74

0,77

0,67

0,75

0,79

0,66

0,71

0,67

0,65

0,70

0,69

2005

0,03

0,64

0,75

0,80

0,67

0,73

0,82

0,66

0,69

0,65

0,66

0,73

0,68

2011

Вуглець нерозчинного
залишку, % до маси
ґрунту

–

1,82

1,66

1,78

1,83

1,68

1,75

1,74

1,72

1,71

1,88

1,64

1,59

1995

–

1,82

1,63

1,74

1,83

1,73

1,67

1,68

1,67

1,62

1,85

1,53

1,41

2005

Сгк/Сфк

–

1,85

1,76

1,77

1,83

1,78

1,82

1,65

1,67

1,58

1,82

1,59

1,45

2011

т ри сівозміни та добрення, БЦДСС (1995–2011 рр.)

Вуглець, % до маси ґрунту
(вилучений сумішшю Na4P2O7 + NaOH)

м с чорнозем типово о залежно від стр

П р и м і т к а . NPK в ІІІ ротації відповідає нормі N50P66K66, ІV — N43P43K43; гній — відповідно 9 та 8,3 т на 1 га сівозмінної площі.

НІР0,5

13 NPK + гній

NPK

2

11 Без добрив

Варіант
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Система
удобрення

Шар ґрунту,
см

Варіант

2. Вплив системи добрення та стр
БЦДСС (1995–2011 рр.)

т ри сівозміни на фра ційний с лад

Вільних і зв’язаних з R2O3 гумінових кислот
% до маси ґрунту

% від Сгк
2005

мінових ислот,

Зв’язаних з Са гумінових кислот
% до маси ґрунту

% від Сгк

1995

2005 2011

1995

2011

1995

2005

2011

2005

2011

0,12

0,11

0,11

15,4 15,9 16,2

0,66

0,58

0,57 84,6 84,1

83,8

30–40 0,10

0,10

0,09

15,6 14,5 15,3

0,54

0,51

0,50 84,4 85,5

84,7

40–60 0,09

0,09

0,09

14,1 14,3 14,5

0,55

0,54

0,53 85,9 85,7

85,5

0–30

0,18

0,17

0,16

20,7 21,5 20,8

0,69

0,62

0,61 79,3 78,5

79,2

30–40 0,11

0,11

0,10

17,7 18,3 16,7

0,51

0,49

0,50 82,3 81,7

83,3

Без добрив 0–30

NPK

Груповий та фракційний склад гумусу
чорнозему типового в різноротаційних сівозмінах

1995

40–60 0,10

0,09

0,09

17,2 16,4 16,7

0,48

0,46

0,45 82,8 83,6

83,3

NPK

0–30

0,18

0,18

0,17

19,8 20,7 19,1

0,73

0,69

0,72 80,2 79,3

80,9

+ побічна

30–40 0,10

0,10

0,09

15,6 15,6 13,6

0,54

0,54

0,57 84,4 84,6

86,4

продукція

40–60 0,09

0,09

0,09

14,1 14,1 14,1

0,55

0,55

0,55 85,9 85,9

85,9

NPK + гній

0–30

0,17

0,16

0,16

19,1 18,8 18,4

0,72

0,69

0,71 80,9 81,2

81,6

30–40 0,10

0,10

0,10

14,7 15,4 14,9

0,58

0,55

0,57 85,3 84,6

85,1

40–60 0,09

0,09

0,09

14,5 14,5 14,3

0,53

0,53

0,54 85,5 85,5

85,7

П р и м і т к а . NPK у ІІІ ротації відповідає нормі N50P66K66, ІV — N43P43K43; гній — відповідно 9 та 8,3 т на
1 га сівозмінної площі.

ну. У ІІІ ротації заробляли в ґрунт побічну продукцію всіх культур сівозміни, крім редьки олійної; ІV — лише пшениці озимої (у 2-х полях) та
буряків цукрових.
Зразки ґрунту відбирали з шарів 0–30 см,
30–40 та 40–60 см у 1-му полі сівозміни на початок і кінець ІІІ ротації (1995–2005 рр.) та кінець ІV ротації (2011 р.). Уміст загального гумусу в ґрунті визначали за Тюріним. Груповий
склад гумусу — за Тюріним у модифікації Кононової і Бельчикової.
Результати досліджень свідчать про те,
що система удобрення і структура сівозміни
здатні впливати на процес трансформації органічної речовини в ґрунті, змінюючи при цьому якісні показники гумусу.
На початок ІІІ ротації вміст органічної речовини в чорноземі типовому вилугуваному коливався від 1,59 до 2,20% у вуглецевому еквіваленті, що відповідало запасам гумусу в шарі 0–
60 см 230–242 т/га. За складом гумінових і
фульвокислот гумус належить до гуматного
типу (Сгк:Сфк = 1,59–1,88). З глибиною ґрунтового профілю якісні показники гумусу дещо
поліпшувалися. На фоні абсолютного зменшення вмісту гумусу в глибших шарах ґрунту
в його складі зростала частка гумінових кислот,
січень 2013 р.

що надавало йому ознак стабільності (табл. 1).
Упродовж тривалого використання чорнозему типового в умовах зерно-бурякової сівозміни гумус зазнавав кількісних і якісних змін.
У варіанті без унесення добрив у гумусі верхнього (0–30 см) шару за період 2-х ротацій зерно-бурякової сівозміни посилилися процеси
фульватизації. Інтенсивнішим цей процес виявився у ІІІ ротації, коли в структурі сівозміни не
було багаторічних трав, а частка просапних
культур становила 40%, зокрема буряків цукрових — 30%. Співвідношення Сгк:Сфк за період ІІІ ротації зменшилося в орному шарі з 1,59
на початку до 1,41 наприкінці. В умовах реформованої сівозміни (ІV ротація) з часткою буряків
цукрових 17% та бобових культур — 33% якісні
показники гумусу стабілізувалися, а співвідношення Сгк:Сфк збільшилося до 1,45.
Погіршення якості гумусу в ІІІ ротації (частка буряків цукрових 30%) у варіанті без добрив
спостерігалося і в глибших шарах — 30–40 та
40–60 см, однак зміни були менш вираженими,
ніж в орному шарі.
Із запровадженням мінеральної чи органомінеральних систем удобрення збільшувався
ступінь гуміфікації гумусу порівняно з варіантом
без добрив з 38,6 до 41–41,4%. Зростання
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частки гумінових кислот у складі гумусу простежувалося в усіх варіантах з унесенням добрив
і супроводжувалося збільшенням співвідношення Сгк:Сфк порівняно з контрольним варіантом.
Найбільш вираженими ці процеси були у верхньому (0–30 см) шарі, з глибиною різниця між
варіантами нівелювалася.
Слід зазначити, що ступінь впливу систем
удобрення на загальний стан гумусу чорнозему типового вилугуваного був різним.
Застосування мінеральної системи удобрення зменшувало загальні запаси вуглецю органічної речовини ґрунту впродовж 2-х ротацій на
0,18% (шар 0–30 см), 0,07 (30–40 см), 0,03%
(40–60 см), що відповідало втратам гумусу в
шарі 0–60 см 14 т/га. На фоні зменшення загальних запасів гумусу за мінеральної системи
удобрення в часі зменшувалося співвідношення Сгк:Сфк. Так, за період ІІІ ротації співвідношення Сгк:Сфк зменшилося на 0,09, ІV — 0,04,
що відбувалося за рахунок зменшення абсолютного вмісту гумінових кислот у ґрунті та збереження на початковому рівні вмісту фульвокислот. Це є свідченням того, що в часі мінеральна система удобрення сприяла процесам
фульватизації гумусу. Найбільше вони виявлялися у ІІІ ротації, коли в сівозміні не було багаторічних трав, а буряки цукрові займали 30%.
Застосування мінеральних добрив підвищувало рухомість гумінових кислот. Частка вільних і зв’язаних з півтораоксидами гумінових
кислот від їх загального вмісту в шарі 0–30 см
становила 20,7–21,5%, що порівняно з варіантом без добрив упродовж ротацій сівозміни
було на 4,6–5,6% вище. Підвищення мобільності гумінових кислот спостерігалося і в нижніх
шарах ґрунту. У шарі 30–40 см частка зазначеної вище фракції гумінових кислот становила 16,7–18,3%, 40–60 см — 16,4–17,2%, що
було відповідно на 2,2–2,7 та 2,1–3,1% більше,
ніж на контролі (табл. 2).
Варто наголосити, що з унесенням мінеральних добрив зменшувалося співвідношення Сгк:Сфк у нижньому горизонті 40–60 см порівняно з варіантом без добрив, що могло бути
наслідком посиленого вимивання фульвокислот у цьому варіанті.
Стабілізувальний вплив на гумусний стан
чорнозему типового вилугуваного мало застосування традиційної та альтернативної органомінеральних систем удобрення. Наявність органічного компонента в складі добрив стабілізувало вміст органічної речовини ґрунту
впродовж обох ротацій сівозміни. Так, у варі-
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анті із заорюванням побічної продукції на фоні
внесення мінеральних добрив уміст вуглецю
органічної речовини ґрунту залишався стабільним упродовж 2-х ротацій у шарі 0–30 см — на
рівні 2,20, 30–40 см — 1,76, 40–60 см — 1,66%,
що відповідало запасам гумусу в шарі 0–60 см
242 т/га. Аналогічна закономірність спостерігалася у варіанті з унесенням гною на фоні мінеральних добрив — запаси гумусу в шарі 0–
60 см стабілізувалися на рівні 236 т/га.
Органо-мінеральні системи удобрення позитивно впливали на якісний склад гумусу. Поєднане внесення органічних і мінеральних добрив підвищувало абсолютний уміст гумінових
кислот у ґрунті порівняно з мінеральною системою удобрення на кінець ІІІ ротації на 0,04–
0,06, ІV — 0,06–0,10% та стабілізувало впродовж 2-х ротацій зерно-бурякової сівозміни їх
абсолютну кількість на рівні 0,85–0,89%.
Слід зазначити, що величина співвідношення Сгк:Сфк залежала від типу сівозмін. Так, у ІІІ
ротації, коли в структурі сівозміни частка буряків цукрових становила 30% і в її складі не
було багаторічних трав, відбувалося значне
накопичення фульвокислот у верхній частині
профілю. Унаслідок цього на кінець ротації
співвідношення Сгк:Сфк зменшилося за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення на 0,08, традиційної — 0,04 і становило відповідно 1,67 та 1,74. Зменшення в наступній
ротації частки буряків цукрових у структурі сівозміни до 17% і введення бобових трав на
рівні 33% сприяли стабілізації якісного складу
гумусу. За період ІV ротації співвідношення
Сгк:Сфк збільшилося за альтернативної органо-мінеральної системи удобрення на 0,15,
традиційної — 0,03 і становило відповідно 1,82
та 1,77.
Органо-мінеральні системи удобрення порівняно з контрольним варіантом підвищували
рухомість гумінових кислот у верхньому шарі
ґрунту 0–30 см. За домінування в складі гумінових кислот фракції, зв’язаної з кальцієм (79,3–
81,6% від їх загального вмісту), частка вільних
і зв’язаних з півтораоксидами кислот зросла
порівняно з контролем на 3,0–4,5% і становила 18,4–20,7%, що свідчить про інтенсивніший
перебіг процесів гумусоутворення в цих варіантах.
Запровадження органо-мінеральних систем
удобрення сприяло зростанню нерозчинного
залишку в складі гумусу, що також було характерним для верхнього шару 0–30 см. На кінець
ІІ ротації абсолютна частка нерозчинного за-
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лишку порівняно з контролем зросла на 0,12–
0,14%, що підтверджує комплексний характер
процесів гумусоутворення, які супроводжують-
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ся глибокою трансформацією органічної речовини добрив у малорухомі і досить стабільні
складові гумусу.

Висновки
Використання мінеральної системи удобрення в умовах зерно-бурякової сівозміни посилювало в часі процеси фульватизації гумусу, зменшувало співвідношення Сгк:Сфк
та підвищувало рухомість гумінових кислот.
Найбільше процеси фульватизації виявлялися у ІІІ ротації, коли в структурі сівозміни не
було багаторічних трав, а частка буряків цукрових становила 30%. Співвідношення Сгк:Сфк
за період ІІІ ротації в шарі 0–30 см зменшилося з 1,71 до 1,62. Органо-мінеральні системи

удобрення забезпечували стабільність кількісного та якісного складу гумусу, сприяли
зростанню абсолютної кількості гумінових
кислот порівняно з мінеральною системою
удобрення в ІІІ ротації на 0,04–0,06, ІV — 0,06–
0,10 абсолютних відсотків і стабілізували
співвідношення Сгк:Сфк упродовж ротацій на
рівні 1,77–1,82. Трансформація органічної речовини добрив супроводжувалася зростанням
абсолютної частки нерозчинного залишку порівняно з контролем на 0,12–0,14%.
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Найважливішими показниками якості ґрунту
є біомаса мікроорганізмів, таксономічний склад
мікрофлори та її функціональна різноманітність. З погіршенням екологічного стану ґрунту
таксономічна і відповідно функціональна різноманітність мікробного угруповання знижується.
Нові системи обробітку ґрунту відрізняються від традиційної передусім тим, що рослинні
рештки і добрива розміщуються у верхньому
шарі. За даними D.R. Sauerbeck [9], за обертання скиби на поверхні ґрунту залишається
10–15% рослинних решток, дискування — 30–
50, щілювання — 60–70, безполицевого розпушення — 80%. Спосіб обробітку визначає розміщення основної маси органічних решток у
ґрунті, що призводить до диференціації за біогенністю шарів ґрунту [1].
Зароблені у верхньому шарі рештки, органічні та мінеральні добрива створюють сприятливі умови для життєздатності мікроорганізмів,
що позитивно впливає на поживний режим і
стан гумусу. Автори [1, 2, 8] відзначають посилення біохімічних процесів за мінімалізації обробітку ґрунту.
Досліди В. Оглезнєва [5] та інших показали,
що за мінімалізації обробітку в шарі ґрунту 0–
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20 см знижувалася активність бактерій, менше
спостерігалося актиноміцетів, слабко розвивалися бактерії, які поглинають мінеральний азот.
Здатність амоніфікаторів, нітрифікаторів і целюлозорозкладальних організмів не змінювалася. Мінімалізація обробітку зменшує кількість
мікроорганізмів, що беруть участь у процесах
мінералізації, і збільшує кількість грибної мікрофлори. Деякі автори відзначають, що поверхневий обробіток істотно не впливає на активність мікробної діяльності в зоні кореневої
системи, а тим більше нижче [9].
Мета досліджень — дослідити вплив 36-річного застосування різних способів обробітку й
утримання чорнозему типового малогумусного
легкосуглинкового на чисельність різних груп
мікроорганізмів, біогенність та забезпечення
елементами живлення.
Об’єкти дослідження. Дослідження здійснювали в умовах центральної частини Лівобережного Лісостепу в довгостроковому (понад 36
років) стаціонарному досліді Драбівського дослідного поля Черкаської сільськогосподарської
дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства
НААН». Земельна територія дослідного поля
розміщена на третій терасі Дніпра в Носівсько-Кременчуцькому агроґрунтовому районі, а
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Рис. 1. Дов остро овий вплив способів обробіт
й тримання чорнозем на за альн
біо енність та вміст
м с в шарі чорнозем типово о 0–20 см:
— біо енність, млн
КУО/ ;
— міст за ально о м с , %

за докладнішою класифікацією В.С. Самбурова — у Драбівському агроґрунтовому районі,
рельєф якого — рівнинний, слабохвилястий, з
невеликими ярами. Займає південну частину
давніх терас Середнього Дніпра разом з лівобережними районами Черкаської та терасними
районами Полтавської областей.
Чорноземи типові малогумусні легкосуглинкові є основним різновидом ґрунтів. До глибини 2,3–3,8 м залягає крупнопилуватий, легкосуглинковий добре окарбоначений лес жовто-палевого кольору. Карбонати у вигляді
слабопомітного міцелію та рідких трубочок.
Нижче 4 м залягає ґрунт на карбонатному пилувато-важкосуглинковому лесовидному суглинку.
Вивчали довгостроковий вплив (36 років)
різних способів обробітку ґрунту в полі пшениці
озимої на гумусний стан; зміну фізико-хімічних
властивостей чорнозему в короткоротаційній
сівозміні: горох — пшениця озима — буряки
цукрові — кукурудза — кукурудза. Способи обробітку ґрунту: різноглибинна оранка на 22–
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Рис. 2. Дов остро овий вплив способ обробіт
й тримання чорнозем типово о на
вміст р хомих спол фосфор , обмінн ислотність та чисельність фосформобіліз вальних мі роор анізмів (шар ґр нт 0–20 см):
— фосформобіліз вальні мі роор анізми
(на середовищі Мен іної);
— міст р хомих спол
фосфор , м /100
р нт ;
— обмінна ислотність
січень 2013 р.
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25 см; безполицевий обробіток — на 22–25 см;
поверхневий обробіток — 10–12 см під усі культури; утримання перелогу з 1976 р. Система
удобрення (кг д.р. на 1 га сівозміни) — 7 т/га
побічної продукції + N62Р66К82.
Методика досліджень. Ґрунтово-біологічні
дослідження здійснювали в шарі ґрунту 0–
20 см. Відбір, оброблення та зберігання ґрунту
для дослідження аеробних мікробіологічних
процесів у лабораторних умовах проводили
згідно з ДСТУ ISO10381 — 6–2001. Різні групи
мікроорганізмів досліджували за допомогою
методу широкого мікробіологічного аналізу посівом ґрунтової суспензії на щільні поживні середовища. На м’ясо-пептоновому агарі (МПА)
вивчали загальну чисельність мікроорганізмів,
що розкладають органічні сполуки, які містять
азот. На крохмале-аміачному середовищі
(КАА) досліджували мікроорганізми, що асимілюють мінеральні форми азоту. На голодному
агарі (ГА) вивчали чисельність оліготрофів, на
середовищі Ешбі (ЕШ) — чисельність олігонітрофілів. Застосовували методи обліку колоній
мікроорганізмів у ґрунті та склад середовищ за
Д.Г. Звягінцевим [4].
Результати досліджень. Мікроорганізми
характеризуються високою чутливістю до навколишнього середовища й активно реагують
на зміни, які відбуваються під впливом природних та антропогенних факторів [6]. Чорнозем
типовий глибокий малогумусний має середню
біогенність (МПА + КАА + ГА + ЕШ) відповідно
до шкали Д.Г. Звягінцева [4], за винятком перелогу, де показник — низький (рис. 1). Найвищий показник біогенності виявлено під час
застосування поверхневого обробітку, але це
не сприяло утворенню та накопиченню гумусу,
як за довгострокового утримання перелогу з
низьким показником біогенності.
Довгострокове застосування безполицевого
обробітку сприяло тому, що в шарі чорнозему
0–20 см загального гумусу було найбільше —
0,14%, а за поверхневого обробітку — 0,03%
щодо оранки. За утримання перелогу в шарі
ґрунту 0–20 см містилося 5,05% загального гумусу, а зростання його вмісту стосовно оранки за 36 років утримання становило 0,64%, або
0,02% у рік.
Безполицевий і поверхневий обробітки ґрунту зумовлюють оптимізацію рівня аерації, зволоження, температури, зростання кількості рослинних решток, які надходять у шар ґрунту
0–20 см, що посилює біогенність та умови гуміфікації побічної продукції (рис. 1).
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Рис. 3. Дов остро овий вплив способів обробіт
й тримання чорнозем на іль ість
дестр торів ор анічних спол азот та асиміляторів мінеральних форм азот і вміст
амонійно о та мінерально о азот (шар ґр нт
0–20 см):
— мі роор анізми, я і роз ладають ор анічні форми азот ;
— мі роор анізми, я і асимілюють мінеральні форми азот ; — міст амонійно о і нітратно о азот

Уміст рухомих сполук фосфору в чорноземі
типовому залежав від рівня кислотності та інтенсивності перетворення органо-фосфатів,
синтезу фосфатази мікроорганізмами (рис. 2).
Найвищий показник умісту рухомих фосфатів
виявлено за найбільшої кількості фосформобілізувальних мікроорганізмів та підкислення
ґрунтового середовища під час виконання безполицевого обробітку. Виявлено тісний кореляційний зв’язок (r=0,67) між умістом рухомих
сполук фосфору і кількістю фосформобілізувальних мікроорганізмів.
Зниження обмінної кислотності та підвищення на 41% вмісту фосформобілізувальних мікроорганізмів за поверхневого обробітку порівняно з оранкою призвело до утворення меншого вмісту рухомих сполук фосфору (рис. 2).
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Співвідношення кількості мікроорганізмів, які
розкладають органічні форми азоту, і мікроорганізмів, що асимілюють мінеральні форми азоту за утримання перелогу, становило 1:1, що
сприяє формуванню найвищого вмісту амонійного і нітратного азоту. Ці показники за оранки — 1:2,2, безполицевого та поверхневого обробітків відповідно 1:2,8, 1:2,3. Найбільшу
кількість гетеротрофів, що висівають на МПА,
виявлено за поверхневого обробітку, мікроорганізмів, які асимілюють мінеральні форми азоту, —безполицевого обробітку (рис. 3).
Біогенність шару чорнозему 0–20 см на рівні
сильного кореляційного зв’язку визначає кількість фосфатмобілізувальних мікроорганізмів
та асиміляторів мінеральних сполук азоту
(R=0,90–0,96) за підвищення значення гідролітичної кислотності. Найкраще зазначена закономірність спрацьовує за безполицевого обробітку, коли ці параметри перебувають в найоптимальнішому взаємозв’язку.
За поверхневого обробітку ґрунту надмірна
нейтралізація гідролітичної кислотності призводить до зменшення рухомих форм фосфатів,
зниження вмісту фосфатмобілізувальної
мікрофлори (таблиця).
Між деструкторами органічних сполук азоту
та вмістом мінеральних сполук азоту (NO3+
NH4) виявлено обернену сильну кореляцію, з
гідролітичною кислотністю зв’язок — прямий.
Уміст рухомих форм фосфору в ґрунті прямо
пов’язаний з активністю фосфатмобілізувальної мікрофлори, активність якої максимальна в
інтервалі значень рН=6,7–6,8, тоді як оптимум
розвитку нітрифікувальної мікрофлори в ґрунті

Матрична модель взаємозв’яз ів між параметрами родючості чорнозем
м сно о ле ос лин ово о
ФосфатРухомі Гідролітична Деструктори Асимілятори
Біогенність, Гумус, мобілізувальні
мінеральних
фосфати, кислотність, органічних
КУО/г
%
мікроорганізми,
мг/100 г мг⋅екв/100г сполук азоту сполук азоту
млн/г
млн/г
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7

1
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відбувається за нейтральної реакції, що більш
властиво систематичній оранці. Надмірне утворення активних карбонатів [7], які вивільняються з післяжнивних решток та підтягуються
з глибинних горизонтів, сприяє зниженню гуму-

Біогенність чорнозему
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сонакопичення та зменшенню вмісту легкогідролізованих сполук азоту. Відбувається процес
«консервації» ефективної родючості на противагу процесам деградації за систематичної
оранки.

Висновки
Обробіток ґрунту є вагомим фактором
впливу на чисельність еколого-трофічних і
таксономічних груп мікроорганізмів. На перелозі біогенність у 1,56–2,39 раза, кількість
фосформобілізувальних мікроорганізмів — у
2–4, мікроорганізмів, які асимілюють мінеральні форми азоту, у 2,5 раза менша за показники різних варіантів обробітку ґрунту. Застосування безполицевого обробітку сприяє
зменшенню процесів мінералізації, підсиленню
гумусонакопичення, поліпшенню забезпеченості рослин рухомими формами фосфору і
мінеральними сполуками азоту.
Підсилена біогенна акумуляція поживних
речовин і локальне підкислення верхньої третини гумусного горизонту є корисним явищем, яке слід стимулювати безполицевими
обробітками, а не знищувати систематичною оранкою. Уміст рухомих форм фосфору

в ґрунті прямо пов’язаний з активністю фосфатмобілізувальної мікрофлори, активність
якої максимальна в інтервалі значень рНсл. =
6,7–6,8. В умовах безполицевого обробітку
частка аміачної форми азоту в сумі NH4+NO3
зростає порівняно з оранкою. Між інтенсивністю нітрифікації та вмістом доступних і рухомих фосфатів виявлено обернений зв’язок.
В умовах безполицевого обробітку стабілізується порушена оранкою рівновага фосфатного режиму чорнозему типового за рахунок посилення біогенності верхньої третини гумусного горизонту та збільшення
кількості рухомих фосфатів, які залучаються в процесі обміну з органічними речовинами
ґрунту, зокрема поглинання мікробіологічними
тілами з поступовою їх мінералізацією і подальшим залученням до органічної речовини
гумусу.
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Щороку збільшення обсягів імпорту і транзиту продукції рослинного походження створює
постійну загрозу завезення на територію України нових адвентивних видів небезпечних організмів. До того ж останніми роками спостерігається систематичне порушення міжнародних
та Українських вимог фітосанітарного законодавства за ввезення об’єктів регулювання або
перевезення їх транзитом через територію країни [9]. Так, неодноразово у вантажах соняшнику і кукурудзи, які надходять до Одеської області з Молдови, було виявлено насіння карантинних для України бур’янів, таких як сорго
алепське (Sorghum halepense L. (Pers.) та амброзія полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), а
в партії соняшнику, завезеного з Казахстану —
насіння гірчака повзучого (Acroptilon repens L.).
Проникнення цих карантинних видів бур’янів на
територію України та їх подальше поширення
викликає велику тривогу.
Досить проблемним в Одеській області є
важковикорінюваний бур’ян — гірчак повзучий,
вогнище якого вперше було виявлено у 2010 р.
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[8] на посівах кукурудзи в Ширяєвському районі
(рис. 1). Нині площа цього вогнища становить
150 га. Завдяки легкій адаптованості до нових
ґрунтово-кліматичних умов гірчак повзучий
здатний інтенсивно збільшувати площі поширення. Щоб не допустити його подальшу експансію, слід розробити економічно доцільні заходи контролю та своєчасно впровадити ці розробки.
Нині, на жаль, немає методології розрахунку
рентабельності знищення карантинних бур’янів.
Мета досліджень — розроблення алгоритму визначення цього показника. Методика розрахунку рентабельності знищення карантинних
організмів має ґрунтуватися на основі елементів, наведених нижче.
Біологія гірчака повзучого. Гірчак повзучий —
багаторічна коренепаросткова рослина, для
якої характерна масивна коренева система, що
складається з головного вертикального та горизонтальних коренів, які відходять від нього.
Стебло пряме, ребристе, опушене, заввишки
60–70 см, гіллясте майже до основи, щільно
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Рис.1. Гірча повз чий на посівах
р дзи
(Ширяєвсь ий р-н, Одесь а обл., 2012 р.)

вкрите волосинками, унаслідок чого вся рослина здається сірувато-зеленою. Листки почергові, нижні — черешкові, верхні — сидячі, середні — лінійно-ланцетні, зубчасті. Суцвіття —
округлі кошики діаметром 1–1,25 см, розміщені
на кінчиках гілочок. Усі квітки в кошику однакової величини, двостатеві, трубчасті, рожеві.
Плід — сім’янка яйцеподібної форми, гладенька, стиснута з боків, нагадує насіння соняшнику, але менша за розміром, колір — від світлосірого до солом’яно-жовтого. Схожість насіння
в ґрунті зберігається впродовж 3–5-ти років [11].
В умовах півдня України розетки гірчака
з’являються в ІІІ декаді квітня, початок стеблування — у кінці ІІ декади травня, бутонізація —
у кінці травня або на початку червня, цвісти починає в ІІІ декаді червня — на початку липня,
початок плодоносіння — у кінці І декади липня. Насіння достигає переважно в серпні. Середня кількість кошиків на 1 рослину — 26,5 шт.
В 1-му кошику міститься 2–25 сім’янок. Плодючість 1-ї рослини гірчака — 168 сім’янок. Їхня
середня довжина — 4 мм, ширина — 2, товщина — 1,8 мм, маса 1000 сім’янок — 2,6 г. У
ґрунті вони зберігають життєздатність до 5 років. Температура проростання: мінімальна —
8–10°С, оптимальна — 20–30°С [12].
На початку вегетації гірчак повзучий росте
досить повільно, утворюючи розетки з 5–7-ма
листками впродовж 2–3-х місяців. Значно
швидше розвивається коренева система, що
складається з головного кореня, який за 2–
3 міс. може проникати на глибину до 2 м, та горизонтальних корінців, що легко згинаються і
заглиблюються в ґрунт. Із бруньок розмноження на заглибленому корінні з’являються пагони, які виносять на поверхню розетки. Підземні
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пагони потовщуються, утворюють додаткові
горизонтальні корені, і, розростаючись навколо материнської рослини, утворюють куртини.
За перший рік 1 рослина може утворити куртину діаметром 6 м, на другий — 12 м. Вертикальні корені гірчака повзучого здатні заглиблюватися до 16 м. Вони досягають рівня ґрунтових вод і використовують вологу, практично
недоступну іншим бур’янам та культурним рослинам. Для гірчака повзучого характерна регенерація коріння після підрізання: чим менші
відрізки, тим швидше він відновлює підземні
органи. Під час підрізання коренів глибокою або
поверхневою оранкою надземна маса гине, але
в ґрунті зберігається велика кількість вертикальних та горизонтальних коренів і кореневищ, які впродовж багатьох років зберігають
свою життєздатність.
Гірчак повзучий — світлолюбна рослина,
тому в затінку уповільнюється ріст його кореневої системи й не утворюється насіння. Проте підземні бруньки розмноження не гинуть і за
сприятливих умов відновлюють ріст пагонів
навіть через кілька років (11, 12).
За ступенем шкодочинності гірчак повзучий
найзлісніший і важковикорінюваний серед коренепаросткових бур’янів, дуже висушує і виснажує ґрунт та у 2–5 разів більше засвоює поживних речовин і вологи з ґрунту, ніж будь-яка
інша рослина. Винесення азоту, фосфору і калію з ґрунту бур’яном приблизно дорівнює виносу з урожаєм зеленої маси кукурудзи. Висока його шкодочинність зумовлена також негативним впливом на культурні рослини токсинів,
що виділяє його коренева система. У листі та
стеблах гірчака є отруйні речовини — глікоалкалоїди (до 4%), тому він може бути отруйним
для худоби, особливо коней. Під час потрапляння насіння гірчака в зерно борошно стає
непридатним для використання [13].
Бур’ян поширюється з насіннєвим матеріалом, шротом, сіном, соломою, підстилкою у
вантажних автомашинах вегетативним способом, транспортними засобами, з паводковими
та зрошувальними водами. Найсприятливіші
умови росту та розвитку гірчака повзучого складаються за проростання його на узбіччях полів,
доріг, садів, виноградників. Через відсутність
конкуренції за масового проростання спостерігається інтенсивний ріст стебел та відростання бокових пагонів [3, 6].
Прогнозування поширення гірчака повзучого в Україні за допомогою ГІС-технології. В
Україні гірчак обмежено поширений, але є по-
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Рис. 2. Е оло ічно придатна територія за с мою тепла вище 10°С (Σ >2300°)

Методика розрахунку
рентабельності ліквідації карантинних організмів

температура найхолоднішого місяця — вища –
18°С (східна межа), гідротермічний коефіцієнт
(ГТК) — понад 0,33 (південна та південно-східна межі).
2. Визначення на кліматичних картах екологічно придатних територій стосовно кожного
лімітувального фактора поширення виду (операції рекласифікації) (рис. 2–4).
3. Об’єднання екологічно придатних територій в єдину карту (методом оверлей), на якій
представлено лише територію, придатну для
проростання виду за всім комплексом факторів
(рис. 5).
Проекція вихідних матеріалів в Idrisi 32 —
Alber’s Equal Area Conic; datum — Pulkovo 1942;
delta: WGS 84; ellipsoid: Krasovsky. Кліматичні
карти за мінімальної температури повітря в
січні, тепло- та вологозабезпеченням слід узяти з «Агроатласу» [14].
Прогнозне моделювання свідчить про те, що
гірчак повзучий може бути поширеним практично на всій території України. Тому досліджен-

Рис. 3. Е оло ічно придатна територія за середньою температ рою січня >–18°С

стійна загроза подальшого його розповсюдження. За методикою [1, 2], що ґрунтується на технології геоінформаційних систем (ГІС), було
здійснено пошук територій, придатних для існування гірчака.
Визначення потенційної зони поширення гірчака повзучого за допомогою програми Idrisi 32:
1. Виявлення лімітувальних факторів середовища поширення виду та кількісне визначення екологічної амплітуди виду стосовно кожного лімітувального фактора досягається порівнянням даних про ареал виду і кліматичних
карт [14] (операції накладання шарів та екстракцій даних). Основними лімітувальними факторами та екологічними межами поширення
гірчака були: сума тепла (температури вищі
10°) — понад 2300°С (північна межа), середня
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Рис. 4. Е оло ічно придатна територія за
ГТК>0,33

Рис. 5. Потенційна зона поширення
повз чо о на території У раїни
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ня з виявлення ефективних засобів контролювання карантинного бур’яну гірчака повзучого
актуальні і мають велике наукове та виробниче значення.
Методи контролю гірчака повзучого. Знищити гірчак повзучий досить складно. Системний підхід забезпечує надійний контроль рівня
наявності гірчака повзучого в агрофітоценозах
польових культур. Одним з основних способів
розв’язання цієї проблеми з бур’яном є розроблення і впровадження сучасних економічно та
екологічно обґрунтованих систем захисту рослин.
Для обмеження чисельності гірчака повзучого використовують різні заходи:
фітосанітарний і профілактичний заходи полягають у забороні завезення засміченого бур’яном насіння сільськогосподарських культур
у нові регіони, систематичному здійсненні обстежень угідь. Ці способи застосовують для
попередження інвазії та поширення гірчака повзучого на нових територіях;
агротехнічні заходи спрямовані на знищення бур’яну за допомогою оранки, чизелювання,
культивацій. Проте їх ефективність є незначною, оскільки після підрізання з’являються нові
пагони гірчака повзучого;
хімічний захід — обмеження чисельності
бур’яну за використання гербіцидів. Перевагою
останніх є ефективне знищення багаторічних
бур’янів, зниження негативної дії механічних
обробітків ґрунту. Проте хімічний спосіб має
значні недоліки: високі матеріальні витрати та
забруднення навколишнього середовища, ґрунту і сільськогосподарської продукції.
Додавання в робочу рідину поверхнево-активних речовин (ПАР) (тренд 90, липосам) дає
січень 2013 р.

змогу вдвічі зменшити норми витрати гербіцидів [10]. Вони міцно утримують гербіциди на
поверхні рослини і забезпечують їх мінімальні
витрати внаслідок змивання та скочування
краплин препарату з поверхні листка, а також
продовжують період проникнення гербіцидів у
живі клітини рослини [4].
Розрахунок рентабельності знищення гірчака повзучого. Складнощі знищення гірчака
повзучого на посівах сільськогосподарських
культур зумовлені високим рівнем засміченості
ґрунту не лише насінням, а й кореневищами,
які кожного року утворюють нові куртини [5, 7].
Одна рослина гірчака впродовж 3–5 років може
утворювати вогнище, площею не менше 1500 м2
[3]. Знищувати гірчак повзучий слід усіма відомими способами. Щоб обмежити чисельність
бур’яну, навіть за оптимального використання
препаратів разом з іншими заходами потрібно
3–4 роки. Якщо це здійснювати 1 рік, початкова чисельність поновлюється через 2–3 роки.
Практика сільського виробництва свідчить
про те, що за недотримання сівозмін забур’яненість полів гірчаком щороку зростає. Порушення оптимального чергування культур призводить до посиленого розмноження бур’яну,
а відсутність парових полів зменшує ймовірність його знищення системними гербіцидами
в поєднанні з агротехнічними заходами. Тому
засміченість полів гірчаком повзучим зростатиме з кожним роком. Доцільно знищувати гірчак
повзучий на забур’янених ділянках у вегетаційний період або по чорному пару системними
гербіцидами в суміші з ПАР.
За недотримання заходів контролювання
бур’яну завдяки своїм біологічним властивос-
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тям він може швидко поширитися на нові території, що завдасть значних збитків сільському господарству. Потенційна економія зі знищення гірчака повзучого в системі парової сівозміни з використанням системних гербіцидів
та ПАР чітко відображає витрати на застосування засобів захисту на 1 га і на 1 тис. га
та підтверджує доцільність проведення таких
заходів у господарствах упродовж 3 років (див.
таблицю). Це дасть змогу надалі стримувати
чисельність гірчака повзучого в межах порогу
шкодочинності (1, 2 шт./м2).
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Основною метою діяльності кожного підприємства є економічні вигоди. Аналіз економічної
ефективності знищення гірчака повзучого було
здійснено за рівнем рентабельності — вартісним показником, що характеризує рівень віддачі витрат. Розрахунки, наведені в таблиці,
свідчать про те, що рентабельність у всіх варіантах становить 566,7%. Проте у варіантах з
додаванням до робочого розчину ПАР (тренд
90, липосам) удвічі знижуються норми витрат
гербіцидів, що дає змогу отримати екологічно
чисту продукцію та захистити довкілля.

Висновки
За наведеною методикою на прикладі гірчака повзучого можна розрахувати рента-

бельність знищення будь-якого карантинного бур’яну.
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Останніми роками проблема надходження
нітратів в організм людини з овочевою продукцією набула особливо гострого характеру. За
даними досліджень, найнебезпечніші для здоров’я людини нітрити, які є формою нітратів.
Нітрати окиснюються в нітрити ендогенним способом у шлунково-кишковому тракті й екзогенним — під час зберігання продукції. З потраплянням у кров нітрати окиснюють 2-валентне
залізо в 3-валентне. При цьому утворюється
метгемоглобін, який нездатний постачати кисень до тканин і органів, унаслідок чого в людини може з’явитися задуха. Коли рівень метгемоглобіну в крові сягає 20% і вище, то виникає загроза для життя.
Підвищення вмісту нітратів в овочах пов’язане передусім з унесенням необґрунтовано
високих доз азотних добрив та незбалансованого мінерального живлення. Частину поглинутих з ґрунту нітратів рослина відновлює для
аміаку, який потім бере участь у реакціях синтезу органічних сполук. Значна кількість нітратів (до 60%) зберігається в клітинах, утворюючи нітратний фонд [3]. Ключовим ферментом
в асиміляції нітратів рослинами є нітратредуктаза. Будь-які зміни зовнішніх умов (освітленості, водного режиму, температури) впливають насамперед на активність нітратредуктази
та здатність рослин асимілювати нітрати.
Буряки столові належать до культур, які інтенсивно накопичують значну кількість нітратів
у коренеплодах; часто за несприятливих погодних умов, порушення технологій вирощування
вміст нітратів істотно перевищує їх гранично
допустиму концентрацію (ГДК = 1400 мг/кг).
Методика досліджень. В Інституті овочівництва і баштанництва НААН та його мережі в
січень 2013 р.

тимчасових і довготривалих стаціонарних дослідженнях вивчали способи зменшення накопичення нітратів у коренеплодах буряків столових. Досліди проводили згідно з методичними
рекомендаціями в галузі овочівництва та агрохімії [1, 2].
Результати досліджень. Розв’язувати проблему зменшення накопичення нітратів у продукції буряків столових слід з підбору сортів, які
характеризуються не лише високою продуктивністю, а й підвищеним умістом корисних речовин (аскорбінова кислота є інгібітором трансформації нітратів у нітрити та зменшення надходження і накопичення нітратів та нітритів у
продукції). Характеристику сортів буряків столових селекції Інституту овочівництва та баштанництва наведено в табл. 1.
За врожайністю вирізняються сорти буряків
столових Делікатесний (50–60 т/га), Дій (53–
56 т/га), за вмістом аскорбінової кислоти в коренеплодах — сорти Вітал (до 15 мг/100 г),
Зміна (до 13,89 мг/100 г) та Бордо харківський
(до 14,88 мг/100 г). Нітрати в коренеплодах накопичують сорти Зміна, Дій, Делікатесний, Ліко;
знижену здатність накопичувати нітрати в продукції мають сорти Багряний та Бордо харківський, хоча часто цей показник більше залежить
від метеорологічних умов та технології вирощування таких сортів.
Крім сортових особливостей, на накопичення нітратів впливають терміни сівби. За даними Київської дослідної станції (ґрунт — чорнозем опідзолений, правобережний Лісостеп),
при вирощуванні сорту Бордо 237 за весняної
сівби нітратів у коренеплодах буряків столових
накопичується менше (685 мг/кг), ніж за літньої
сівби (1061 мг/кг).
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1. Хара теристи а сортів б ря ів столових селе ції Інстит т
та йо о мережі

овочівництва і баштанництва
Уміст

Сорт

Делікатесний
Зміна
Дій

Оригінатор

Рік реєстрації
в Реєстрі

Урожайність,
т/га

аскорбінової
кислоти,
мг/100 г

нітратів, мг/кг

Сквирська ДС

1994

50–60

5,46–10,97

816–2847

»

1996

48–49

6,75–13,89

1102–2947
802–2298

ІОБ НААН

1997

53–56

2,38–9,10

Багряний

»

2000

35–47

3,68–14,10

83–1286

Бордо харківський

»

2000

38–53

2,65–14,88

612–1756

Сквирська ДС

2006

36–40

4,45–9,93

793–2298

ІОБ НААН

2009

33–35

13,0–15,0

800–2100

»

2010

30–31

5,0–7,0

590–1800

Ліко
Вітал
Сквирський двонасінний
ГДК, мг/кг

1400

В умовах півдня України (за даними Миколаївського НДО «Еліта», ґрунт — темно-каштановий) сорти буряків столових Носівський
плоский та Бордо 237 накопичують нітратів
більше за весняного терміну сівби (відповідно 294 та 306 мг/кг), ніж за літнього (187 та
205 мг/кг).
Основним фактором, що впливає на інтенсивність накопичення нітратів у продукції буряків столових, є живлення рослин. Формування режиму живлення рослин починається ще
із системи удобрення попередника. Установлено, що на зрошуваних чорноземах типових
лівобережного Лісостепу за однакової системи
удобрення попередників (40 т/га гною+ N45P60K45)
урожайність буряків столових сорту Бордо 237
після огірків та капусти білоголової істотно не
різнилася. З’ясовано, що попередники не впливали також на рівень накопичення нітратів у коренеплодах буряків столових.
Найоптимальнішою дозою мінеральних добрив за вирощування буряків столових для умов
лівобережного Лісостепу при зрошенні є внесення восени врозкид N60P60K120, що забезпечує отримання високого врожаю культури з
умістом нітратів у коренеплодах менше ГДК
(1400 мг/кг).
Збільшення дози добрив не сприяє істотному зростанню врожайності буряків столових і
часто зумовлює підвищення вмісту нітратів,
особливо за використання високих доз азотних
добрив. Так, на чорноземах опідзолених, за
даними Київської дослідної станції ІОБ, у весняний термін сівби вміст нітратів у коренеплодах буряків столових сорту Бордо 237 під час

30

вирощування з проріджуванням був вищим за
ГДК при внесенні N60P60K90, гною 30 т/га та
30 т/га гною + P60K90 (1606–1887 мг/кг), без
проріджування — за внесення N60P120K180
(2117 мг/кг). У літній термін сівби уміст нітратів
спостерігався за використання N60P60K90 та
N120P120K120 (2167, 2923 мг/кг відповідно).
Багато дослідників відзначали, що вміст нітратів у продукції часто залежить від форм азотних добрив. Дослідженнями встановлено, що
за вирощування буряків столових використання в дозі N60P60K120 складних комплексних добрив та добрив з нітратними формами азоту є
ефективнішим, ніж застосування добрив лише
з амонійними формами азоту (табл. 2). Так,
найбільший рівень урожайності буряків столових (55,5–56,8 т/га) отримано за використання
сечовини гранульованої та складно-полімерного добрива. З використанням амонію вуглекислого та сульфату амонію (добрива з амонійною
формою азоту) урожайність буряків столових
зростала порівняно з контролем на 6,3–8,8 т/га
(за НІР0,95 — 4,6–9,1).
Уміст нітратів у продукції буряків столових,
навпаки, був вищим за використання добрив з
нітратними формами азоту. Так, найнижчий
уміст нітратів у коренеплодах технічної стиглості відзначали при використанні сульфату
амонію (413 мг/кг) та карбамід-формальдегідного добрива (508 мг/кг). Ці види добрив вирізняються й за найвищим показником співвідношення вмісту аскорбінової кислоти до вмісту
нітратів (0,013–0,017). Проте за використання
різних форм азотних добрив у науково обґрунтованій дозі N60P60K120 уміст нітратів у корене-
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2. Вплив різних форм азотних добрив на товарн врожайність та вміст нітратів
дах б ря ів столових (середнє за 1989, 1990 рр.)
Форма
азотних добрив
за внесення N60P60K120

Товарна
врожайність

Приріст до
контролю

т/га

пучкова
стиглість

технічна
стиглість

Уміст
аскорбінової
кислоти,
мг/100 г

Уміст нітратів, мг/кг

оренепло-

Співвідношення
вмісту
аскорбінової
кислоти
до вмісту нітратів

0,015

Контроль (без добрив)

41,1

–

602

478

7,23

Аміачна селітра

54,8

13,7

1106

561

5,86

0,010

Кальцієва »

54,4

13,3

1478

943

6,06

0,006

Сечовина гранульована

55,5

14,4

1383

611

5,28

0,009

Карбамідформальдегідне
добриво (КФД)

53,9

12,8

787

508

6,44

0,013

Складно-полімерне
добриво (СПД)

56,8

15,7

1030

622

6,51

0,010

Амоній вуглекислий

49,9

8,8

670

611

5,86

0,010

Сульфат амонію

47,4

6,3

883

413

6,84

0,017

НІР0,95 1989 р.

4,6

24

0,62

1990 р.

9,1

37

0,68

плодах буряків столових у фазі технічної стиглості не перевищував значення ГДК.
Також істотно впливають на накопичення
нітратів терміни та способи внесення мінеральних добрив. Перенесення частини азотних та
калійних добрив у підживлення навесні зумовлює зростання нітратів до 1278–1789 мг/кг, що
вище за ГДК.
За результатами довготривалого стаціонарного досліду, при вирощуванні буряків столо-

вих у 9-пільній зрошуваній овоче-кормовій сівозміні післядія різних систем удобрення (мінеральної, органічної та органо-мінеральної) забезпечує зростання врожайності на 8,6–15 т/га,
або 40–70% за врожайності на контролі 21,6 т/га
та зумовлює тенденцію до зниження вмісту аскорбінової кислоти і нітратів у коренеплодах буряків столових.
Використання мікроелементів у системі
удобрення буряків столових впливає на нако-

Спосіб зрошення
(фактор А)

Без зрошення
(контроль)
Дощування (еталон)

Краплинне зрошення

Товарна
врожайність,
т/га

3. Вплив способів зрошення та внесення добрив на врожайність, міст ас орбінової ислоти та нітратів
оренеплодах б ря ів столових (середнє за 2008–2010 рр.)

аскорбінової
кислоти,
мг/100 г

нітратів,
мг/кг

Співвідношення
вмісту аскорбінової
кислоти до вмісту
нітратів

10,9
21,2

9,87
8,56

1522
2298

0,006
0,004

Локально N10P20K40+N10

20,6

8,78

1199

0,007

Без добрив

20,4

10,03

1107

0,009

Урозкид N60P60K120

25,5

10,31

1510

0,007

Локально N10P20K40+N10

22,8

10,42

1566

0,007

Без добрив

26,9

9,32

1051

0,009

Урозкид N60P60K120

32,9

10,69

1665

0,006

Локально N10P20K40+N10

35,0

8,89

1121

0,008

Спосіб унесення добрив
(фактор В)

Без добрив (контроль)
Урозкид N60P60K120

Уміст у коренеплодах

ГДК
січень 2013 р.
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пичення нітратів у продукції. За результатами
досліджень 2003–2005 рр. визначено, що використання по фону N60P60K120 позакореневих
підживлень у 2 терміни (фаза 5–6 листків та під
час активного наростання коренеплоду) мікроелементами — бор, марганець, молібден та їх
суміші дає змогу збільшити врожайність товарної продукції буряків столових на 2,5–6,4 т/га,
або 7,1–18,3% за врожайності у фоновому варіанті 34,9 т/га. Установлено, що використання
молібдену (окремо та в сумішах) забезпечує
зменшення вмісту нітратів. Так, на контролі в
коренеплодах буряків столових уміст нітратів
становив 630 мг/кг, з унесенням N60P60K120 —
729 мг/кг, за використання позакореневих підживлень молібдену — 598–608 мг/кг. При цьому вміст аскорбінової кислоти в коренеплодах
буряків столових істотно збільшувався порівняно з фоном за використання підживлень сумішшю Мn+В+Мо: у цьому варіанті вміст аскорбінової кислоти становив 14,2–14,8 мг/100 г

Зменшення нітратів
у коренеплодах буряків столових

(на контролі — 14,7 мг/100 г, з унесенням
N60P60K120 — 13,8 мг/100 г).
На накопичення нітратів у коренеплодах буряків столових впливають способи зрошення та
внесення добрив (табл. 3). Так, найвищий рівень валової врожайності відзначено за краплинного зрошення і внесення добрив урозкид —
32,9 т/га та локально — 35 т/га порівняно з
фоном без зрошення та добрив — 10,9 т/га.
Визначено, що найбільше аскорбінової кислоти в коренеплодах буряків столових накопичується за використання дощування (10,03–
10,42 мг/100 г), краплинного зрошення і внесення врозкид N60P60K120 (10,69 мг/100 г). На
контролі (без зрошення та добрив) цей показник становив 9,87 мг/100 г. Установлено, що
найменше нітратів містилося на фоні без добрив за краплинного зрошення та дощування
(відповідно 1051 та 1107 мг/кг) і з унесенням
локально N10P20K40 + N10 у фертигацію за
краплинного зрошення (1121 мг/кг).

Висновки
Розв’язання проблеми зменшення вмісту
нітратів у продукції буряків столових слід починати з добору не лише адаптованих та високопродуктивних сортів, а й тих, що характеризуються підвищеним умістом корисних
речовин, насамперед аскорбінової кислоти,
яка є інгібітором трансформації нітратів у

нітрити. Установлено вплив різних технологічних заходів вирощування (попередників,
термінів сівби, проріджування, доз, форм і способів унесення добрив, використання мікроелементів, способів зрошення) на накопичення нітратів та збільшення вмісту аскорбінової кислоти в коренеплодах буряків столових.
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Поширення у всьому світі вірусу лейкозу
(ВЛ) великої рогатої худоби (ВРХ) (рід Deltarertovirus, Retroviridae) спричинило потребу оцінки і систематизації його генетичного різновиду.
Вірус лейкозу найчастіше вражає В-лімфоцити. Ознаки зараження — це продукування антитіл вірусу. Отже, про наявність інфекції можна судити на основі виявлення як вірусного геному (антигену), так і специфічних антитіл.
У ветеринарній практиці активно почали використовувати сучасні молекулярно-біологічні
методи діагностики, зокрема метод ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Це високочутливий (виявлення поодиноких клітин вірусу) і специфічний (виявлення унікального, характерного
лише для даного збудника фрагмента геному)
метод прямого виявлення збудника. Високу
специфічність ПЛР задає нуклеотидна послідовність праймерів. Для детекції провірусу ВРХ
методом ПЛР як діагностичні мішені використовують консервативні фрагменти геному провірусу, які містяться в генах gag, pol, env [1].
січень 2013 р.

Найчастіше для оцінки і систематизації генетичного різновиду використовують ген env
[2–7], який кодує попередника двох глікопротеїдів оболонки gp51 і gp35. Різними науковими школами встановлено, що поділ на генотипи за геном env збігається з географічним походженням вірусів, водночас різні генотипи
мають нерівномірне географічне розташування. Розподіл у всьому світі ВЛ і формування окремих генетичних груп пов’язані з переміщенням інфікованої ВРХ. Залежно від методу дослідження різні автори виділяють різну кількість
груп чи генотипів ВЛ. Найточніший та більш
інформаційний метод — це секвенування з подальшим філогенетичним аналізом. Учені з
Аргентини на основі аналізу 74 повнорозмірних
нуклеотидних послідовностей гена env виділили 7 генотипів [7].
Мета досліджень — вивчити поліморфізм
гена env ізолятів ВЛ ВРХ, виділених на території України. Провести філогенетичний аналіз на
основі гена pol ВЛ ВРХ з метою виявлення
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Генотипи провір с лей оз ВРХ, що цир
Область

Київська

Філогенетичний аналіз вірусів
лейкозу великої рогатої худоби

люють

осподарствах У раїни (за еном env)

Господарство

Кількість досліджених проб

Генотип

ТОВ «Українська молочна компанія»

1

IV

Запорізька

ВАТ «Стєпной»

3

II

Донецька

АТЗТ «Екопрод А.Т.»

2

I

Волинська

СПП «Гірниківське»

2

IV

генетичного статусу дослідних ізолятів провірусу лейкозу ВРХ, що циркулюють на території
України.
Матеріали та методи досліджень. Для дослідження була відібрана кров із хвостової вени
тварин одноразовими стерильними системами
у пробірки з відповідним антикоагулянтом. Кров
відібрали від позитивних щодо РІД тварин чорно-рябої та голштинської порід з 5-ти господарств Київської, Запорізької, Донецької, Рівненської та Волинської областей (2010–2011 рр.).
Для секвенування ДНК гена env провірусу

лейкозу ВРХ проведено ампліфікацію фрагментів ДНК методом «nested» ПЛР за методикою, рекомендованою МЕБ (OIE Terrestrial Manual 2008). Ампліфікацію фрагментів гена pol
провірусу лейкозу ВРХ проводили з використанням розробленої на базі ВІЕВ ім. Я.Р. Коваленка методики ПЛР-аналізу.
Філогенетичні дерева створено дистанційним методом мінімуму еволюції (МЕ) з використанням р-дистанцій і бутстреп-аналізу (N=1000
реплікацій). Філогенетичний аналіз створено
дистанційним методом приєднання сусідів (NJ)

99

99

99
0,05

Філо енетичне дерево, поб доване дистанційним методом мінім м еволюції з ви ористанням p-дистанцій і б тстреп-аналіз (N=1000 реплі ацій)
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з використанням 2-параметричної моделі Кімура і бутстреп-аналізу (N=1000 реплікацій).
За результатами секвенування фрагментів
ДНК гена env (розміром 234–306 нуклеотидів)
провірусу лейкозу ВРХ визначено нуклеотидну послідовність і проведено філогенетичний
аналіз з метою виявлення генотипів досліджуваних ізолятів провірусу лейкозу ВРХ, що циркулюють на території України. Проаналізовано
такі проби: 4909,4512 (АТЗТ «Екопрод А.Т.»),
57в, 7189, 5989 (ВАТ «Стєпной»), 5882, 4474
(СПП «Гірниківське»), 4710 (ТОВ «Українська
молочна компанія»).
Топологія філогенетичного дерева (масив —
73 послідовності) свідчить про належність досліджуваних ізолятів провірусу лейкозу до різних
генотипів ВЛ ВРХ. Отже, в обстежених господарствах України виявлено 3 генотипи (IG, IIG,
IVG) провірусу лейкозу ВРХ [7] (таблиця).
За даними філогенетичного аналізу, у двох
досліджуваних господарствах виявлено генотип 4, до якого належать віруси, що в різний
час циркулювали в країнах центральної Європи (Німеччина, Франція, Бельгія). Ймовірно, їх
завезено звідти в Україну разом з імпортованими тваринами. Крім цього, в Запорізькій та
Донецькій областях виявлено вірусні генотипи
1 і 2. Генотип 1 об’єднує велику групу вірусів,
виділених у США, Японії, Австралії.
У середині господарств і в межах одного генотипу ізоляти 10/5989_STEPNOY і 10/
7189_STEPNOY, 11/4909_EKOPROD і 11/
4512_EKOPROD гомологічні між собою відповідно. Можна припустити, що це пов’язано із
загальним джерелом інфікування тварин усередині окремо взятого господарства. Водночас
виявлено гомологію між ізолятами різних господарств 10/4474_GIRNIKOVSKIY і 10/4710_UMK,
але які належать до одного генотипу.
Ступінь схожості досліджуваних ізолятів з
України із наведеними в базі даних міжнародними штамами становить 98–100% залежно від
референтної послідовності. Послідовності ізолятів 10/5882_GIRNIKOVSKIY, 10/4710_UMK і
10/4474_GIRNIKOVSKIY виявляють найбільшу
схожість зі штамами K02251 Belgium, EF065638
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Belgium, що відповідає 100%-й ідентичності.
Для секвенування фрагментів ДНК гена pol
провірусу лейкозу ВРХ відібрано проби: 4909,
7479 (АТЗТ «Екопрод А.Т.», Донецька обл.),
0286 (СПП «Хлібороб», Рівненська обл.), 57в,
5989 (ВАТ «Стєпной», Запорізька обл.), 4474,
5882 (СПП «Гірниківське», Волинська обл.),
8679, 8719 (ТОВ «Українська молочна компанія», Київська обл.).
За результатами секвенування ДНК (розміром 306 нуклеотидів) визначено нуклеотидну послідовність і проведено філогенетичний
аналіз на основі гена pol ВЛ ВРХ з метою виявлення генетичного статусу досліджуваних
ізолятів провірусу лейкозу ВРХ, що циркулюють на території перерахованих вище областей України.
Топологія філогенетичних дерев (масив —
22 послідовності), (масив — 26 послідовностей)
(рисунок), свідчить про належність досліджуваних ізолятів провірусу лейкозу до великої групи, до якої зараховано також штами з Аргентини, Австралії, Японії, США, Бразилії. Ступінь
схожості для всіх штамів з України з переліченими вище міжнародними ізолятами в середньому становить 97–99% (розбіжність у середньому в 4–8 нуклеотидів) залежно від референсної послідовності. Усі ізоляти, крім 11/
4909_EKOPROD, споріднені (99% ідентичності)
з американським штамом М16017. На мінімальній філогенетичній відстані від штаму М16017 перебувають ізоляти 10/4474_GIRNIKOVSKIY, 10/
5882_GIRNIKOVSKIY, 10/8679_UMK, 10/
8719_UMK — 99% ідентичності (розбіжність у
2 нуклеотиди). Штам 11/4909_EKOPROD має
найбільшу схожість з аргентинськими штамами
AF257515, FJ914764, що становить 98% ідентичності за нуклеотидною послідовністю. Ізоляти
10/4474_GIRNIKOVSKIY, 10/5882_GIRNIKOVSKIY
і 10/8679_UMK, 10/8719_UMK, відповідно, гомологічні між собою.
Проте досліджувані ізоляти з перерахованими вище міжнародними штамами відрізняються від штамів зі США (M10987 BLV GAGA,
NC001414, AF033818) і північної Італії (S83529),
що утворюють окремі клади (див. рисунок).

Висновки
Під час проведення умовної кореляції виявлено, що за результатами аналізу на основі гена pol ізолят 11/4909_EKOPROD майже
повністю схожий з аргентинським штамом
січень 2013 р.

AF 257515 (генотип 2 відповідно до класифікації ВЛ ВРХ за геном env [7], а за аналізу послідовності на основі гена env виявлено належність його до генотипу I (ідентичність
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становить 98% з послідовностями FJ808589
Argentina і EF065653 Japan). У 4-х областях
України циркулює ВЛ 3-х генотипів (за геном
env) — 1, 2, 4 [7].
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Наявність гомогенних популяцій ВЛ у межах одного господарства свідчить про загальне постійне джерело інфікування тварин
у середині цього господарства.
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Створення галузі м’ясного скотарства в країні — завдання актуальне, але не просте. Для
цього потрібні: достатня кількість молочної худоби, репродукторів м’ясної худоби, технологічні розробки, економічні стимули та ін.
Донецька область має 74 тис. гол. великої
рогатої худоби. Корів у сільськогосподарських
підприємствах 27,6, у приватному секторі —
40,9 тис. гол.; м’ясної худоби різних порід —
близько 1800 гол., зокрема 650 корів. В області
розводять поліську м’ясну (Добропільський район) і південну м’ясну (Амвросієвський район)
породи. Проте наявного поголів’я цієї худоби
дуже мало. Тому вирішено частково компенсувати цей дефіцит репродуктивного поголів’я
закупівлею за кордоном. Вибрано одну з кращих порід м’ясної худоби — шароле. На її батьківщині у Франції поголів’я цієї породи становить 1 млн 955 тис. гол., зокрема корів — 236,7
тис. гол. (за даними інституту тваринництва
Франції, 2008 р.). Розводять її у 70 країнах
світу.
Мета роботи — оцінити біологічними і зоотехнічними методами адаптаційні процеси в
організмі корів породи шароле першого екологічного покоління в умовах Донбасу.
січень 2013 р.

Матеріали і методи. Матеріалом були первістки породи шароле, яких завезено нетелями у червні 2011 р. із Франції у Червоноармійський район Донецької області. Стадо нараховує 55 корів, 4-х бугаїв та 46 телят.
Умови годівлі та утримання тварин збережено такими, які були у Франції. У грудні 2011 р. і
на початку вересня 2012 р. відбирали біопроби (кров, шкіру, волосся) для біохімічних, імунологічних та морфо-фізіологічних досліджень.
Сформовано групу з 10 корів, типових для гурту. Зразки досліджували в умовах лабораторії
кафедри біології тварин Луганського національного аграрного університету та кафедри педіатрії з інфекційних хвороб та дитячої хірургії Луганського державного медичного університету за апробованими методиками [1, 2, 4]. У
вересні 2012 р. було проведено зоотехнічне бонітування корів і бугаїв-плідників, оцінено їхні
племінні якості.
Весь цифровий матеріал оброблено методами варіаційної статистики [5].
Результати досліджень. Під час вивчення
процесів адаптації тварин доцільно порівняти кліматограми старого та нового середовищ
утримання (рис. 1, а, б).

Вісник аграрної науки

37

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

°С

а
%

б

Місяць

Рис. 1. Розподіл: а — температ ра, ° С; б —
відносна воло ість повітря, %; – – — м. Б рж;
– – — м. Червоноармійсь

Середньорічна температура повітря у м. Бурж
(Франція), звідки завезено худобу, удвічі вища,
ніж у Донецькій області (+15 і +8°С відповідно)
(рис. 1, а). Відносна вологість повітря упродовж
року мінливіша у Донецькій області, тоді як у
м. Бурж з початку року і до вересня вона тримається на одному рівні (близько 65%), у жовтні — грудні різко підвищується в обох географічних регіонах до 80–92% (рис. 1, б). Отже, мікроклімат у регіоні проведення досліду можна

Акліматизація м’ясної худоби
породи шароле в Донецькій області

кваліфікувати як більш континентальний, але
такий, що знаходиться в межах термічної нейтральності для європейської великої рогатої
худоби, тобто –1… –15,6°С (А.Д. Слоним, 1962).
Після проведення 5 вересня 2012 р. бонітування тварин розподілено за класами: еліта-рекорд — 39 корів і 3 бугаї-плідники; еліта — 13
корів та 1 бугай-плідник, 1-го класу — 3 корови, тобто 94,9% поголів’я — це висококласні
тварини, що характеризує гурт як репродуктивно цінний. Середня жива маса корів — 596±7 кг.
Адаптація — процес багатофункціональний,
який включає участь багатьох систем. Досліджено репродуктивну, терморегуляторну та
імунну системи, а стан серцево-судинної, сечовидільної і травної систем оцінювали за біохімічними тестами крові.
Пологи нетелей відбувалися в осінньо-весняний період. Вихід телят був високим — 83,4%.
Народилося 25 теличок та 21 бичок. З огляду
на породну особливість шароле (великоплідність) пологи деяких корів були важкими. Поставлено завдання вивчити досвід французьких ветеринарів та оволодіти ним для свого стада. Крім цього, у майбутньому слід вести
селекцію, насамперед бугаїв-плідників, на
зменшення маси плоду.
Визначено результати імунологічних досліджень піддослідних корів узимку та влітку
(табл. 1).
Гіпертермія істотно не позначилася на цих

1. Ім ноло ічні по азни и рові орів породи шароле в різні сезони ро

(M±m)

Сезон року
Показник
зима (n=10)

літо (n=10)

СД3 — загальні

55,8±0,7

55,4±0,5

СД4 — хелпери

37,5±0,8

37,8±0,3

СД8 — супресори

18,3±0,6

17,6±0,5

СД16 — кілери

18,0±0,7

19,9±0,5*

Т-лімфоцити, %:

Коефіцієнт, од.

2,1±0,1

2,2±0,1

СД22 — В-лімфоцити

24,1±0,6

24,1±0,6

ЦІК, од.

39,2±3,9

45,3±4,7

НСТ, %

14,6±1,0

9,4±0,9**

ФП, %

62,5±1,1

62,5±1,1

Фч, од.

5,2±0,2

4,8±0,2

* Р<0,05; ** Р<0,01.
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2. Морфометрія стр
Сезон
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т р ш іри орів породи шароле за сезонами ро

Кількість Товщина
шкіри,
тварин
мкм

епідерміс

сосочковий

сітчастий

Щільність
ВФ,
шт./мм2

У т.ч. шари, мкм

(M±m)
Площа залози, мм2
потової

сальної

0,038±0,001

Зима

10

6229±284

50,5±1,5

1453±57

4726±260

14,4±0,6

0,272±0,03

Літо

10

6646±188

60,8±1,7***

1564±45

5021±181

14,1±0,7

0,253±0,009 0,046±0,002***

*** Р<0,001.

а

б

Рис. 2. Ф н ціональний стан потових залоз
орів породи шароле: а — взим ; б —
вліт ; × 100

показниках. Виявлено деякі розбіжності про
стан Т-кілерів (1,9% при Р<0,05) та НСТ-тесту, який відображає метаболічну активність.
У спеку цей показник був нижче на 5,2%
(Р<0,01). Показник ЦІК улітку був також вищим
на 11,6%, що свідчить про напругу гуморальної ланки імунітету (Р<0,05). Тому вважаємо, що у контрастні сезони року кліткова і гуморальна ланки імунітету функціонували без
особливих відхилень, тобто були в межах норми реакцій.
Різниці в терморегуляторній системі оцінювалися за сезонним диморфізмом у гістологічній структурі шкіри (табл. 2).

За даними табл. 2, влітку порівняно із зимою
товщина шарів шкіри збільшилася на 6,2–20,4%.
Проте статистичну достовірність отримано лише за товщиною епідермального шару (Р<0,01).
В умовах оптимальної годівлі корів упродовж
року, що підтверджується стабільними показниками живої маси, різниця в щільності волосся на одиницю площі шкіри незначна (усього
2,1%), тобто в межах помилки методу. Шкірні
залози у корів породи шароле на високу температуру реагують своєрідно. Потові залози
влітку в них дещо зменшуються за розміром
(на 7,5%) (рис. 2), тоді як площа сальних залоз збільшується на 21,1%.
Оскільки сальні залози є похідними епідермісу, то позитивний зв’язок між ними не викликає сумніву. Підвищення функціональної активності цих структур є логічним для зони підвищеної сонячної інсоляції, якою є Донбас. Така
реакція потових залоз у акліматизантів не одинична. Деякі автори [1, 5] вже зазначали про
зменшення їх розміру за активного стану великої рогатої худоби. Тому щодо породи шароле
ми підтверджуємо раніше висловлену думку.
Досліджено також низку біохімічних показників крові. Уміст загального білка, креатиніну,
активність аспартатамінотрансферази (АсАТ),
аланінамінотрансферази АлАТ), глутамілтрансферази (ГГТ), які відображують функціональний стан серцево-судинної, травної та сечовидільної систем, — у межах норми.

Висновки
Корови-акліматизанти породи шароле першого екологічного покоління, яких розводять
у Донецькій області, на 95% (у стаді всього
55 корів) мають бонітувальні класи еліта-рекорд та еліта. Їхня жива маса становить у
середньому 596±7 кг. Вихід телят — 83,4%.
Захисна система крові функціонує без зайвих
відхилень. Улітку невеликі розбіжності виявлено серед Т-кілерів і циркулюючих імунокомпсічень 2013 р.

лексів (показники збільшувалися), а НСТ-тест,
який відображує фагоцитарну активність,
навпаки, зменшився. Терморегуляторна реакція влітку позначилася на епідермісі та сальних залозах — морфометричні показники
збільшилися. Компенсаторно-пристосувальні
реакції у корів породи шароле першого екологічного покоління — у межах норми з незначними відхиленнями.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ
МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ У ПОЛЬЩІ

За останні роки в Польщі збільшилася кількість молочних порід. Так, у 2005 р. в країні
було 4 молочні породи, а в 2011 р. їх стало 8. У країні будуються і великі молочні ферми.
Так, за останні роки побудовано молочну ферму на 1200 корів (приблизно 20 км від м. Познань).
1. Поголів’я корів і валове виробництво молока у Польщі
Загальна кількість
Рік

2011
2010
2009

молочних
корів, гол.

молочних
стад

2445901
2528827
2564749

409235
450302
486470

Середня
Продуктивність
кількість
молочних
за 305 днів,
корів у стаді,
корів
гол.

5,98
5,61
5,31

7103
7007
6988

Уміст у молоці, %
жиру

білка

Сума жир
+ білок,
кг

4,08
4,11
4,10

3,25
3,28
3,28

520,7
517,8
515,7

2. Молочна продуктивність корів різних молочних порід у 2011 р.

Порода

Джерсейська
Монбельярдська
Чорно-ряба
польська
Голштинська
(чорно-ряба)
Голштинська
(червоно-ряба)
Червоно-ряба
польська
Червона польська
Симентальська

Продуктивність за 305 днів лактації

Підконтрольне
поголів’я корів,
гол.

надій, %

жир, %

білок, %

Сума жир
+ білок, кг

1084
1889

5743
7093

5,23
3,97

3,77
3,43

516,9
524,9

413
413

2193

4544

4,10

3,22

332,6

420

560314

7265

4,12

3,30

539,1

437

18633

6567

4,16

3,29

489,2

423

3314
2664
9559

4585
3703
5450

4,03
4,24
4,11

3,18
3,29
3,36

330,6
278,8
407,1

409
409
410

Міжотельний
період, днів
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кандидати сільськогосподарських наук
Інститут розведення і генетики тварин НААН
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ФОРМУВАННЯ ОЗНАКИ
«ВОЛОГІСТЬ» У СКОРОСТИГЛИХ
ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
Роз лян то питання вплив морфобіоло ічних
особливостей ачана с орости лих ібридів
р дзи на форм вання озна и «воло ість
зерна під час дозрівання». Доведено, що
роз риття об орто і пони ання ачанів
не ативно впливають на мас 1000 зерен
та на прод тивність рослин
цілом .

Ключові слова: кукурудза, гібрид, скоростиглість, збиральна вологість зерна,
консистенція ендосперму

Сучасна селекція скоростиглих гібридів розвивається, головним чином, у 2-х напрямах: створення гібридів північного та південного екотипу. Водночас завдання та вихідний матеріал
для кожного із них різні [6]. Зокрема, для гібридів північного екотипу велике значення мають такі ознаки: нейтральна фотоперіодична
реакція на тривалий день; прискорене накопичення сухої речовини в зерні; стійкість до холоду
(особливо на початку вегетації і в кінці), витривалість до незначних заморозків; толерантність
до загущення посівів; висока стійкість до вилягання та ін. [9, 11]. Для скоростиглих гібридів
південного екотипу потрібні насамперед: стійкість до посухи і жари, низька вологість зерна
під час збирання, висока насіннєва продуктивність батьківських компонентів та ін. [5, 10].
Вологість зерна під час збирання є однією з
головних складових скоростиглості і нині має
велике економічне значення [4]. В умовах Степу вона вже в серпні часто знижується до 14%,
що дає змогу невеликим фермерським господарствам заощаджувати на досушуванні зерна, і сприяє формуванню попиту на скоростиглі
гібриди. Втрата вологості зерном під час дозрівання — складний інтегрований процес, який
залежить від багатьох чинників: фізико-біохімічних властивостей зерна, морфологічних ознак
качана (товщини стрижня, лінійних розмірів
зернівки, крупності зерна, кількості і здатності
до розкриття обгорток, поникання качана, строків з’явлення чорного прошарку в зерні, консистенції ендосперму), біологічних і онтогенетичних властивостей гібрида (тривалості латентної фази, стійкості до посухи) [12]. Проте чим
далі на північ, тим вологість зерна під час збирання гібридів кукурудзи підвищується і в Поліссі, як правило, у скоростиглих форм станосічень 2013 р.

вить 20–30%. Тому в цих умовах головною є
ознака «накопичення сухої речовини». Зазвичай високими темпами його характеризуються
кременисті зразки, яким притаманні дещо гірші
показники щодо збиральної вологості зерна в
умовах Степу [2].
Отже, селекція кукурудзи на скоростиглість
має багатовекторні спрямування, залежить від
умов вирощування гібридів і включає систему
ознак [7]. Слід зазначити, що генотипи, які
швидко втрачають вологу зерна під час дозрівання, часто знижують урожайність, особливо
в посушливих, жарких умовах, характеризуються низькою адаптивною стійкістю [3]. Така їх
особливість пов’язана з механізмами, які зумовлюють формування низької вологості зерна під час дозрівання [13]. Деякі складові елементи цього процесу можуть призвести до
значного зниження врожайності зерна у Степу
(особливо розкриття обгорток і поникання качанів). У більшості гібридів зарубіжної селекції
саме ці ознаки зумовлюють прискорену втрату вологи зерном.
Мета роботи — дослідити їх вплив на масу
1000 зерен у генотипів з різною консистенцією
зерна та на динаміку втрати вологи зерном під
час дозрівання.
Матеріали і методи. Для досліду були використані 3-лінійні гібриди кукурудзи ФАО 200–
220 Кремінь 200 СВ з кременистим типом зерна, Руно 198 СВ з кременисто-зубоподібним і
Кадр 217 МВ із зубоподібним типом. Сівбу проводили спеціальною селекційною сівалкою
3 травня. Під час цвітіння самозапилювали
300–400 качанів кожного гібрида із зазначенням
дати. Для аналізу вологості зерна брали по 10
добре озернених качанів, які цвіли одночасно.
Вологість зерна визначали стандартним мето-
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р дзи з різним ти-

Кількість діб
від цвітіння
качана

1. Втрата воло и зерном під час дозрівання с орости лих ібридів
пом ендосперм за ро ами

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

2005

2006

2007

30
40
50
60
70
80

54,3
43,5
33,2
18,9
16,7
11,8

54,7
46,3
36,3
29,8
25,3
19,8

55,9
47,6
34,1
21,1
15,4
12,5

58,1
44,5
31,6
13,5
13,1
9,9

59,2
46,9
36,5
28,3
20,6
17,9

55,9
44,6
28,3
20,2
14,9
14,2

59,3
45,8
32,4
18,7
12,0
12,0

62,4
50,9
40,6
30,7
25,8
21,2

61,6
50,3
34,6
23,9
21,7
18,0

2,11
1,89
0,43
2,50
2,67
1,00

1,95
1,72
1,24
1,74
2,23
1,06

1,51
2,34
1,05
1,92
2,04
0,69

Вологість зерна, %
НІР0,05
Кремінь 200 СВ

Кадр 217 МВ

Руно 198 СВ

дом, починаючи з 30-ї доби після цвітіння качанів і надалі визначали вологість зерна через
10 діб 6 разів. Моделювання ознаки «розкриття обгорток качана» проводили способом видалення обгорток на початку їх пожовтіння та
залишали качан під ізолятором для запобігання ушкодженню. Поникання качанів імітували
способом їх нахилу та фіксування до стебла
мотузкою в ті самі строки, що і визначення вологості зерна. Досліджували модельні ознаки
на 30 рослинах, розділених на 3 частини. Контрольними були рослини, які не зазнавали
штучних змін. Збирання проводили в першій
декаді жовтня, вимірювали масу 1000 зерен з
кожного качана після відбору з його середини
100 зерен. Статистична обробка даних — за
методикою Г.Ф. Лакина [8].
Метеорологічні умови за температурним режимом і кількістю опадів були найсприятливішими в 2005 р., до того ж сухий, теплий вересень і жовтень сприяли формуванню низької
вологості зерна. У 2006 р. склалися достатньо
сприятливі умови за вологозабезпеченістю у
травні і червні, але остання декада липня і
перші дві декади серпня характеризувалися
відсутністю опадів, що негативно вплинуло на
формування врожаю. Надмірне зволоження
наприкінці серпня — початку вересня призвело до затримки дозрівання та враження рослин
грибковими хворобами. Подібні погодні умови
спостерігались і в 2007 р., тільки на відміну від
2006 р. значний дефіцит опадів був навесні, що
дещо негативно вплинуло на отримання нормальних сходів і стартовий розвиток рослин.
Загалом погодні умови років дослідження характеризувалися достатньою різноманітністю, що сприяло виявленню особливостей дозрівання та втрати вологи зерном скоростиглих
гібридів.
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Результати досліджень. Аналіз динаміки
втрати вологості зерна свідчить, що кременистий гібрид Кремінь 200 СВ на 30-ту добу після
цвітіння мав достовірно найменшу вологість
зерна порівняно з кременисто-зубоподібним
гібридом Руно 198 СВ (крім 2007 р.) та зубоподібним Кадр 217 МВ (табл. 1). Проте надалі
темпи втрати вологи зерном кременистого гібрида сповільнювалися порівняно з двома іншими. У середньому за 2 перші 10-добові періоди зерно кременисто-зубоподібного і зубоподібного гібридів втрачало 12,1–13,2% вологи, а
кременистого — 9,2–11,3%. Незважаючи на
інтенсивні темпи вологовіддачі, у зубоподібного гібрида через високі початкові показники вологість зерна була більшою практично в усіх
варіантах відбору. Виявлено, що темпи зниження вологості зерна були різними залежно від
погодних умов у роки досліджень. Так, у 2005 р.
піковим був період 50–60 діб після цвітіння,
коли зниження вологості у досліджуваних гібридів становило 13,7–18,1%, а в 2007 р. це
відзначалося на 40–50-ту добу — 13,5–16,3%.
У ці періоди спостерігались високі температури
повітря та відсутність опадів, що і спричинило
прискорену вологовіддачу зерном. У зразків з
найінтенсивнішими темпами висихання зерна
виявлено ушкодження листкового апарату.
Тобто прискорена вологовіддача зерна в пікові
періоди може опосередковано свідчити про посухостійкість зразка. В останні 2 періоди (60–
70 і 70–80 діб) втрата вологості зерном дуже
уповільнювалась і коливалась від 0 до 7,7%.
Отже, серед 3-х зразків найкращою вологовіддачею вирізнявся кременисто-зубоподібний
гібрид, а зубоподібний, незважаючи на високі
темпи вологовіддачі, мав найвищі абсолютні
значення вологості зерна. У кременистого гібрида цей показник у різні періоди відбору мав
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1

3

Доба відбору від цвітіння качана

Втрата воло ості зерном
р дзи за моделювання озна
ачана (2005–2007 рр.): 1 —
з об орт ою; 2 — без об орт и; 3 — пони лі

в основному середні значення, проте темпи вологовіддачі зерном до 60-ї доби від цвітіння були повільнішими порівняно з іншими формами.
Застосування змодельованих ознак «розкриття обгорток качана» та «пониклі качани» на
30-ту добу після цвітіння було вибрано виходячи з попередніх даних про початок пожовтіння
обгорток у ці строки, яке є стартом для їх розкриття [1]. Також у цей період спостерігається
раннє поникання качанів, проте слід зазначити, що поникають качани і в пізніші терміни,
коли вологість зерна вже нижче 30%, а рослина повністю суха. Якщо качани поникли в такі

Формування ознаки «вологість»
у скоростиглих гібридів кукурудзи

пізні терміни, то ця ознака може позитивно
впливати не тільки на зменшення вологості
зерна, а й на його враження хворобами.
Спостереження за динамікою втрати вологи зерном пониклих качанів та без обгорток
свідчить, що темпи вологовіддачі значно вищі
у рослин з модельованими ознаками, ніж у
контрольних (рисунок). Істотне прискорення виявлено в перші облікові періоди. Так, за період 30–40 діб у першому випадку було втрачено вологи зерном на 6,3–11,8%, у період 40–
50 діб — на 11–17,5% більше, ніж у другому.
Прискорення в другому періоді добору можна
пояснити загальним старінням рослин. Надалі
темпи вологовіддачі вирівнюються і мало
відрізняються від контрольних рослин, проте
абсолютні значення вологості зерна у качанів
з модельованими ознаками завжди були нижчими. Також слід зазначити, що за раннього
поникання качанів показники за втратою вологи зерном були кращими.
Вивчення змодельованих ознак качана:
«розкриття обгорток» і «поникання качана» виявило, що ці ознаки завжди негативно впливали на масу 1000 зерен (табл. 2). Найгіршу реакцію виявлено в гібрида Кремінь 200 СВ, у

2. Вплив видалення об орто і пони лості ачана на мас 1000 зерен
р дзи за ро ами
Модельована
ознака

2005

2006

2007

Середнє

маса 1000
% від
маса 1000
% від
маса 1000
% від
маса 1000
% від
зерен, г
контролю
зерен, г
контролю
зерен, г
контролю
зерен, г
контролю

З обгорткою
Без обгортки
Пониклі

333
315
291

100
94,6
87,4

З обгорткою
Без обгортки
Пониклі

311
290
252

100
93,2
81,0

З обгорткою
Без обгортки
Пониклі

340
285
283

100
83,8
83,2

З обгорткою
Без обгортки
Пониклі
Р, %
НІР0,05

328
296,7
275,3
2,8
25,5

100
90,5
83,7
–
–

НІР0,05 А⋅В

14,7

–

січень 2013 р.

с орости лих ібридів

Кремінь 200 СВ
392
100
296
75,5
279
71,2
Руно 198 СВ
296
100
263
88,8
237
80,1
Кадр 217 МВ
328
100
317
96,6
278
84,8
Середнє
338,7
100
292
87,0
264,7
78,7
3,0
–
24,4
–
14,1

–

348
240
210

100
69,0
60,3

357,7
283,7
260,0

100
79,7
73,0

312
225
213

100
72,1
68,3

306,3
259,3
234

100
84,7
76,5

366
287
266

100
78,4
72,7

344,7
296,3
275,7

100
86,3
80,2

342
250,7
229,7
2,45
22,0

100
73,2
67,1
–
–

336,2
279,8
256,6
–
–

100
83,6
76,5
–
–

12,0

–

–

–
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якого в середньому за роками зменшення маси
1000 зерен становило 20,3 і 27% відповідно.
Зубоподібний гібрид Кадр 217 МВ найменше
відреагував на моделювання цих ознак і в середньому за роки досліджень депресія маси
1000 зерен становила 13,7 і 19,8%. Проте в
2005 р. за видалення обгорток у цього гібрида
виявлено максимальне зниження маси 1000
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зерен порівняно з іншими гібридами. Реакція на
моделювання цих ознак у всіх гібридів була
однотипною і в різні роки відрізнялася лише
за рівнем депресії. Так, за розкриття обгорток
у середньому за рік зменшення маси 1000 зерен коливалося від 9,5% у 2005 р. до 26,8% у
2007 р., проте у пониклих качанів депресія завжди була більшою на 6,1–8,3%.

Висновки
Проаналізовано 3 ознаки кукурудзи «консистенція ендосперму», «розкриття обгорток»
та «поникання качана», які безпосередньо
впливають на вологість зерна під час збирання. Виявлено, що кременисто-зубоподібний
гібрид Руно 198 СВ характеризувався кращими темпами втрати вологості зерна під час
дозрівання та мав мінімальне її значення під
час збирання (в середньому 14%).
Кременистий гібрид Кремінь 200 СВ мав
нижчі темпи вологовіддачі, проте висока інтенсивність накопичення сухої речовини на
початкових етапах формування зернівки забезпечила гібриду нижчу вологість зерна, ніж
у зубоподібного Кадр 217 МВ. Тому за ство-

рення гібридів кукурудзи для умов Степу консистенція ендосперму не має визначального значення в формуванні ознаки «вологість
зерна під час збирання», але її роль може підвищуватися в більш північних широтах, де
пріоритетним є темпи накопичення сухої речовини.
Ознаки качана «розкриття обгорток» і
«поникання качана» негативно впливають на
масу 1000 зерен і, як наслідок, на врожайність
зерна гібридів кукурудзи, особливо за стресових умов. Проте менш негативна дія на масу
1000 зерен ознаки «розкриття обгорток» повинна мати перевагу за селекції на низьку збиральну вологість зерна гібридів кукурудзи.
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Обґр нтовано доцільність проведення
післяреєстраційно о сортовивчення. Наведено
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Визначальною й потужною біологічною основою зростання урожайності сільськогосподарських культур є розвиток генетики і селекції,
створення сортів з високим природним потенціалом продуктивності, доброю агроекологічною пластичністю і адаптивними властивостями. Узагальнення наукових досліджень і практичного досвіду свідчить, що вклад сорту в
приріст урожайності становить понад 50% [3, 4,
6]. У Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні, який дає дозвіл
на право вирощування і комерційний обіг сортів
рослин, занесено значну кількість різнотипових
сортів, що мають різні морфоагробіологічні
властивості, генетичний потенціал урожайності,
пристосувальні властивості. Відповідно до цього формують різну продуктивність і якість продукції, що є результатом взаємодії генотипу і
середовища.
Водночас відомості й агробіологічні характеристики сортів, які вміщені в Реєстрі і каталогах Держсортосистеми [1, 2], не повною мірою
відповідають вимогам товаровиробників з таких причин:
1. Створення сортодослідних станцій замість
сортодільниць, заміна сортовипробування науково-технічною експертизою сортів рослин на
придатність до поширення і ВОС у цілому позитивно вплинули на рівень науково-дослідної
роботи і експертної оцінки сортів. Проте різко
скоротилася кількість точок, обсяги і тематична спрямованість досліджень сортів. Одержані
результати не відображають зональних особливостей, еколого-адаптивного підходу до реалізації потенціалу продуктивності, використання і розміщення сортів в агрокліматичних
зонах, підзонах і мікрозонах, не сприяють використанню всіх можливостей сорту. Науковосічень 2013 р.

дослідним установам у такій ситуації важко
визначатися з добором сортів для ведення насінництва.
2. Питання розміщення новозареєстрованих
сортів у відповідних мікрозонах, реакції на агроекологічні чинники, умови вирощування, рівні
агрофонів, попередники недостатньо вивчаються як у закладах експертизи, так і установах Національної академії аграрних наук і селекційних закладах, через що вони в каталогах не висвітлюються.
3. За короткий термін державної експертизи, не завжди виявляється вплив сприятливих
чи негативних погодних умов, стресових чинників середовища, епіфітотії хвороб, тому не
вдається повною мірою дослідити реакцію на
них сортів.
Ліміт даних щодо характеристик новозареєстрованих сортів можна поповнити результатами післяреєстраційних сортовивчень, які раніше проводилися в закладах експертизи
Держсортсистеми. Якщо державна експертиза
сортів відіграє важливу роль на завершальному етапі селекційного процесу і вирішує питання щодо реєстрації сорту і прав на нього, то
післяреєстраційні дослідження мають відігравати вирішальну роль щодо придатності сорту
для конкретних вузьких підзон, мікрозон, регіонів, де він може повніше реалізувати генетичний потенціал, забезпечувати максимальну
продуктивність, мати найбільшу господарську
цінність, встановлювати ареали його поширення, обсяги вирощування насіння.
В аграрних колах існують різні погляди на
цей тип досліджень, але всі вони вважаються
важливими і доцільними. Розбіжності полягають у виборі закладу для їх проведення і джерела фінансування. У деяких країнах Європи
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1. Урожайність сортів пшениці озимої, я і
вирізняються висо ою прод тивністю в степовій зоні (2008–2009 рр.), ц/ а
Сорт

Смуглянка
Золотоколоса
Краснодарська 99
Лист 25
Подяка
Косовиця
Шестопалівка
Куяльник
Колумбія
Кірія
Писанка

У
зоні

66,1
68,2
69,7
71,6
67,3
67,2
66,5
66,4
66,1
64,7
65,2

Розівська
КіровоДСС
градська ДСС

92,0
94,3
–
88,7
77,3
82,3
–
79,7
93,0
89,6
82,6

92,0
92,0
92,7
90,8
79,3
85,6
91,3
94,6
92,1
–
87,3

їх організовують на регіональному рівні. Проте в Україні на нинішньому етапі це не завжди
можна здійснити. Найглибше і всебічно післяреєстраційні дослідження можна провести в
системі державної експертизи, що зумовлюється об’єктивними умовами:
у системі є широка мережа закладів, які
розташовані в різних ґрунтово-кліматичних зонах, тому одержані дані можуть найповніше
відображати зональні особливості розміщення
сортів в агрокліматичних зонах, підзонах, мікрозонах, еколого-адаптивний підхід до реалізації
потенціалу продуктивності;
система має багатий досвід організації
сортовипробувань і експертизи сортів, зокрема
і після їх реєстрації, досвідчені кадри, належну матеріально-технічну базу, освоєні і збережені сівозміни, де за умов високої культури
землеробства, науково-обґрунтованої агротехніки, впровадження нанотехнологій є можливість створення оптимальних умов для росту і
розвитку рослин, реалізації природного потенціалу сортів.
Зважаючи на актуальність, велике наукове,
агрономічно-господарське і загальнодержавне
значення цієї тематики нами проведено післяреєстраційні дослідження сортів пшениці озимої м’якої. Наведені нижче результати стосуються післяреєстраційного вивчення сортів пшениці озимої м’якої, проте вважаємо, що вони
будуть адекватні для багатьох видів рослин.
Мета досліджень — вивчення зонального
і еколого-адаптивного підходу до розміщення
сортів пшениці озимої м’якої після їх реєстрації
в агрокліматичних зонах, підзонах і мікрозонах,

·
·
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їх реакції на агроекологічні умови та чинники
зовнішнього середовища з метою реалізації
природного потенціалу продуктивності.
Методика. Дослідження проводили в закладах державної експертизи сортів рослин за
методиками державної експертизи та сортовипробування зернових, круп’яних і зернобобових культур [5].
Результати і обговорення. Дослідження
свідчать, що не всі поширені в Україні сорти
пшениці озимої однаково адаптуються в ґрунтово-кліматичних зонах і підзонах, агроекологічних умовах, за варіюючої погоди, стресових
навантажень та реалізують свій генетичний
потенціал.
У степовій зоні вищу продуктивність формували сорти Смуглянка, Кірія, Золотоколоса,
Куяльник, Білосніжка, Колумбія, Краснодарська 99, Кнопа, Косовиця, Подяка, Шестопалівка,
Білосніжка, Лист 25, Писанка, Антара (табл. 1).
Найвища толерантність і адаптація до агроекологічних умов степової ґрунтово-кліматичної
зони була характерна для новозареєстрованих
сортів Княгиня Ольга, Журавка одеська, Зорепад, Небокрай, Спасівка, Лимарівна, Калита.
Їхня середня урожайність по зоні за 2009–
2011 рр. становила 61,2–64,2 ц/га, а в Нікопольській держсортостанції (південно-західна
підзона, Дніпропетровська обл.) — 69,9–75,8 ц/га.
Максимальна урожайність сягала 82–98 ц/га.
В окремих підзонах і вузьких мікрозонах за
урожайністю вирізняються й інші сорти. У закладах експертизи Донецької, Кіровоградської,
Миколаївської, Запорізької, Луганської областей та АР Крим високі показники урожайності
мали сорти Єдність, Херсонська безоста, Богдана, Лугастар, Віта, Попелюшка, Вдала, Паляниця, Кірія, Повага. У мікрозоні Розівської
сортостанції (Центральний степ) велика група
сортів (Смуглянка, Колумбія, Золотоколоса,
Лист 25, Фаворитка, Антонівка, Подолянка,
Скарбниця, Хуртовина) формувала урожайність 88,3–94,3 ц/га, у мікрозоні Бердянської
сортостанції Південного степу сорти Супутниця, Подолянка, Ліона, Кірія, Вдала, Косовиця,
Золотоколоса — 79–97 ц/га.
Нижчу продуктивність у степовій зоні формували сорти Доля, Луганчанка, Дар луганщини, Либідь, Добірна, Апогей луганський, Господиня (54,9–58,9 ц/га). Низька урожайність у цій
зоні також у сортів лісостепового екотипу —
Столична, Колос миронівщини, Волошкова, Калинова, Левада, Диканька, Комплімент, Ренан,
Елегія, Царівна.
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2. Сорти пшениці озимої, я і форм ють висо

врожайність

зоні Лісостеп , ц/ а
ДЦЕСР

Сорт

У зоні

Пивна
Косовиця
Смуглянка
Золотоколоса
Фаворитка
Єдність
Антонівка
Херсонська безоста
Зустріч
Білосніжка
Писанка
Куяльник
Богдана
Колумбія

64,6
66,9
65,5
66,8
63,1
65,3
64,7
64,6
66,0
63,0
66,2
64,1
62,9
65,5

Вінницький

Полтавський

102,0
82,2
97,4
98,6
93,4
90,8
87,0
87,2
89,8
92,4
84,6
87,4
91,0
–

86,6
96,2
95,4
91,8
90,6
85,6
92,0
92,8
90,0
97,4
91,0
94,4
85,8
97,4

бідь, Ясочка, Писанка, Веста, Богдана, Смуглянка; Івано-Франківському держцентрі (придністровська підзона) — Ятрань 60, Колос миронівщини, Вдала, Волошкова, Хуртовина,
Землячка одеська. У зоні Роменської сортостанції (лісостепова західна підзона) за продуктивністю вирізняються сорти Супутниця, Куяльник, Хуртовина, Донецька 48, Кнопа.
Нижча врожайність у Лісостепу у сортів: Ясочка, Добірна, Харківська 105, Перлина Лісостепу, Апогей луганський, Либідь, Елегія, Копилівчанка, Ласуня, Ренан, Білоцерківська напівкарликова, Калинова, Комерційна (54–56,7 ц/га).
На Поліссі лідери за продуктивністю сорти
Переяславка, Пивна, Херсонська безоста, Київська 8, Фаворитка, Перлина Лісостепу, Подолянка, Колос миронівщини, Золотоколоса,
Смуглянка, Ятрань 60 (табл. 4).

До агроекологічних умов Лісостепу краще
адаптуються і забезпечують вищу урожайність
сорти Смуглянка, Колумбія, Золотоколоса, Зустріч, Богиня, Херсонська безоста, Єдність,
Фаворитка, Подолянка, Богдана, Косовиця, Куяльник, Білосніжка, Писанка та ін. (табл. 2).
Із новозареєстрованих у лісостеповій зоні
забезпечують вищу урожайність сорти Лимарівна, Спасівка, Зорепад, Княгиня Ольга, Ластівка одеська, Журавка одеська (табл. 3).
У зоні діяльності Вінницького держекспертцентру (південна підзона), крім того, вирізняються новозареєстровані сорти Ватажок, Небокрай, Лазурна, а в мікрозоні Маньківської сортостанції ще й Пилипівка, Злука, Чигиринка. У
Тернопільському держекспертцентрі (лісостепова підзона) вищу урожайність формують сорти Столична, Царівна, Калинова, Снігурка, Ли-

3. Новозареєстровані сорти пшениці озимої, спроможні форм вати висо
Лісостеп (2009–2011 рр.), ц/ а

врожайність

зоні

У зоні
Сорт

Княгиня Ольга
Ластівка одеська
Журавка одеська
Лебідка одеська
Зорепад
Спасівка
Лимарівна
Щедра нива
січень 2013 р.

середня

максимальна

70,0
70,0
68,6
67,9
67,0
70,3
69,4
68,8

101
104
98
96
97
104
102
94

Вінницький ДЦЕСР

Маньківська ДСС

70,0
91,2
90,3
87,3
88,1
97,0
92,5
84,2

85,3
84,3
85,7
80,1
76,8
83,4
80,7
79,5
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4. Сорти, я і мож ть форм вати висо
жайність зоні Полісся, ц/ а

вро-

Андрушівська Закарпатський
ДСС
ДЦЕСР

Сорт

У
зоні

Переяславка

66,5

72,8

–

Пивна

67,2

73,6

84,1

Херсонська
безоста

63,9

69,8

71,2

Ятрань 60

61,6

71,1

74,2

Смуглянка

59,9

79,8

82,2

Золотоколоса

60,0

72,7

79,3

Фаворитка

66,4

72,4

75,2

Перлина
Лісостепу

62,0

66,0

73,4

Подолянка

61,3

70,4

70,5

Колос
миронівщини

61,3

73,8

71,0

Копилівчанка

61,7

65,0

62,4

У мікрозоні Бородянської сортостанції (поліська підзона) високу урожайність формують
сорти Фаворитка, Єдність, Пивна, Антонівка,
Олеся, Володарка, Переяславка; Волинського
обласного центру — Калинова, Деметра, Єдність, Сніжана, Колос миронівщини, Золотоколоса та ін. У деяких підзонах і мікрозонах Полісся частина сортів, зареєстрованих для поліської зони, мають низьку урожайність. Це
сорти Василина, Подяка, Косовиця, Олексіївка,
Ассоль, Антара, Кнопа, Краплина, Богиня.
Отже, від правильного добору сорту для окремої ґрунтово-кліматичної зони, підзони, мікрозони чи регіону значною мірою залежить величина і стабільність урожайності за роками, ефективність використання того чи іншого
сорту. Ця особливість більшою мірою спостерігається в несприятливі роки або за недостатнього ресурсного забезпечення, серйозних упущень, спрощень чи прорахунків у заходах агротехніки.
Унаслідок того, що сорти реєструють для
укрупнених ґрунтово-кліматичних зон без уточнення мікрозон, іноді їх добирають і розміщують у не властивих для них умовах, реалізувати генетичний потенціал не завжди вдається, що призводить до зниження продуктивності.
Так, занесений до Реєстру з 2007 р. і рекомендований для степової і лісостепової ґрунтовокліматичних зон сорт Скарбниця в Розівській
сортостанції (Центральний степ) сформував
урожайність 89,7 ц/га, а в цій же степовій зоні
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в Новоодеській сортостанції (Південний степ) —
лише 41,3 ц/га. Через недобір урожаю цей сорт
вирощувати в підзоні Новоодеської сортостанції недоцільно. Миколаївський держекспертцентр і Новоодеська сортостанція розташовані
в одній південно-степовій зоні, одному географічному регіоні, їх розділяє віддаль у 40–50 км.
Проте за урожайністю в них вирізняються різні
сорти: в Миколаївському центрі — Землячка
одеська, Куяльник, Білосніжка, Переяславка,
Подяка, Скарбниця, Єрмак, а в Новій Одесі —
Паляниця, Кірія, Почесна, Господиня, Косовиця, Писанка, Ліона. Кіровоградський держекспертцентр і Олександрійська сортостанція розташовані в одній перехідній зоні. У першому
вищу продуктивність формують сорти Лугастар, Віта, Попелюшка, Антонівка, Лист 25, Супутниця; у другому — Білосніжка, Золотоколоса, Херсонська безоста, Херсонська 99, Богдана, Снігурка, Куяльник.
Таке виявлено також в інших зонах. У лісостеповій зоні сорт Попелюшка в Полтавському центрі мав урожайність 96,2, у Валківській
ДСС — 40 ц/га. Зрозуміло, що цей сорт також
культивувати в зоні сортостанції недоцільно.
Новозареєстрований сорт Лазурна за 3 останніх роки у Вінницькому центрі експертизи сформував урожайність 88,4 ц/га, а в Маньківській
сортостанції на 13,3 ц/га менше, сорт Спасівка — відповідно 97 ц/га, або на 13,6 ц/га менше. У поліській зоні в Житомирському центрі
експертизи сорти Спасівка, Злука, Чародійка
білоцерківська, Чигиринка за 2009–2011 рр.
мали урожайність відповідно 76,9, 74, 73,
71,4 ц/га, а Рівненському центрі — менше, відповідно на 12,3, 11, 10,6, 12,4 ц/га. У першому
центрі кращими за врожайністю є сорти Спасівка, Злука, Лазурна, Чародійка білоцерківська,
Лимарівна, Княгиня Ольга, а в другому — Ластівка одеська, Щедра нива, Благо, Лазурна,
Лебідка одеська.
Дослідження свідчать, що основною вимогою розміщення сортів має бути відповідність
біологічних властивостей сорту умовам природно-екологічного, агрономічного і економічного середовища, у яких його вирощують та
підтверджують висновок про потребу широкомасштабного і глибокого післяреєстраційного
сортовивчення і на узагальнених даних розміщувати сорти не в укрупнених зонах, а в підзонах і мікрозонах. Це дасть змогу оптимізувати
використання сортових ресурсів, завдяки чому
можна збільшити валові збори зерна пшениці
в Україні на 3–4 млн т.
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За післяреєстраційних досліджень важливо
дотримуватися принципу адекватності у формуванні відповідності сортів умовам середовища. Серед зареєстрованих є сорти з різними
вимогами до умов вирощування: високоінтенсивні та інтенсивні з високим потенціалом урожайності і пластичні (напівінтенсивні) з підвищеним адаптивним потенціалом. Для реалізації
природного потенціалу вони потребують різних
рівнів агрофонів, попередників та агротехнологій, які в закладах експертизи не досліджують і в каталогах не висвітлюються. Внаслідок
цього сорти іноді розміщують після попередників і агрофонів, які не відповідають властивостям генотипу, у не властивих для них умовах. З огляду на це виникає потреба в уточненні реакції нових зареєстрованих сортів на
агрофони, окремі елементи агротехнологій.
Розміщення високоінтенсивних сортів після
кращих попередників за створення належного
агрофону забезпечує кращий ріст і розвиток
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рослин в осінній та весняно-літній періоди, перезимівлю, продуктивне кущення, виживання
рослин і оптимальну густоту стеблестою та гарантує одержання високої урожайності. На Білоцерківській сортостанції за сівби сортів після
гороху і високого агрофону рослини були у кращому стані, вищі, добре розвивалися, мали
більшу густоту і асиміляційний апарат, здоровий вигляд, темно-зелений колір та чисту листкову поверхню, яка зберігалася і асимілювала
триваліший час.
При цьому прибавка урожайності досліджуваних сортів пшениці у варіанті після кращого
попередника і високого агрофону проти вирощування на низькому агрофоні за звичайних
технологій і гіршому попереднику становила
23,9 ц/га, або 42,3%. Дослідження зареєстрованих сортів за різних рівнів агрофонів і попередників дають змогу виявити ступінь інтенсивності, типи вимог до умов вирощування та
адаптивні властивості сортів.

Висновки
Післяреєстраційні дослідження дають змогу поповнити ліміт знань про сорти, глибше
і всебічно довивчити їх морфоагробіологічні
властивості, виділити групи сортів за генетичним потенціалом, строками дозрівання,
адаптивними властивостями, стійкістю до
несприятливих і стресових чинників, реакцією
на окремі елементи агротехнологій. На цій
основі можна впровадити систему добору кращих взаємодоповнювальних сортів, раціонального розміщення в конкретних зонах і мікро-

зонах, сівозміни та сівби в оптимальні строки. Основною вимогою розміщення сортів має
бути відповідність біологічних властивостей
сорту умовам природно-екологічного, агрономічного і економічного середовищ, в яких його вирощують. Зважаючи, що післяреєстраційні сортовивчення мають загальнодержавне значення і вагомий вплив на збільшення
валових зборів продукції, на сучасному етапі
їх доцільно включити в державну програму
досліджень і зосередити в сортосистемі.
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ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РИНКІВ
ТЕХНІКИ, ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНІКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
Доведено, що вн трішні рин и техні и, технічних
і техні о-техноло ічних посл
взаємодіють між
собою, а їхня ефе тивність значною мірою
залежить від державної технічної політи и.
Обґр нтовано страте ічні напрями цієї політи и.
Роз рито технічні, ор анізаційні та е ономічні
підстави механізмів державно о ре лювання
зазначених рин ів.

Ключові слова: ринки техніки, технічних і технологічних послуг, механізми державного
регулювання, комплексні наукові дослідження.

Постановка проблеми. Ринки техніки, технічних і техніко-технологічних послуг великою
мірою визначають розвиток та ефективність
сільськогосподарського виробництва. Водночас
організаційні і техніко-технологічні параметри
сільськогосподарських підприємств (СГП) визначають вимоги до цих ринків. Ринки техніки і
послуг розбудовуються на основі бізнесової
зацікавленості СГП та підприємств з технічного сервісу — заводів — виробників техніки, дистриб’юторів та дилерів, а також формувань із
техніко-технологічного сервісу (ФТС). Їх державне регулювання здійснюється з метою підвищення ефективності як сільськогосподарського виробництва, так і системи його технічного сервісу. Науково-методичні засади такого
регулювання є недосконалими, а тому не лише
гальмують розвиток відповідних галузей економіки, а й зумовлюють відплив валюти за кордон.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку ринку сільськогосподарської техніки досліджує чимало вчених [1–4].
Аналіз цих та інших публікацій щодо формування ринку техніки переконує, що згадана проблема є актуальною, а для її розв’язання потрібні
системні дослідження, які б лягли в основу
стратегії розвитку технічного потенціалу галузі.
Мета досліджень — означити складові й
технологічно-управлінські засади формування
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внутрішніх ринків сільськогосподарської техніки, технічних і технологічних послуг.
Результати досліджень. Ринок техніки характеризується такими показниками: наявністю
техніки у СГП; наявністю на внутрішньому ринку держави конкурентоздатної вітчизняної та
іноземної техніки, параметри якої відповідають
вимогам СГП; попитом СГП на цю техніку; пропозицією вітчизняних заводів щодо виготовлення конкурентоздатної техніки. Ринок техніки не
є статичним. Він динамічно функціонує, розвивається або ж деградує. Цей ринок забезпечує
техніко-технологічний розвиток СГП. Водночас
динаміка ринку сільськогосподарської техніки
певним чином пов’язана із функціонуванням
внутрішніх ринків технічних і техніко-технологічних послуг. Технічні послуги забезпечують роботоздатність сільськогосподарської техніки,
що є в розпорядженні СГП, а також є основою
формування вторинного ринку цієї техніки —
ринку відновленої (відремонтованої) або ж невідновленої, роботоздатної техніки, що була в
ужитку (користуванні). Ринок техніко-технологічних послуг забезпечує виконання частини
операцій механізованих сільськогосподарських процесів, які здійснюються в СГП. У цьому
разі СГП не мають потреби купувати сільськогосподарську техніку для виконання цих операцій і таким чином впливають на динаміку ринку техніки.
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Механізми державного впливу на ринки техніки та послуг мають науково обґрунтовуватися на основі знань про залежність економічної
ефективності від техніко-технологічних та організаційних параметрів СГП, з одного боку, а
також про закономірності зміни показників (рівня розвитку) ринків техніки, технічних і технікотехнологічних послуг залежно від змісту їх державного регулювання, з другого боку. Окрім
того, для ефективного державного регулювання цих ринків потрібні також знання про вплив
змісту державної технічної політики на темпи
(інтенсивність) процесів виготовлення сільськогосподарської техніки в Україні та оновлення
нею технічного потенціалу СГП. Концептуально розглянемо причинно-наслідкові зв’язки, що
визначають ці закономірності.
Насамперед якісно розкриємо залежність
ефективності сільськогосподарського виробництва від його організаційних і техніко-технологічних параметрів. Бажання отримати якомога більший дохід стимулює СГП вирощувати сільськогосподарські культури, урожай яких
на ринку сільськогосподарської продукції є ліквідним та забезпечує високу економічну ефективність. Водночас спеціалізація СГП визначається потребою підтримання родючості ґрунтів,
яка певною мірою забезпечується застосуванням науково обґрунтованих сівозмін. Тому номенклатура вирощуваних сільськогосподарських культур (спеціалізація) більшістю СГП визначається на основі пошуку компромісу між
бажанням виробляти ліквідну (бізнесово привабливу) на ринку сільськогосподарську продукцію та потребою дотримання сівозмін, які
забезпечують збереження родючості ґрунтів.
Для виробництва ліквідної сільськогосподарської продукції потрібна відповідна техніка,
яка у застосуванні до сільськогосподарських
культур відрізняється за технологічними характеристиками. Це стосується, зокрема, таких
механізованих сільськогосподарських процесів,
як обробіток ґрунту, його удобрення та сівба,
а також збирання врожаю цих культур. Вирощувана сільськогосподарська культура та її
попередник переважно визначають технологію
обробітку ґрунту та сільськогосподарську техніку, яка потрібна для цього процесу. Отже,
кон’юнктура ринку сільськогосподарської продукції та потреба збереження родючості ґрунтів
визначає спеціалізацію СГП, а також види та
номенклатуру техніки, яка використовується
ними у механізованих процесах.
Бізнесова зацікавленість СГП спонукає їх до
січень 2013 р.
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використання новітніх технологій виробництва
сільськогосподарської продукції. Ці технології
уможливлюють економію паливно-мастильних
і технологічних матеріалів, а відтак — виробництво сільськогосподарської продукції з меншими витратами коштів, що забезпечує підвищення її конкурентоздатності. Наприклад, використання технології мінімального обробітку
ґрунту дає змогу економити енергію порівняно
з технологією традиційного його обробітку (з
перевертанням пласта). Природне бажання
економити енергію і, як наслідок, кошти, стимулює СГП переходити на енергоощадні технології, для реалізації яких потрібні відповідні
технічні засоби. Їх наявність або відсутність на
внутрішньому ринку держави стимулює або ж
гальмує процес техніко-технологічного оновлення сільськогосподарського виробництва.
Отже, окрім спеціалізації СГП, вимоги до таких
показників ринку техніки, як виду та номенклатури технічних засобів, визначають новітні технології, що є на ринку держави.
Важливим показником ринку техніки є також
її фізичні параметри — ширина захвату, потужність встановленого двигуна (для самохідної техніки та енергетичних засобів) тощо. Ці
показники для внутрішнього ринку залежать від
організаційних параметрів (площі сільськогосподарських угідь) СГП, а також природно-виробничих умов їх функціонування. Якісний аналіз цієї залежності переконує в тому, що зі
збільшенням площі сільськогосподарських угідь
СГП більш ефективною є потужніша техніка. Це
означає, що зі структурною зміною сільськогосподарського виробництва змінюються вимоги
СГП до фізичних параметрів сільськогосподарських машин та енергетичних засобів, що
має враховуватися у процесі формування та
державного регулювання ринку техніки.
Важливий вплив на показники ринку сільськогосподарської техніки має попит на неї,
який задовольняється пропозицією, що формується з багатьох джерел — вітчизняної техніки (виготовленої на заводах України), іноземної техніки (виготовленої за кордоном), а
також уживаної техніки, яку можна поділити на
уживану відновлену (модернізовану) техніку та
уживану техніку, що не потребує відновлення.
Уживана техніка також поділяється на вітчизняну та іноземну.
Сьогодні імпорт іноземної техніки в Україну
порівняно з випуском вітчизняної у грошовому
вираженні орієнтовно відображається пропорцією 7:3. У розрізі торгових марок імпорт різних
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видів техніки є різним. Наприклад, зернозбиральних комбайнів у 2011 р. було найбільше
імпортовано з фірми «Claas» (25%) та «John
Deere» (17%). Щодо тракторів, то у 2012 р. найбільше імпортувалося тракторів марки «МТЗ»
(47%) та «John Deere» (19%) [1].
Важливим чинником ефективності сільськогосподарського виробництва є стан ринків технічних і техніко-технологічних послуг. Технічні
послуги забезпечують підтримання наявної у
СГП техніки у роботоздатному стані, що досягається на основі її технічного обслуговування,
ремонту та відновлення ресурсу. Техніко-технологічні послуги дають змогу підвищити своєчасність виконання механізованих сільськогосподарських процесів СГП завдяки залученню в
напружені періоди їх виконання техніки (машинно-тракторних агрегатів), яка є в розпорядженні ФТС. Техніка ФТС залучається до виконання відповідних процесів на організаційній основі
їх автономного обслуговування або ж прокату — надання техніки у тимчасове користування СГП.
Концептуально проаналізуємо вимоги (попит) СГП до ринків технічних і техніко-технологічних послуг. Передусім зауважимо, що цей
попит об’єктивно зумовлений економічною вигодою, яку отримує СПГ у разі надання відповідної послуги. Попит на технічні послуги визначається за двома критеріями: за життєвим
циклом сільськогосподарської техніки; за змістом обслуговуючо-ремонтних втручань, що зумовлений технічним станом сільськогосподарської техніки.
За критерієм життєвого циклу машин попит
на технічні послуги поділяється на обслуговуючо-ремонтні втручання у гарантійний та
післягарантійний періоди їх використання. За
критерієм змісту обслуговуючо-ремонтних
втручань попит поділяється на: технічні обслуговування (нумеруються № 1, № 2, № 3); усунення відмов різної групи складності; поточний
ремонт; відновлення ресурсу машин і їхніх агрегатів, вузлів та базових деталей (капітальний
ремонт).
Гарантійний період використання сільськогосподарської техніки визначається заводамивиготовлювачами і є одним із показників її конкурентоздатності. Планові технічні обслуговування та усунення відмов техніки, які виникають
з вини заводів-виготовлювачів у цей період її
використання, виконуються згідно з чинним законодавством підприємствами, що продали
техніку. У післягарантійний період технічне об-
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слуговування, ремонт та відновлення ресурсу
сільськогосподарської техніки законодавчо не
регулюються, а тому ці роботи виконуються
або силами СГП, або заводами-виготовлювачами, або технічними центрами, які можуть
бути як автономними (незалежними від заводів-виготовлювачів), так і їхніми сателітами
(організаційно-технологічно залежними).
Вимоги СГП до ринку технічних послуг з огляду на економічну зацікавленість є різними і
залежать від їхніх організаційних і техніко-технологічних параметрів. Якщо машинно-тракторний парк є невеликим, то такі підприємства зацікавлені в наданні їм технічних послуг у післягарантійний період використання техніки. Якщо ж машинно-тракторний парк СГП є великим,
то такі підприємства економічно зацікавлені в
тому, щоб технічне обслуговування, усунення
відмов та поточний ремонт техніки виконувати
власними силами. Розроблена в ННЦ «ІМЕСГ»
методика проектування технічних центрів для
централізованого виконання обслуговуючо-ремонтних втручань дає змогу визначати раціональні параметри (зону дії та число пересувних
ремонтних майстерень) цих центрів, а також
прогнозувати їхню економічну ефективність. Це
є науковою основою для розвитку ринку технічних послуг. Щодо державного регулювання
цього ринку, то, на жаль, він поки що регулюється недостатньо.
Аналізуючи вплив заходів державного регулювання на ринок техніко-технологічних послуг,
слід констатувати, що цей ринок формується
стихійно. Його показники, на наш погляд, характеризуються невідповідністю попиту і пропозицій, що істотно знижує ефективність сільськогосподарського виробництва. Науковий супровід розвитку ринку техніко-технологічних
послуг ускладнений імовірним характером як
потоку замовлень на цей вид послуг, так і перебігу відповідного процесу його задоволення,
що спричинені стохастичністю агрометеорологічних умов. Розроблені в ННЦ «ІМЕСГ» науково-методичні засади обґрунтування попиту
СГП на техніко-технологічне обслуговування з
урахуванням імовірного характеру відповідного процесу є основою для встановлення залежності ефективності техніко-технологічного обслуговування від організаційних і техніко-технологічних параметрів СГП, а відтак — розвитку
цього ринку на основі державного регулювання. Окрім того, зазначимо, що, як переконують
результати наших досліджень, а також практичний досвід, розвиток в Україні ринку техніко-
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технологічних послуг є одним із ефективних заходів зниження затрат СГП на оновлення власного технічного потенціалу. Інакше кажучи, розвиток ринку техніко-технологічних послуг за
умови державного регулювання (встановлення
правил та нормативів) взаємодій між СГП і ФТС
може стати ефективним заходом прискореного
розвитку сільськогосподарського виробництва.
Одним із найважливіших завдань державної
технічної політики за теперішнього стану сільськогосподарського виробництва та вітчизняного машинобудування є розвиток ринку вітчизняної (виготовленої в Україні) сільськогосподарської техніки. Успішне його вирішення
можливе за умови наявності знань про вплив
змісту заходів державного регулювання на
ефективність формування ринку. Розроблені в
ННЦ «ІМЕСГ» наукові рекомендації щодо створення вітчизняної системи механізованих технологій і техніки безвідносно до їх виробника є
першим кроком на шляху розроблення заходів
державного впливу на процес виготовлення новітньої техніки на теренах України. Водночас ці дослідження не дадуть бажаного результату без вирішення низки організаційних,
технічних, технологічних та економіко-правових
завдань цього розвитку. Системні дослідження
з цього питання передусім мають дати відповідь стосовно видів та номенклатури технічних
засобів, які слід виготовляти в Україні взамін на
ті, що надходять на ринок держави з-за кордону. Наступним питанням є встановлення
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пріоритетів у державній підтримці їх виготовлення, а також визначення суб’єктів господарювання для цієї підтримки. У цьому разі системно мають вирішуватися питання змісту державного регулювання, зокрема процесів створення нової та модернізації наявної на внутрішньому ринку держави сільськогосподарської техніки. Вирішення цих питань неможливе без
мобілізації науково-технічного потенціалу держави.
Важливою складовою державної технічної
політики є заохочення та підтримання СГП в
оновленні їх технічного потенціалу. Знання про
закономірності зміни економічної ефективності
сільськогосподарського виробництва залежно
від змісту (заходів) державного регулювання є
ще недостатніми, а тому використання їх для
обґрунтування цих заходів не завжди дає бажані результати. З огляду на це наукові дослідження згаданих закономірностей є пріоритетними. Їх виконання потребує розроблення нових методів моделювання та експертного
оцінювання. Складність таких досліджень зумовлюється значним розкидом СГП за площею
сільськогосподарських угідь та різними їх
вимогами до показників ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг. Розкид цих
вимог є підставою для обґрунтування диференційованого державного стимулювання та підтримання процесу техніко-технологічного оновлення СГП залежно від їх організаційних параметрів (площі сільськогосподарських угідь).

Висновки
Для задоволення вимог сільськогосподарських підприємств до ринків техніки, технічних
і техніко-технологічних послуг державна технічна політика має бути стратегічно скерована на: імпортозаміщення наявної на ринку
держави сільськогосподарської техніки; розроблення економіко-правових механізмів державного впливу на формування внутрідержавних ринків техніки, технічних і техніко-технологічних послуг; удосконалення механізмів
державного стимулювання та підтримання
техніко-технологічного оновлення сільськогосподарських підприємств.
З метою реалізації означених напрямів державної технічної політики слід удосконалити чинну законодавчу та нормативно-правову базу, яка має формуватися на моделях,
що відображають вплив організаційних і техсічень 2013 р.

ніко-технологічних параметрів сільськогосподарських підприємств на якісні, енергетичні, екологічні, економічні та соціальні показники виробництва сільськогосподарської
продукції стосовно природно-виробничих зон
держави.
Для обґрунтування відповідних моделей, а
також встановлення взаємовпливу ринків
техніки, технічних і техніко-технологічних
послуг слід організувати у державі комплексні
наукові дослідження із залученням провідних
вчених наукових установ НААН, Міністерства
аграрної політики та продовольства України,
а також вищих навчальних закладів агротехнічної освіти.
Водночас з вирішенням стратегічних завдань державна технічна політика має забезпечувати поточну ефективну взаємодію сис-
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тем використання, виготовлення та обслуговування-ремонту сільськогосподарської
техніки, яка передусім потребує створення
системи постійного моніторингу їх внутрішніх параметрів та функціональних показників
ефективності, зокрема організаційних та
деталізованих техніко-технологічних параметрів сільськогосподарських підприємств,
вітчизняних заводів (підприємств) сільськогосподарського машинобудування, а також
обслуговуючо-ремонтних формувань та формувань з техніко-технологічного сервісу.
Проблема імпортозаміщення має розв’язуватися поетапно на підставі наукового обґрунтування стосовно кожного виду і номенклатури техніки ефективності та ранжування можливих напрямів відповідної діяльності:
1) техніко-технологічне переоснащення та
виготовлення техніки на наявних в Україні заводах; 2) підтримання створення в Україні
спільних з іноземними компаніями заводів сіль-

Формування ефективних ринків
техніки, технічних і техніко-технологічних послуг

ськогосподарського машинобудування тощо.
Питання вдосконалення механізмів формування ефективних ринків техніки, технічних
і техніко-технологічних послуг концептуально мають вирішуватися на основі розроблення відповідних науково-методичних засад та
завчасного (до початку використання за призначенням) обґрунтування показників ефективності (конкурентоздатності) нової техніки, технічних і техніко-технологічних послуг, а також напрямів (заходів) державного
підтримання розвитку зазначених ринків.
Обґрунтування напрямів та механізмів державного впливу на процес оновлення технікотехнологічного потенціалу сільськогосподарських підприємств має здійснюватися на основі розроблення науково-методичних засад
визначення показників ефективності такого
впливу залежно від організаційних параметрів
сільськогосподарських підприємств, виду та
потужності сільськогосподарської техніки.
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ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОСТІ
АГРОПРОДУКЦІЇ В ЗЕМЛЕРОБСТВІ
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ
РЕГІОНІВ
Доведено, що на ово-інноваційні підходи
до визначення ритичності а ропрод ції в
землеробстві радіоа тивно забр днених ре іонів
мають врахов вати стр т р споживання
населенням харчових прод тів різно о
походження, а та ож її відповідність чинним
і ієнічним нормативам міст радіон лідів
(ДР–2006). З о ляд на зростання споживання
населенням рослинниць ої прод ції слід
приділяти ва
овочевій с ладовій споживчо о
оши а. Добір овочевих
льт р і сортів з
потенційно невисо ою здатністю до а м ляції
радіон лідів нині є найдост пнішим заходом
зменшення індивід альної дози опромінення
населення.

Ключові слова: щільність забруднення ґрунту, радіаційне забруднення, питома активність
радіонукліда, радіаційна критичність сільськогосподарської продукції

У пізній фазі розвитку радіаційної ситуації
після ядерних і радіаційних аварій саме забруднений ґрунт стає основним джерелом включення радіонуклідів у трофічні ланцюги й опромінення населення. Тому реабілітація територій,
що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи способом забезпечення радіаційного захисту населення і
довкілля, розвитку продуктивних сил забруднених регіонів, відновлення виробничої та соціальної інфраструктури на цих територіях належить до основних стратегічних засад державної екологічної політики України на період до
2020 р. [3, 6].
За час після Чорнобильської катастрофи
радіаційна ситуація в Україні стабілізувалася й
істотно змінилася. Радіаційний фон порівняно
з 1986 р. зменшився в багато разів. Відбулося
це, насамперед, завдяки природним процесам:
фізичному розпаду короткоживучих радіосічень 2013 р.

нуклідів, їх іммобілізації ґрунтово-поглинальним
комплексом, що зумовило зменшення рухомості 137Cs у ланці ґрунт — рослина, а також
завдяки проведенню радіаційного моніторингу
і контролю сільськогосподарської продукції та
впровадженню заходів, спрямованих на зниження забруднення продукції [1, 4, 5].
Мета роботи — вивчення науково-інноваційних підходів до визначення критичності сільськогосподарської продукції в землеробстві
регіонів, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Матеріали і методи. Проводили масовий
контроль і моніторинг забруднення сільськогосподарської продукції 137Cs, який залишається
основним дозоутворювальним радіонуклідом
після Чорнобильської катастрофи, а також структури споживання населенням найзабрудненіших регіонів Західного і Центрального Полісся
України харчових продуктів різного походження.
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Рис. 1. Відносна іль ість прод ції, вміст 137Cs
в я ій перевищ є ДР–2006, %:
— моло о;
— лісова прод ція;
— прод ція рослинництва;
— м’ясо

Результати досліджень. Визначено відносну кількість продукції, вміст радіонуклідів в якій
перевищує чинний державний гігієнічний норматив ГН 6.6.1.1–130–2006 «Допустимі рівні
вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах
харчування та питній воді» (ДР–2006) [2] (рис. 1).
Умовно її можна розділити на 3 групи: продукція тваринництва (молоко і м’ясо великої рогатої худоби), продукція рослинництва (насамперед картопля і овочі) і продукція лісового походження (гриби, ягоди, дичина та ін.).
Аналіз цих даних свідчить, що нині найкритичнішою сільськогосподарською продукцією
залишається молоко (1-ше місце). Від загальної кількості зразків, уміст радіонуклідів в яких
перевищує ДР–2006, цьому продукту належить
64%. Проте їхня кількість може істотно змінюватися упродовж року відповідно до умов утримання великої рогатої худоби. У посушливі
роки, коли для її випасу використовують лісові
угіддя та інші неокультурені луки і пасовища,
уміст радіонуклідів також істотно збільшується.
Останнім часом зменшується ступінь критичності м’яса худоби. За усередненими даними, цьому продукту належить близько 2% від
загальної кількості зразків з перевищенням ДР–
2006. Вважаємо, це пов’язано з введенням у
практику відгодовування тварин перед забоєм
радіаційно «чистими» кормами, використанням
методики зажиттєвого визначення вмісту радіонуклідів та ін.
2-ге місце за ступенем критичності належить
групі продукції лісового походження. На відміну
від інших регіонів України, ця продукція займає
чільне місце в раціоні населення, яке постійно
проживає на Поліссі, найзабрудненішого внаслідок аварії на ЧАЕС.
3-тє місце займає продукція рослинництва.
Відносно невелика її кількість пояснюється тим,
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що частіше аналізують овочеву продукцію і картоплю, які не вирізняються високою потенційною здатністю до накопичення 137Сs.
Інститутом агроекології і природокористування НААН установлено залежність дози
внутрішнього опромінювання сільських мешканців від наявності лісових масивів, які прилягають до населених пунктів. Восени спостерігається зростання індивідуальних доз внутрішнього опромінення у переважної більшості
обстежених і збільшення кількості окремих осіб
з аномально високими рівнями інкорпорованого 137Сs. Дози внутрішнього опромінення місцевого населення, яке регулярно, всупереч рекомендаціям та в значній кількості споживають
харчові продукти лісового походження, зокрема дичину, перевищують середні показники по
регіону, інколи досягаючи 5,2 мЗв/рік.
Отже, в загальній кількості забрудненої продукції виявлено збільшення внеску групи продукції лісового походження (з 13% у 2002 р. до
46% у 2011 р.) за відповідного зменшення кількості забрудненої сільськогосподарської продукції (з 87% у 2002 р. до 54% у 2011 р.).
Ця тенденція дає підстави припустити, що з
часом саме лісова продукція за ступенем критичності займатиме головну позицію і стане
основним джерелом подальшого тривалого
опромінення населення. Проте це відбуватиметься не тому, що вміст радіонукліда в неї
збільшиться, а тому, що інтенсивніше зменшується кількість забрудненої сільськогосподарської продукції. У сільськогосподарському
виробництві можливе ефективне застосування
широкого спектра протирадіаційних заходів.
Процеси природного «очищення» земель сільськогосподарського призначення відбуваються
інтенсивніше, ніж лісової підстилки. Тому найефективнішим і пріоритетним заходом, спрямованим на зменшення дози внутрішнього опромінення населення, є забезпечення виробництва сільськогосподарської продукції, яка
гарантовано відповідатиме чинним гігієнічним
нормативам умісту радіонуклідів.
Водночас аналіз структури споживання населенням забруднених регіонів продукції різного походження дає підстави стверджувати, що
до основної дозоутворювальної продукції належить і продукція рослинництва.
Так, якщо лісова продукція в споживчому
кошику сільських мешканців Полісся займає
7%, а тваринницька 22–23%, то на частку рослинницької продукції припадає 70–71%. Отже,
саме продукція рослинництва займає чільне
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Рис. 2. Стр т ра споживання населенням
забр днених ре іонів Полісся рослинниць ої
прод ції:
— фр ти, я оди;
— циб ля;
— оренеплоди;
— томати, о ір и;
—
ап ста;
— артопля

місце в раціоні місцевого населення. З огляду
на тенденцію до зростання споживання населенням продукції власного виробництва, потрібно приділяти значну увагу внеску саме цього виду продукції в загальну дозу внутрішнього опромінення.
Аналіз структури споживання сільським населенням забруднених регіонів Полісся рослинницької продукції свідчить, що тут чільне
місце традиційно займає картопля. При цьому
її внесок до раціону харчування сільських мешканців Західного Полісся є в 1,5 раза більшим,
ніж Центрального (рис. 2).
Проте найбільше місце в споживчому кошику селян займають і овочі (капуста, томати,
огірки, коренеплоди, цибуля та ін.). Водночас
їх споживання істотно відрізняється у селян Західного і Центрального Полісся. Так, споживання томатів і огірків різниться майже в 2,5 раза.
З огляду на те, що селяни забруднених регіонів
практично повністю забезпечують свої потреби в городині завдяки її вирощуванню в особистих підсобних господарствах, а овочеву продукцію використовують безпосередньо для харчових потреб, науково-інноваційні підходи до
визначення критичності сільськогосподарської
продукції в землеробстві регіонів, забруднених
внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають
враховувати потенційну здатність овочів накопичувати радіонукліди товарною частиною.
За потенційною здатністю до накопичення
радіоактивного 137Сs товарною частиною ми
січень 2013 р.
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розділили овочеві культури на 5 умовних груп
(рис. 3).
До І групи увійшли овочеві культури з мінімальною потенційною здатністю накопичувати радіонуклід. Коефіцієнт переходу 137Сs з
ґрунту в товарну частину тут не перевищує 0,11
(Бк/кг)/(кБк/м2). Так, коефіцієнт переходу 137Сs
у баклажани не перевищував 0,013 (Бк/кг)/
(кБк/м2), що майже на порядок менше, ніж у томати, які також увійшли до цієї групи.
До ІІ групи овочів (з потенційно невисокою
здатністю накопичувати 137Сs у товарній частині) увійшли культури, коефіцієнт переходу
радіонукліда в товарну частину яких становить
0,11–0,21 (Бк/кг)/(кБк/м2).
У віддалений період після Чорнобильської
катастрофи овочі цих груп можна вирощувати
без обмежень. За результатами масових аналізів, перевищення чинних гігієнічних нормативів умісту 137Сs у них зафіксовано не було.
До ІІІ групи овочевих культур (із середньою
потенційною здатністю накопичувати 137Сs у
товарній частині) віднесено культури, коефіцієнт переходу радіонукліда в які становить
0,21–0,31 (Бк/кг)/(кБк/м2). Ці овочеві культури
потребують більшої уваги до умов вирощування. Навіть у віддалений період після Чорно-

Кп. (Бк/кг)/(кБк/м2)
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Рис.3. Гр пи овочевих
льт р за потенційною здатністю до на опичення 137Сs, (Б / )/
2
( Б /м ):
— чабер, рес-салат, ірчиця салатна;
— ап ста брюссельсь а, б ря и
столові, щавель;
— редис, ап ста рання,
ап ста ольрабі, фенхель, ріп, циб ля д хмяна, салат, б ря и столові;
— о ір и,
фізаліс, шпинат, мор ва, редис, петр ш а,
інза, ап ста, перець ір ий, пастерна , топінамб р;
— ба лажани, циб ля, перець
солод ий, абач и, арб зи, патисони, часни , томати
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бильської катастрофи в умовах критичних в
радіаційному відношенні органогенних ґрунтів
трапляються окремі випадки, коли вміст радіонуклідів у них наближається і потенційно може
перевищувати чинні гігієнічні нормативи.
Овочеві культури, які увійшли до ІV групи (з
підвищеною здатністю до накопичення радіонуклідів), слід вирощувати на родючіших ґрунтах з невисокою щільністю їх забруднення. За
потреби слід передбачати застосовування протирадіаційних заходів ґрунтово-агрохімічного
спрямування.
До V групи овочів (з відносно високою потенційною здатністю накопичувати радіонукліди)
входять малопоширені в Україні овочеві культури, які досить рідко використовуються в традиційному харчуванні населення: чабер, крессалат і гірчиця салатна.

Визначення критичності агропродукції
в землеробстві радіоактивно забруднених регіонів

Деякі овочеві культури (цибулю, капусту,
буряки столові та ін.) можна зарахувати до
груп, різних за здатністю накопичувати радіонукліди. Це свідчить про відмінності в накопиченні радіонуклідів різними сортами культури
в межах одного виду рослин.
З огляду на це слід зауважити, що більшість
овочевих культур має невисоку потенційну
здатність до накопичення 137Сs у товарній частині і у віддалений період у разі ядерної катастрофи може вирощуватися без істотних обмежень. Найбільшої уваги потребують овочеві
культури з підвищеною здатністю накопичувати
радіоактивний 137Сs, а саме: капуста брюссельська, окремі сорти буряків столових, щавель. Ці культури поширені в зоні Полісся України, зокрема в регіонах, які зазнали найбільшого радіоактивного забруднення.

Висновки
Науково-інноваційні підходи до визначення
критичності сільськогосподарської продукції в
землеробстві радіоактивно забруднених регіонів враховують структуру її споживання
населенням, а також відповідність цієї продукції чинним гігієнічним нормативам умісту
радіонуклідів (ДР–2006). Овочева продукція,
вирощена в особистих підсобних господарствах, здебільшого не вирізняється високими

рівнями накопичення в ній радіоактивного
137Сs. Проте з огляду на зростання рівня споживання населенням овочів їх внесок у дозу
внутрішнього опромінення підвищуватиметься. Добір овочевих культур і сортів з потенційно невисокою здатністю до акумуляції радіонуклідів нині є одним з найдоступніших
протирадіаційних заходів у землеробстві забруднених регіонів.
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ДО ОБҐРУНТУВАННЯ
СКОРОЧЕННЯ РІЛЛІ В УКРАЇНІ
Фізичні, фізи о-механічні і техноло ічні
параметри ґр нтово о по рив ви ористано я
ритерії для оцінювання поширення
несприятливих мов на ріллі раїни і
обґр нт вання зменшення її розмірів.

Ключові слова: фізичні, фізико-механічні
Проблема скорочення ріллі і трансформація
її частки в пасовища (переліг) або під заліснення в Україні відома давно. Дискусію викликає
площа, яку потрібно скоротити. Щодо цього є
кілька рекомендацій. В.Ф. Сайко та ін. [9] на підставі площ орних еродованих і засолених земель,
орних земель у межах водоохоронних зон та
орних малопродуктивних земель визначили,
що ця площа має дорівнювати 8629,4 тис. га.
У Л.Я. Новаковського та ін. [8], які врахували
результати великомасштабного обстеження
ґрунтового покриву 1957–1961 pp. (а це були,
головним чином, морфологічні, хімічні і фізикохімічні дослідження ґрунтів), ця площа становила 5133,7 тис. га. Ще раніше [4] було встановлено значну площу скорочення ріллі —
близько 10 млн га. Якби таке скорочення відбулося, співвідношення ріллі та інших угідь, що
стабілізують ландшафт (ліси, пасовища, сінокоси тощо) в Україні, відповідало б аналогічному співвідношенню в сусідніх країнах Європи.
Для цього слід припинити розорювати ландшафти, розташовані на схилах більше 2°. Характерно, що між площею ріллі на схилах ріллі 0–2° та її еродованістю знайдено майже функціональний зворотний зв’язок. Тобто, якщо не
розорювати схили 0–2°, можна усунути чи не
найголовнішу причину розвитку ерозії. Зрозуміло, що 10 млн га — це дуже віддалена перспектива, тому на першому етапі було запропоновано площу скорочення ріллі у 5530 тис. га.
У нас є можливість уточнити наведені рекомендації, використавши базу даних, опрацьовану в лабораторії геоекофізики ґрунтів
ННЦ ІГА ім. О.Н. Соколовського, яка містить
фізичні, деякі фізико-механічні і технологічні параметри майже 1700 ґрунтових розрізів з усіх
природних зон і провінцій України [2].
Мета досліджень — визначити площу ріллі
з несприятливими фізичними, фізико-механічними і технологічними властивостями ґрунтів,
яка обмежує ефекти використання і потребує
консервації.
січень 2013 р.

і технологічні параметри, скорочення ріллі

Методика досліджень. Для визначення несприятливих фізичних, фізико-механічних і технологічних властивостей ґрунтів використано
такі дані: уміст піщаної фракції гранулометричного складу (>0,25 мм) — більше 35% (позначимо цей чинник кодом 1); фракції фізичної
глини (<0,01 мм) — більше 75% (2); мулу
(<0,001 мм) — більше 40% (3); фактор дисперсності за Н.А. Качинським — більше 25 (4);
уміст брил (структурна фракція розміром більше 10 мм) за основного плужного обробітку —
більше 70% (5); агрономічно корисної фракції
розміром 10–0,25 мм — менше 40% (6); уміст
пилу за структурного аналізу (менше 0,25 мм) —
більше 20% (7); питомий опір ґрунту за основного обробітку — більше 0,60 кгс/см2 (8); вологість ґрунту в орному шарі під час основного обробітку — <0,7 та >1,2 найменшої вологоємності (9); середньозважений схил земель —
більше 3,0° (10); рівноважна щільність будови
орного шару >1,55 г/см3 (11).
Перелічені критерії несприятливого стану
ґрунтів нами отримано на підставі робіт Н.А. Качинського, С.І. Долгова, П.У. Бахтіна, І.В. Кузнєцової, Є.В. Шеїна, С.Ю. Булигіна та власних
досліджень [3, 5–7]. Використано також офіційні
матеріали Держземагентства і довідники Державної гідрометеорологічної служби України.
Виокремлені із зазначеної бази даних та
інших джерел відповідні параметри було занесено в кожний контур дигіталізованої ґрунтової
карти України масштабу 1:1500000. За допомогою програмного забезпечення MapІnfo здійснено картографування і підраховано площі з
несприятливими властивостями ґрунтів за більшості з перелічених критеріїв.
Індивідуальні карти було об’єднано в інтегральну за допомогою розрахунку геометричного середнього, що дало змогу в інтегральній
оцінці адекватно відобразити всі несприятливі
властивості ґрунтів без маскування навіть малозначущими чинниками. Геометричне середнє підраховано за певними кодами, які отрима-
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До обґрунтування
скорочення ріллі в Україні

1. Площі ґр нтів на ріллі У раїни з несприятливими фізичними, фізи о-механічними і техноло ічними властивостями
Критерії
за номером коду

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Площі ґрунтів з несприятливими властивостями
% від загальної площі ріллі (30 млн га)

0,5
13–17*
14,8
0,6–0,9*
0,30–0,45*
0,8
8,8
75
10*
12,4
7,2

млн га

0,2
4–5*
4,4
2–3*
1,0–1,5
0,24
2,64
22,6
3*
3,71
2,16

* Потребують уточнення.

ли властивості ґрунтів залежно від їх значень.
Розраховано узагальнену оцінку площ ґрунтів
з несприятливими властивостями в адміністративних областях, яку рекомендується узгодити
з картографо-аналітичними матеріалами, що є
на місцях, і використати у відповідних програмах з консервації деградованих і малопродуктивних ґрунтів, які мають бути в кожній області.
Результати досліджень. З урахуванням
обраних критеріїв і їхніх просторових характеристик було підтверджено надзвичайно високу строкатість ґрунтового покриву України і значну поширеність ґрунтів ріллі з несприятливими
властивостями. Такі ґрунти є в кожній природній зоні, провінції або адміністративній області.
Скажімо, на Поліссі через надзвичайно легкий
гранулометричний склад, неглибоке залягання
переущільнених ілювіальних горизонтів і наявність перезволожених знижень на полях загальна площа ґрунтів, що потребують консервації,
сягає 53%. У сухому Степу, головним чином, за
надважкого гранулометричного складу, посухи,
що межує з опустеленням, і високої загрози
дефляції — 36%. Лише в Лісостепу і посушливому (північному) Степу — відповідно 3 і 9%.
Нами не враховано сильнокислі або сильнолужні ґрунти, середньо- і сильноеродовані, перезволожені ґрунти або ґрунти з надто вираженим оглеєнням. Їх несприятливі властивості
було використано в роботах [8, 9]. Не взято до
уваги інші несприятливі властивості ґрунтів,
такі, як підтоплення, зсуви, карст, інші геоекоаномальні явища. Це зробити виявилося не-
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можливим через відсутність моніторингу за цими характеристиками.
Площі ґрунтів з несприятливими властивостями наведено в табл. 1.
За високої варіабельності вмісту в ґрунтах
країни головним чином гранулометричних елементів і гумусу дуже варіабельними є площі з
несприятливими властивостями ґрунтів. Найбільші площі в ґрунтів з високим питомим опором за плужного обробітку — 22,6 млн га. Якщо
враховувати цей критерій, то скорочувати площу ріллі потрібно було б аж на 75%. Проте цього робити не варто, але слід мати на увазі, що
здійснення традиційного плужного обробітку на
ґрунтах країни — дуже енерговитратна справа.
Щоб не знизити врожайність сільськогосподарських культур, на ґрунтах зі сприятливими
або навіть задовільними водно-фізичними і
хімічними властивостями потрібно уникати основного плужного обробітку з метою збереження ґрунтів.
Досить виражені й інші несприятливі властивості. Скажімо, рівноважна щільність будови
майже на 2,16 млн га перевищує потреби навіть невибагливих до цього показника рослин.
Така сама ситуація із загрозою розпилення
ґрунту і ризиком виникнення дефляції, обробітком пересушених чи перезволожених немеліорованих ґрунтів, якість якого за цих умов є надзвичайно низькою, а перевитрати, навпаки,
надзвичайно великими.
Проте попри численні застереження науковців в Україні продовжують орати на схилах
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3° і навіть більше 5°. Уже б давно слід було
припинити це неподобство.
Інтегрування площ ґрунтів з несприятливими фізичними, фізико-механічними та технологічними властивостями за запропонованої методики (з використанням геометричного середнього) визначило питому площу, яка становила
6770 тис. га. Вона є близькою до площ ґрунтів,
що потребують консервації, та встановлених
іншими авторами за інших критеріїв. Тому вважаємо факт надмірних площ під ріллею в Україні коректно і вичерпно доведеним. Їх скорочення є вкрай необхідним заходом. Адже використання ріллі з несприятливими властивостями
ґрунтів економічно неефективне і створює загрозу їх подальшого погіршення через незбалансованість сучасного землеробства. За даними Г.В. Добровольського та ін. [1], 40% території потрібно підтримувати в непорушеному
природному стані. Майже такий самий відсоток
земель можна розорювати, і лише тоді агроландшафт може бути убезпечений від ерозії
[10]. За іншими даними, між екологостабільними угіддями (ліс, пасовище, сінокіс, водойми) і
угіддями, що дестабілізують ландшафт (ріллею), має бути співвідношення щонайменше
1:1 [11], і в більшості країн світу, за винятком
Угорщини, України, окремих штатів США і деяких країн південно-східної Азії, воно відповідає
цим рекомендаціям ФАО.
Визначені нами ґрунти з несприятливими
фізичними, фізико-механічними і технологічними властивостями мають спільну ознаку, пов’язану з послабленим потенціалом утворення агрономічно корисної структури або відсутністю
її взагалі. Тобто в таких ґрунтах спостерігається явна нестача водостійких, пористих, механічно міцних агрегатів. Через це такі ґрунти мають негативні водний, повітряний, тепловий і
поживний режими. Головна причина негараздів — надмірна кількість у ґрунтах піщаних або
мулистих часток.
Піщані й супіщані ґрунти можна назвати пасивними в реологічному плані, тому що перехід
з рідкого в твердий стан здійснюється в них
дуже швидко й у досить вузьких межах пластичності, майже не виявляється липкість, низька деформація (за вихідної високої рівноважної
щільності будови). Ці ґрунти через перевагу
піщаної фракції призводять до абразії (зношування) робочих органів ґрунтообробних машин,
а за швидкого наростання температур навесні
схильні утворювати кірку. Підвищена кількість
атмосферних опадів на Поліссі, де такі ґрунти
січень 2013 р.
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переважають у ґрунтовому покриві, наявність
у рельєфі знижень і ілювіальних горизонтів, що
залягають неглибоко і збагачені дрібнодисперсними компонентами, спричиняють поверхневе
оглеєння, що утруднює якісний обробіток таких
ґрунтів. Короткий період релаксації, прискорене відновлення вихідних несприятливих показників щільності будови (за відсутності вологостійкої структури) зумовлюють часте розпушування й збагачення поживними речовинами
цих ґрунтів. Наявність неглибоких ілювіальних
горизонтів обмежує глибину обробітку і потребує застосування додаткових заходів з окультурення ґрунту (якщо потрібно збільшити глибину обробітку).
Ґрунти, збагачені мулом, — найбільш важкі
в землеробському аспекті. Головними проблемами є висока міцність у сухому стані й липкість — у вологому, тобто підвищена реологічна активність, незначна тривалість періоду,
коли ґрунт перебуває в м’якопластичному (спілому) стані. Недостатня зволоженість (а цих
ґрунтів найбільше в Степу) і підвищена небезпека дефляції підсилює їхні негативні характеристики.
Використовуючи таку саму методику і базу
даних, ми вирахували площу ґрунтів з недостатнім потенціалом формування структури
(або його відсутністю взагалі), тобто ґрунтів з
несприятливими властивостями, що обмежує
ефективне функціонування орних ґрунтів. Сумарна площа таких ґрунтів виявилася рівною
5990 тис. га [5]. Тобто, використовуючи інший
підхід, ми знову отримали майже таку саму
площу ґрунтів з несприятливими властивостями. Вважаємо, що однаковий розмір площ є
невипадковим, бо які б підходи не застосовували, властивості ґрунтів (зокрема несприятливі) визначаються одними й тими самими
фундаментальними характеристиками ґрунтів:
гранулометричним складом, умістом органічної
речовини, складом обмінних катіонів, реакцією
ґрунтового розчину тощо.
Зважаючи на те, що рішення про скорочення ріллі має бути ухвалено на рівні області,
наведемо дані про такі площі в кожній області
(табл. 2).
Надзвичайно висока строкатість площ ґрунтів з несприятливими властивостями за областями — від 0 до 100% — потребує коментарів. У дослідженнях було використано дигіталізовану ґрунтову карту країни масштабу
1:1500000, яку не можна застосовувати для
роботи в окремих областях. Тому наведені в
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2. Площі ґр нтів з несприятливими фізичними, фізи о-механічними та техноло ічними властивостями в областях У раїни
Орієнтовні площі ґрунтів з
несприятливими властивостями
в областях України (% до загальної
площі ріллі в області)

Несприятливі властивості
ґрунтів, що домінують
в області (за номерами,
наведеними на стор. 1)

АР Крим

24

2–5,8,9

Вінницька

1

10

Волинська

46

1,4,6

Дніпропетровська

1

8

Адміністративне
утворення

Донецька

4

2

Житомирська

55

1, 6, 9, 11

Закарпатська

100

3–5, 8, 9

Запорізька

8

2, 7–9

Івано-Франківська

76

1, 9, 10

Київська

6

1,4,6

Кіровоградська

0

–

Луганська

24

1,4, 8, 9

Львівська

63

1, 4, 6, 9, 10

Миколаївська

2

2,5

Одеська

8

10

Полтавська

32

6, 10

Рівненська

52

1, 4–6, 9, 11

Сумська

10

1,4

Тернопільська

0

–

Харківська

5

2, 5, 8

Херсонська

3

1,9

Хмельницька

4

10

Черкаська

0

–

Чернігівська

17

1,4–6

Чернівецька

14

5, 8–10

таблиці дані є умовними, фактично експертними, які слід уточнити, використовуючи місцеві
обласні карти масштабу 1:200000, а краще детальніші. Більш-менш упевнено можна стверджувати, що в областях, де ґрунти в ріллі з несприятливими властивостями перевищують
20–30%, потрібно обов’язково скорочувати площу ріллі, не відкладаючи цю справу на майбутнє. Від цього ефективність господарювання лише зросте, бо надмірна розораність не
сприяє позитивним економічним результатам,
і взагалі вона непотрібна. Слід подолати стереотип поклоніння ріллі. Ґрунти, перебуваючи
в умовах перелогу (тимчасово) чи заліснення, стануть родючішими. Більше того, істотно
зменшиться загроза деградації для ґрунтів
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ріллі. Виведення частини земель з ріллі — одна з небагатьох можливостей розширити природні ландшафти, а не консервувати вже деградовані, непридатні до використання землі.
Потребують опанування принципово нові підходи до землевпорядкування територій — насичення їх екологостабільними компонентами (заліснення, створення захисних зон, штучних водойм, так званих плям або коридорів
екологічної безпеки) та природними кормовими угіддями. Стійкість території від цього значно зросте і відповідно поліпшаться умови функціонування агросфери. Замість хаотичного землекористування, що є нині, буде введено більш
гармонійне з урахуванням вимог охорони земель. Важливу частку в інфраструктурі природ-
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них і культурних ландшафтів має зайняти зона
відновлення природних (у минулому розорюваних) ландшафтів.
Потрібно виправити помилку, допущену під
час проведення земельної реформи, коли роздержавлення земель і їх приватизація відбувалися в зафіксованих межах категорій земельних угідь. Площа ріллі не зменшилася навіть в
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очевидних випадках (коли приватизували деградовані і малопродуктивні землі). Нині було б
доцільно ухвалити Постанову Уряду щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель, визначивши (із залученням фахівців з
обласних центрів з охорони родючості і землевпорядних установ) уточнені обсяги та терміни виконання робіт.

Висновки
Запропоновано 2 критерії оцінювання несприятливих властивостей ґрунтів ріллі України з метою обґрунтування її скорочення.
Перший — фізичні, фізико-механічні і технологічні параметри; другий — нездатність або
недостатня здатність ґрунтів утворювати
агрономічно корисну структуру. Площі орних
ґрунтів з несприятливими властивостями
відповідно становили 6770 і 5900 тис. га, що
близько до площ, визначених раніше іншими
авторами за допомогою інших критеріїв —
8629, 4 тис. га [9], 5133,7 тис. га [8],

5530 тис. га [4]. Визначено орієнтовні площі
ґрунтів з несприятливими властивостями в
кожній адміністративній області, які потрібно
уточнити на базі детальних картографічних
матеріалів і внести в плани робіт з консервації земель.
Ураховуючи економічну недоцільність розорювання ґрунтів з несприятливими властивостями і необхідність оздоровлення довкілля,
пропонується ухвалити Постанову Уряду щодо консервації деградованих і малопродуктивних земель.
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РЕКОНСТРУКЦІЯ
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Головним напрямом сучасної аграрної політики є забезпечення сталого сільськогосподарського виробництва, ослаблення його залежності від несприятливих природно-кліматичних умов. Водночас нині, як свідчить
практика, на осушуваних землях, внаслідок
ряду чинників, не завжди забезпечуються потрібні умови для вирощування сільськогосподарських культур.
У результаті реформування аграрного сектору економіки, розпаювання, приватизації осушуваних земель і передачі внутрішньогосподарської мережі на баланс місцевих органів
влади порушено традиційні технології землекористування і ведення меліоративного землеробства, методи управління водним режимом
на меліорованих землях. Наявні технологічні
схеми регулювання водного режиму не завжди є раціональними через значні, непродуктивні об’єми скидних вод і недосконалими щодо акумуляції, перерозподілу та повторного використання води для зволоження в посушливі
періоди.
На сучасному етапі в умовах змін клімату не
тільки в глобальному масштабі, а й на регіональному рівні, із загальною тенденцією росту
внутрішньосезонної мінливості метеорологічних показників, яка призводить до скорочення
об’ємів річного стоку та зменшення водозабезпеченості меліоративних систем, у гумідній зоні
виникає проблема підвищення надійності вологозабезпечення сільськогосподарських культур,
створення гарантованих джерел води для зволоження в посушливі періоди.
Аналіз сучасного стану реформованих сільськогосподарських підприємств, обмеженість
фінансів, які виділяються на меліоративні заходи, змусили шукати нові підходи до меліо-
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рації земель гумідної зони та розробки нових
спрощених інженерних систем водорегулювання та технологій осушення локальних об’єктів
перезволоження. Основними принципами такого підходу є мінімізація працезатрат, можливість використання наявних технічних засобів
і місцевих недорогих матеріалів. В умовах реформованого сільськогосподарського виробництва реконструкція та модернізація меліоративних систем має базуватися на перерозподілі й акумуляції надмірної вологи в межах
земель окремих землекористувачів, передбачати використання місцевих фільтраційних матеріалів, максимально обмежувати використання дорогих матеріалів і враховувати природоохоронні та екологічні вимоги.
Мета досліджень — розробка ефективного способу реконструкції та модернізації меліоративних систем на територіях з розвиненим
мікрорельєфом в умовах реформованого сільськогосподарського виробництва.
Об’єкт і методика проведення досліджень. Для реконструкції меліоративних систем і водорегулювання на землях з нестійким
(сезонним) режимом перезволоження та розвиненим западинним рельєфом запропоновано
спеціальну водоакумулювальну конструкцію,
яка дає змогу не скидати надлишки вологи, а
акумулювати їх та використовувати для зволоження в посушливі періоди.
Експериментальні дослідження проводили
на дослідній системі біля с. Петрівське (на межі
Чернігівської і Сумської обл.). Дослідна меліоративна система площею 30 га утворює єдину
конструкцію, основою якої є водоакумулювальні траншеї довжиною 250 м, побудовані на відстані 30 м одна від одної, і мають односторонній вихід у відкритий канал. У западинах
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шок якої надходить у водоприймач (канал). Для
прискорення відведення надлишкової вологи у
водоакумулювальні траншеї між ними можна
влаштовувати кротовий дренаж на глибині 0,6–
0,7 м один раз на 2–3 роки.
Для розрахунку відстаней між водоакумулювальними траншеями меліоративної системи
цієї конструкції залежності мають вигляд:
t·k·T
E=m β ,

(1)

h1–h2
(H –h )(H –h )
m=2 h (h
= 2 h1 (H0 –H1 ) 0 ,
0
1–h2)
0
1
2

Схема дослідної меліоративної системи з
водоа м лювальними онстр ціями: = = =
= = — водоа м лювальні траншеї; O O O —
створи водомірних свердловин; —— — за риті
оле тори на онтрольній ділянці; ====== —
від ритий анал; – – — онтрольна ділян а з
ончарно о дренаж

(блюдцях) відстань між траншеями зменшують
до 15 м (рисунок). Для порівняння водорегулювальної дії цієї системи з традиційною дренажною поруч розміщена ділянка з гончарним дренажем з відстанню між дренами 20 м.
Водоакумулювальні траншеї побудовані за
допомогою екскаватора ЕТЦ-202 і мають глибину 1,5–1,8 м і ширину до 0,5 м. Їх заповнюють
місцевим фільтрувальним матеріалом (соломою) на глибину 1,2–1,5 м із тракторних причепів вручну. Фільтрувальний матеріал ущільнюють і засипають вийнятим з траншеї ґрунтом,
після чого трамбують бульдозером.
Водоакумулювальні траншеї з’єднуються з
каналом за допомогою гирлової споруди, побудованої із щебеню. Гирлова споруда перешкоджає виносу фільтрувального матеріалу та
розмиванню каналів.
Через високу водомісткість фільтрувального матеріалу водоакумулювальні траншеї здатні акумулювати значну частину вологи, надлисічень 2013 р.

(2)

де H1 — розрахункова норма осушення, м; H2 —
допустимий ступінь нерівномірності рівня ґрунтових вод (РҐВ) (різниця між нормою осушення посередині між траншеями і РҐВ у траншеї), м.
Оскільки h0 — це постійна величина і становить 0,15, а значення H2=0,2, визначаємо «m»
залежно від H1 (норми осушення).
Розраховано коефіцієнти «m» для визначення норм осушення з урахуванням ступеня нерівномірності РҐВ на меліорованій площі між
водорегулювальними елементами (табл. 1).
Для проведення досліджень на експериментальній ділянці системи закладено 3 створи
водомірних свердловин та 1 створ — на контрольній ділянці. За цими створами у періоди
перезволоження проводили спостереження за
рівнями ґрунтових вод (1 раз на 5 днів). Крім
того, 1 раз на вегетаційний період досліджували траншеї з фільтрувальним матеріалом способом відбору зразків на глибині 0,5; 1 і 1,5 м і
визначали основні водно-фізичні характеристики — коефіцієнт фільтрації та водомісткості.
У повеневий період на дослідній і контрольній ділянках заміряли площу вимочок та фіксували інтенсивність їх осушення. Тричі за вегетаційний період у трьох фіксованих точках визначали вологість ґрунту.
Результати досліджень. Експериментальні
дослідження на меліоративній системі проведено впродовж 4 років. Визначено динаміку
режимів рівнів ґрунтових вод і площ затоплен1. Значення оефіцієнтів «m» для розрах нової моделі визначення відстаней між водоа м лювальними траншеями
H1

0,2
0,3
0,4
0,5

H2
0,4

0,5

0,6

0,8

1,0

4,9
7,7
–
–

4,3
5,9
9,1
–

4,0
5,4
7,0
12,4

3,6
4,5
6,0
7,7

3,5
4,1
4,8
5,7
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2. Динамі а рівнів ґр нтових вод на е спериментальном
нал ) та онтрольній ділянці (за ро ами), м
Місяць

Квітень

Травень

2006

Декада

1
2
3
1
2

об’є ті (на відстані 100 м від

2007

2008

а-

2009

А

D

А

D

А

D

А

D

38
41
55
65
72

33
39
51
68
70

45
51
63
69
80

42
50
60
67
83

47
55
69
75
86

43
52
70
77
90

51
62
78
95
103

50
59
79
97
110

П р и м і т к а . А — на експериментальній ділянці з водоакумулювальними траншеями; D — на контрольній
ділянці з гончарним дренажем (до табл. 2–4).
3. Динамі а площі затоплення в западинах на е спериментальном об’є ті (за ро ами), %
Місяць

Квітень

Травень

2006

Декада

1
2
3
1
2

2007

А

D

А

20,5
9,0
4,4
3,1
0

21,0
21,0
8,2
0
0

18,4
6,3
2,0
0
0

ня западин у весняний передпосівний період
(табл. 2 і 3).
За період досліджень 3 роки у вегетаційні
періоди були середньої вологості (забезпеченість за кількістю опадів становила 28–34%)
та 1 рік — сухим (90%). Оцінку запропонованих технічних рішень здійснено в екстремальні
періоди вегетації. Проте, незважаючи на досить складні метеорологічні умови, рівні ґрунтових вод до початку посівного періоду, який в
цій зоні припадає на ІІІ декаду квітня, були на
відмітці норми осушення і коливалися в межах
60–70 см від поверхні як на дослідній, так і на
контрольній ділянках.
Лише в перший рік після будівництва системи рівні ґрунтових вод трохи підвищувалися,
хоча все ж були в межах допустимої норми
осушення.
Затоплення окремих западин як на досліджуваній, так і на контрольній ділянках було
тимчасовим і в перші 2 роки після будівництва
об’єкта на кінець ІІІ декади становило всього
2–4,4% на дослідній і 2,8–8,2% від загальної
площі відповідної ділянки — на контрольній
ділянках системи. А в останні 2 роки навіть западини в цей період не були затопленими
(див. табл. 3).
Для визначення водоакумулювальних влас-
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2008
D

18,9
7,5
2,8
0
0

2009

А

D

А

D

17,2
5,4
0
0
0

18,0
7,1
0
0
0

8,1
0
0
0
0

8,5
0
0
0
0

тивостей траншей, які використовуються в цій
конструкції меліоративної системи, виконано
роботи з їх розкопки для визначення загального стану ґрунту та соломи через 4 роки експлуатації об’єкта. Взято зразки ґрунтово-солом’яної суміші для визначення основних водно-фізичних властивостей у траншеях і над
гончарними дренами (табл. 4).
Виявилося, що впродовж 4-річної експлуатації меліоративної системи з водоакумулювальними траншеями вільна шпаруватість ґрунтово-солом’яної суміші в траншеях вища вдвічі,
а її фільтраційні властивості значно кращі порівняно з контрольною ділянкою.
За даними 4-річних досліджень, запропонована меліоративна система з водоакумулювальними траншеями забезпечила відповідний
водний режим на рівні з контрольною системою
з гончарним дренажем. До того ж цю систему
побудовано зі значними матеріальними заощадженнями і за спрощеною технологією.
Завдяки добрим фільтраційним властивостям
водоакумулювальних траншей відстань між
ними збільшено вдвічі на відміну від відстані
між гончарними дренами. На площі досліджуваної системи відсутні дренажні колодязі, які
створюють незручності під час механізованого
обробітку ґрунту.
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4. Рез льтати визначення основних водно-фізичних властивостей ґр нт
Глибина
від поверхні

0,5
0,9
1,2
1,4

Вільна шпаруватість, % від об’єму

Коефіцієнт фільтрації, м/добу

А

D

різниця

А

D

різниця

0,31
0,36
0,38
0,25

0,17
0,14
0,12
—

0,14
0,22
0,26
—

2,7
13,8
15,4
20,9

0,81
0,34
0,28
—

1,9
13,4
15,1
—

Візуальний огляд дослідної ділянки в квітні —
травні і стан посівів ячменю озимого на ній
підтвердив добру працездатність цієї конструкції меліоративної системи. На дослідній ділянці не було виявлено жодного вимочування,
рівні ґрунтових вод відповідали потрібній нормі
осушення, а посіви ячменю озимого рівномірно
покривали всю меліоровану площу.
Отже, експериментальні дослідження, вико-

нані впродовж 4 років, підтвердили ефективність запропонованого способу реконструкції та
модернізації меліоративних систем. Експлуатація меліоративної системи з використанням
водоакумулювальних траншей упродовж 4 років підтвердила, що вона забезпечує потрібне
для сільськогосподарських культур регулювання водного режиму і ефективне використання
меліорованих земель.

Висновки
Проведені дослідження, їх виробнича перевірка свідчать, що реконструкція меліоративних систем за умов реформованого сільськогосподарського виробництва має базуватися на акумуляції та перерозподілі місцевого

стоку з використанням водоакумулювальних
траншей. Меліорація локальних об’єктів перезволоження таких систем має передбачати
використання місцевих фільтрувальних матеріалів.
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ПРИДАТНІСТЬ ПЛОДІВ
НОВИХ СОРТІВ ЯБЛУНІ ДЛЯ
ВИГОТОВЛЕННЯ НАТУРАЛЬНОГО
СОКУ
Проаналізовано біохімічний с лад свіжих плодів
ябл ні 15-ти сортів вітчизняної та зар біжної
селе цій і нат ральних со ів, ви отовлених з них.
За омпле сом фізичних, споживчих та
ор анолептичних по азни ів виділено сорти,
плоди я их є придатними для ви отовлення
цьо о вид перероб и.

Ключові слова: плоди яблуні, натуральний сік, показники якості

Для переробки на соки найпридатнішими є
плоди яблуні з помірною кислотністю і підвищеною цукристістю та їх співвідношенням не менше 15 і не більше 30. Найкращими вважаються ті, в яких показник співвідношення цукрів до
кислот (ЦКІ) близький до 25 за умови, що вміст
цукрів у соку не менше 10%. Тому з плодів тих
сортів, у яких ЦКІ у межах 20–25, можна виготовляти соки з кожного сорту окремо [3]. Хоча,
як стверджують інші автори, для виготовлення
яблучних соків придатними є яблука з ЦКІ 15–
25 [4]. У відборі сортів плодових і ягідних культур для виготовлення соків особливу увагу
звертають на вміст сухих речовин у сировині,
від якого залежить екстрактивність соку, його
якість. Масова частка цього показника в соку з
яблук має бути 9,5% [2].
Нині сортимент плодових культур поповнився новими сортами яблуні вітчизняної і зарубіжної селекцій, плоди яких не досліджені щодо
придатності їх для виготовлення натурального
соку.
Мета досліджень — виділити такі сорти,
плоди яких є найпридатнішими для виготовлення цього продукту переробки.
Методика досліджень. Співробітники Інституту садівництва НААН упродовж 2009–
2011 рр. вивчали придатність плодів яблуні
15-ти сортів вітчизняної та зарубіжної селекцій
для виготовлення натурального соку. Відбір
плодів, виготовлення натурального соку, ви-
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значення вмісту основних біохімічних речовин
та органолептичних якостей свіжих плодів і
соку виконували згідно з «Методикою оцінки
якості плодово-ягідної продукції» [1]. Сік від
мезги відокремлювали методом пресування на
гвинтовому пресі, після чого готовий продукт
стерилізували та закупорювали в герметичну
тару. Оцінку біохімічних та споживчих показників натурального соку здійснювали після 6-ти
місяців зберігання.
Результати досліджень. Найбільший вихід
соку (69%) було отримано з плодів сорту Вітос,
на рівні 66% він був з яблук сортів Скіфське золото, Алеся, Імант та Арлет. Найменше готового продукту було отримано з яблук сортів Ревена і Ремо (50%), Пінова (52%). З плодів решти досліджуваних сортів вихід соку перебував
у межах від 57 (сорт Едера) до 64% (сорти Амулет, Вербноє, Весяліна і Селена) (таблиця).
Натуральні яблучні соки, уміст в яких сухих
розчинних речовин становить понад 14%, згідно з чинною нормативною базою належать до
марочних. Такими серед досліджуваних були
Амулет, Скіфське золото, Вербноє, Арлет, Ревена, Ремо та Пінова, а найбільше (15%) їх
містили соки із сорту яблук Алеся. У соків, виготовлених з решти сортів, кількість сухих розчинних речовин була меншою від зазначеної
(див. таблицю).
Збереження вмісту цукрів у виготовленому
продукті переробки впродовж 6-ти місяців за-
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Фізичні та біохімічні хара теристи и нат рально о со

Вихід соку

Сорт

Уміст СРР

Уміст цукрів
у плодах

(2009–2011 рр.)
Збереження
цукрів у соках

Уміст
титрованих
кислот
у плодах

Збереження
титрованих
кислот у соках

%

Амулет

64

14,2

9,6

–9,5

0,49

+14,0

Скіфське
золото

66

14,0

10,8

+38,5

0,56

+16,7

Алеся

66

15,0

8,3

–18,6

1,04

+4,0

Вербноє

64

13,7

9,5

+14,5

1,00

+23,5

Весяліна

64

12,6

9,9

–7,5

0,85

+21,4

Сябріна

61

13,1

10,8

+24,1

0,77

+5,5

Імант

66

13,7

9,9

–5,7

0,80

+40,1

Селена

64

13,7

11,0

+10,0

0,46

–11,3

Вітос

69

13,7

10,9

+11,4

0,87

+17,6

Арлет

66

14,2

10,5

–1,0

0,61

–1,6

Едера

57

13,2

8,6

–17,3

0,7

–11,1

Перлина
Києва

56

13,7

10,1

–7,5

0,66

–5,7

Ревена

50

14,7

9,6

+18,5

0,80

–12,1

Ремо

50

14,4

10,2

–10,9

1,24

+12,7

Пінова

52

14,4

10,4

+33,3

0,64

0

лежало від біологічних особливостей сорту.
Так, у соках із плодів сортів Селена, Ремо,
Вітос, Вербноє, Ревена, Сябріна, Пінова та
Скіфське золото простежувалося підвищення
вмісту цукрів відповідно на 10; 10,9; 11,4; 14,5;
18,5; 24,1; 33,3 та 38,5% щодо кількості їх у
свіжих плодах (див. таблицю).
Значне підвищення рівня кислотності було
відзначено в соках із плодів сортів Весяліна
(21,4%), Вербноє (23,5) та Імант (40,1%). Таке

збільшення вмісту титрованих кислот у соках
негативно вплинуло на їх смакові якості та загальну дегустаційну оцінку (рисунок).
У соках із сортів Арлет, Імант, Веселіна,
Амулет, Едера та Алеся спостерігалося зменшення вмісту цукрів на 1; 5,7; 9,5; 17,3 та 18,6%
порівняно з його вмістом у свіжих плодах. Істотне зниження кислотності було в сокозразках із
плодів Едера (11,1%), Селена (11,3) та Ревена (12,1%). Меншим воно було в соках із яб-
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лук сортів Арлет (1,6) та Перлина Києва (5,7%),
кислотність на рівні вмісту в свіжих залишилася в соку із сорту Пінова (див. таблицю).
Кількісні зміни вмісту цукрів та титрованих
кислот мали свій вплив на цукрово-кислотний
індекс і формування смаку натурального соку.
Для його виготовлення, за твердженням літературних джерел, найпридатнішими є плоди з
ЦКІ 15–25. Такі характеристики за цим показником мали яблука сортів Скіфське золото,
Весяліна, Селена, Арлет, Едера, Перлина Києва та Пінова. ЦКІ нижче 15 був у сортів Алеся
(10,2), Вербноє (10,6), Ревена (12,0), Сябріна
(12,7), Вітос (13,1), Едера (12,7) та Імант (13,5),
найменший він (8,5) — у плодів сорту Ремо.
Із виготовлених сокозразків дегустаційну оцінку за смак вище 4-х балів мали соки з плодів
сортів Амулет (4,6), Скіфське золото (4,2), Селена (4,6), Арлет (4,4), на рівні — Перлина Києва. У цих сортів ЦКІ був вище 15 (рисунок).

Придатність плодів нових сортів
яблуні для виготовлення натурального соку

Найменшою активністю пероксидази серед
досліджуваних сортів вирізняються плоди Амулет, Скіфське золото, Вітас, Вербноє, Арлет,
Перлина Києва та Селена. Цей хімічний процес позитивно вплинув на зовнішній вигляд та
консистенцію виготовлених продуктів переробки. Так, усі сокозразки із зазначених сортів яблуні були прозорими без зайвого осаду, мали
приємний золотистий колір та оцінку за зовнішній вигляд і консистенцію вище 4-х балів.
У процесі переробки відбувався перерозподіл активності окиснювального ферменту в
бік збільшення у продуктах переробки з сортів
Вербноє, Сябріна та Вітос, що призводило до
утворення темних пігментів і погіршення органолептичних показників, зокрема соки з цих
сортів були непрозорими, з великою кількістю
осаду, а соки, виготовлені із сортів Ремо та
Ревена, швидше відповідали характеристикам
пюре, ніж соку.

Висновки
Найвищий відсоток збереження органічних
речовин щодо вмісту у свіжих плодах зафіксовано в соках, виготовлених з плодів сорту
Скіфське золото.
У процесі переробки відбулися зміни хімічного складу в сортів Перлина Києва, Арлет,
Амулет та Селена, що забезпечили позиціонування цукрів і титрованих кислот у натуральних соках на рівні ЦКІ 17,1; 18,2; 19,6; 25,9.
Соки, виготовлені з цих сортів, після 6-ти

місяців зберігання були прозорими, без зайвого осаду, мали приємне забарвлення з наявним
яблучним ароматом.
Отже, за комплексом показників найпридатнішими для виготовлення натурального
яблучного соку є плоди сортів Скіфське золото, Амулет, Арлет, Селена та Перлина Києва. Для виготовлення соків-концентратів варто використовувати плоди сортів Ремо, Ревена та Пінова.
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РИЗИКИ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ІНТЕГРАЦІЙНИХ АГРАРНИХ
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Роз лян то с тність і види ризи ів
діяльності
а рарних форм вань. Запропоновано
ласифі ацію ризи ів, що впливають на
забезпечення фінансовими рес рсами
інте раційних а рарних форм вань.
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Постановка проблеми. Умови функціонування підприємств у сучасній економіці стають
дедалі складнішими, кількість чинників, які впливають на їхню роботу, постійно збільшується.
Цьому сприяють міжнародна інтеграція, відкритість економіки, розвиток науково-технічного
прогресу, зростаючі вимоги до якості продукції
з боку споживачів. Зміна цих чинників може
бути як сприятливою, так і несприятливою для
інтеграційних аграрних формувань, тобто пов’язана з певним ризиком. Саме з цієї причини останніми десятиріччями в економічній науці
і практичній діяльності велика увага приділяється розвитку теорії ризику.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблем ризиків у суспільноекономічному бутті та в господарській діяльності суб’єктів господарювання присвячені фундаментальні праці Г. Марковича і В. Шарпа[12],
П. Хейне [8], В.Шахова [11], В. Андрійчука і
Л. Бауер [1], Р. Пікуса [7] та ін. Проте малодослідженим та дискусійним залишається питання ризиків у забезпеченні фінансовими ресурсами інтеграційних аграрних формувань.
Результати досліджень. Найбільш розробленою теорія ризику є в галузі фінансових інвестицій. Це пов’язано з розвитком на Заході в
повоєнний час корпорацій, а також домінантною роллю акціонерного капіталу в економіці
розвинутих країн. Найвідомішими розробниками цієї теорії є лауреати Нобелівської премії
Г. Маркович і В. Шарп [12]. Менш розвинутою
січень 2013 р.

теорія ризику є в галузі виробництва, особливо сільського господарства. Це зумовлено тим,
що в розвинутих країнах в сільському господарстві не було великих інтеграційних аграрних
формувань, а банкрутство фермера не викликало таких потрясінь, як банкрутство великої
корпорації. У країнах з адміністративною економікою теорія ризику не мала активного розвитку, оскільки економічні суб’єкти не мали економічної свободи.
В економічній теорії термін «ризик», на відміну від багатьох уже усталених понять, не має
єдиного визначення. Різні автори пропонують
неоднакові визначення терміна «ризик», причому, як показали дослідження, часто пропоновані ними тлумачення мають багато спільного.
Етимологічно слово «ризик» пов’язується передусім з появою небезпеки або непевності в
різних сферах господарської діяльності та суспільно-економічного буття [6]. Для того, щоб
виділити ризик суб’єктів економічної діяльності,
використовують кілька термінів стосовно ризику — комерційний, економічний, підприємницький. При цьому нерідко в різні назви автори
вкладають однаковий зміст або ж, навпаки, в
однаковий термін — різний зміст. Водночас у
розкритті сутності ризику і в подальшому здійсненні класифікації ризиків у більшості літературних джерел останню зводять до сфери конкретного виду діяльності — банківська справа, страхування, сільське господарство,
промисловість, торгівля.
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Ми згодні з точкою зору О. Замуруєва [5], що
наявні пояснення суті терміна «ризик» можна
поділити на 3 напрями.
Перший напрям — пояснення ризику з погляду фінансових результатів комерційної діяльності. Ризик — це небезпека чи можливість
втрат за настання певних подій. Це величина
можливого збитку, ризик втрати доходу [2, 9].
Другий — спроба дати визначення поняття
«ризик», використовуючи математичний понятійний апарат. Це пов’язано зі спробами виміряти величину ризику за допомогою інструментів теорії ймовірності. Тому «ризик» трактується як: відхилення фактично встановлених
даних від типового, середнього рівня чи альтернативного значення чинника; можливість
відхилення певних величин від очікуваних значень; функція, яка є результатом ймовірності і
величини збитку; еквівалент варіації розподілу
ймовірностей усіх можливих наслідків ризикової ситуації; вартісне вираження ймовірності
події, що призводить до збитків.
Третій напрям — автори пов’язують ризик
з можливістю відхилення від очікуваного ходу
подій. Цей погляд, на нашу думку, є найбільш
адекватним дійсності і дає можливість в подальшому чітко розрізняти джерела ризиків та
провести їх класифікацію.
Тому ризик, на наш погляд, — це зниження
або втрата доходу (активів) суб’єктом економічної діяльності у разі реалізації несприятливих
для бізнесу подій, що мають імовірнісний характер.
На початку ХХ ст. ризик розглядався не тільки як можливість зазнати збитків чи недоотримати дохід, а й як джерело підприємницького
доходу. Частину доходів підприємця стали вважати платою (компенсацією, премією) за ризик.
Навіть успіхи економічно розвинутих держав
пов’язують з наявністю підприємців, здатних
ризикувати, реалізовувати новаторські проекти й отримувати відносно вищі доходи. Це дає
підстави для висновку, що ризик можна розглядати як один із ключових чинників зростання економіки.
З погляду формування та вишукування фінансових ресурсів інтеграційними аграрними
формуваннями важливим є співвідношення між
поняттями «невизначеність» та «ризик». Причиною наявності ризику в діяльності людини є
невизначеність, тобто неможливість точно передбачити вплив чинників на результати діяльності. У глобальному масштабі всі чинники, які
впливають на результати діяльності, можна по-
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ділити на 2 групи: природні сили (погодні умови, стихійні лиха) та діяльність інших людей.
У сучасній теорії фінансів, вивчаючи економічний суб’єкт як відкриту систему, розрізняють
внутрішнє і зовнішнє середовище. Розподіл
джерел ризику за цим самим принципом використовується в теорії ризику [3, 4] і має велике
практичне значення в ухваленні рішень, тобто
дає змогу вирішити: цим видом ризику можна
управляти (контролювати) чи лише враховувати його під час ухвалення рішень.
Здійснюючи оцінку сучасних тенденцій розвитку теорії ризику в Україні, варто зазначити,
що він має галузевий характер. Найпоширенішою є класифікація ризиків за джерелами виникнення: виробничі, ринкові, фінансові, технічні, катастрофічні, правові, галузеві, політичні.
До неї звертаються практично всі автори, які
досліджують цей аспект проблеми ризиків. При
цьому спостерігаються деякі відмінності у визначенні кількості груп ризиків та зарахуванні
конкретних ризиків до тієї чи іншої групи. Досить часто ці відмінності зумовлені тим, що класифікація проводиться з прив’язкою до конкретного виду діяльності та галузі (торгівля, сільське господарство, виробництво, страхування,
банківська справа).
Л. Шаршукова [10], В. Вітлінський [3], С. Наконечний [4] вносять фінансовий ризик у класифікацію за джерелами виникнення. При цьому Л. Шаршукова [10] цілком правомірно поділяє фінансовий ризик на валютний, кредитний
та інвестиційний. Валютний ризик — імовірність
фінансових втрат внаслідок зміни курсу валют,
яка може відбутися в період між укладанням
контракту та фактичним розрахунком за ним.
Кредитний ризик пов’язують з можливістю невиконання формуваннями своїх фінансових
зобов’язань. Це можуть бути зобов’язання як
перед банком, так і перед постачальниками та
бюджетом. Інвестиційний ризик пов’язаний з
вкладенням формуваннями коштів у різні проекти чи цінні папери. До цього переліку, на наш
погляд, доцільно додати ще один різновид фінансового ризику — дебіторський, який пов’язаний з відтермінуванням платежу за реалізації
продукції інтеграційними аграрними формуваннями і наданням товарного кредиту контрагентам та можливими при цьому збитками через
несплату або невчасну сплату.
Процеси глобалізації у світовій економіці як
відкривають нові можливості для інтеграційних
аграрних формувань, так і створюють нові загрози. Глобалізацію можна розглядати як окре-
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ме джерело ризику для інтеграційних аграрних
формувань. Вільний доступ до ринків аграрної
продукції України може призвести до погіршення становища національних виробників. Виробники розвинутих країн конкурують не стільки
завдяки сприятливішим природним умовам для
виробництва сільськогосподарської продукції,
скільки завдяки практичній реалізації досягнень
науково-технічного прогресу та потужнішій і
досконалішій державній підтримці. Тому процеси глобалізації передусім підвищують ризики
економічних суб’єктів країн, що розвиваються.
Для будь-якого інтеграційного аграрного
формування принципове значення має розподіл ризиків за можливостями управління ними на мікрорівні. Такий підхід до класифікації
ризиків поки що залишається малодослідженим. Водночас керівникам і спеціалістам інтеграційних аграрних формувань важливо знати,
якими ризиками вони можуть повністю управ-

Ризики в системі забезпечення інтеграційних
аграрних формувань фінансовими ресурсами

ляти, якими частково, а які ризики не піддаються з боку суб’єкта господарювання контролю
взагалі.
Враховуючи зазначене вище, вважаємо за
доцільне використовувати підхід до класифікації ризиків за ступенем їх контрольованості
інтеграційними аграрними формуваннями (контрольовані, частково контрольовані, неконтрольовані) з подальшим розподілом ризиків за
цим критерієм та одночасним врахуванням
джерел їх виникнення (виробничий, фінансовий, ринковий, технічний, правовий, людський
чинники). Чітка і докладна класифікація ризиків
за розглянутим критерієм дасть підприємствам
більше можливостей у забезпеченні фінансовими ресурсами за побудови обґрунтованої
системи управління ризиками на стадії ухвалення тріадного рішення: чи контролювати ризик, чи брати ризик на себе, чи передавати
іншим.

Висновки
Головне завдання управління ризиком в інтеграційних агроформуваннях — зменшити
вплив несприятливих чинників до прийнятного рівня, використовуючи такі інструменти
управління ризиком, як уникнення ризику, контроль за ризиком, передача ризику, самофінансування ризику. Серед причин ухвалення
управлінських рішень без урахування ризику
називають: брак відповідних навичок у керів-

ників формувань; відсутність стратегічного
планування; нестача та дороговизна загальнодоступної інформації.
Запропонована класифікація ризиків за джерелами їх виникнення дасть змогу інтеграційним агроформуванням враховувати аспекти, що впливають на забезпеченість фінансовими ресурсами за побудови обґрунтованої
системи управління.
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НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Досліджено особливості відтворювальних
процесів та визначено можливості розширено о
відтворення
сільсь о осподарсь их
підприємствах У раїни. Обґр нтовано
ре омендації щодо форм вання матеріальнотехнічних рес рсів сільсь о осподарсь их
підприємств з рах ванням фінансових
рез льтатів їх осподарювання.

Ключові слова: відтворення, потенціал, фактори виробництва, матеріально-технічне
забезпечення, державна підтримка

Постановка проблеми. До переходу на ринкові відносини основними показниками відтворення у сільському господарстві були вартість
і темпи росту валової й товарної продукції.
Нині, окрім цих показників, важливого значення набувають прибуток та окупність затрат.
Саме тому в наукових дослідженнях за основу
групування сільськогосподарських підприємств
за типами відтворення були прийняті рекомендації щодо визначення типу відтворення у сільськогосподарських підприємствах за рівнем
окупності затрат (рентабельності). Залежно від
рівня рентабельності всієї діяльності тип відтворення може бути звуженим, простим і розширеним. Саме у нинішніх умовах постає необхідність обґрунтування можливостей для відтворення потенціалу агропідприємств з урахуванням внутрішніх резервів.
Аналіз основних досліджень та публікацій. Дослідження процесу відтворення факторів виробництва в аграрному секторі базується на синтезі гносеологічних основ теорій факторів виробництва та їх відтворення: Ф. Кене
[4], Дж.Б. Кларк [5], Дж.С. Міль [13], У. Петті [10],
Д. Рікардо [11], П. Самуельсон [12].
Процес відтворення матеріально-технічної
бази в аграрному секторі досліджували: В. Андрійчук [1], М. Дем’яненко [3], І. Лукінов [6], О. Могильний [7], О. Олійник [8], Б. Пасхавер [9],
В. Трегобчук [2] та багато інших. Незважаючи
на вагомі досягнення зарубіжних та вітчизняних
учених, у дослідженні відтворювальних процесів недостатньо розробленими залишаються проблеми відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств у
сучасних умовах.
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Мета досліджень — визначення умов для
здійснення розширеного відтворення матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств та обґрунтування рекомендацій щодо їх формування з урахуванням
фінансових результатів господарювання.
Результати досліджень. Під звуженим відтворенням розуміємо скорочення основного та
оборотного капіталу, тобто відтворення здійснюється в обсягах, які постійно скорочуються. Просте відтворення передбачає, що відшкодування витрачених матеріально-грошових
коштів і збереження досягнутого рівня, тобто
відтворення забезпечується у незмінних обсягах.
Водночас розширене відтворення передбачає формування фонду накопичення для зростання обсягів виробництва. Зазначимо, що
для оцінювання інтенсивності та ефективності
відтворювальних процесів, як правило, використовуються прибуток і рентабельність.
З метою проведення оцінювання формування можливостей для розширеного відтворення в сільськогосподарських підприємствах у
2011 р. було проведено їх групування за типами відтворення з визначеними параметрами
рентабельності: до 15% — звужений, до 35%
— простий, понад 35% — розширений тип. Такий поділ для прибуткових господарств пов’язаний з тим, що за умов, які склалися, відтворення рівня рентабельності, який становить
35%, за нашими розрахунками, є нижньою межею, при якій забезпечується розширення виробництва продукції на 3–5% за рік. У групування агропідприємств за типами відтворення ввійшло 9382 сільськогосподарських това-
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Рік

Динамі а обся державної підтрим и на одне сільсь о осподарсь е підприємство за типами відтворення:
— обся державної підтрим и на 1 сільсь о осподарсь е підприємство,
тис. рн.

ровиробника, яким виділено у 2011 р. на одне
сільськогосподарське підприємство 430,4 тис. грн.
Середня чисельність працівників, зайнятих у
агровиробництві становила 506,6 тис. осіб,
або в розрахунку на одне підприємство —
54 особи.
У 2011 р. до звуженого типу відтворення
належало 4282 господарства, зокрема з рівнем
рентабельності 0% — 2093 сільськогосподарських підприємства (48,9%). Середній рівень
збитковості у цій групі господарств становив —
15,2%. Сільськогосподарським підприємствам
цієї групи виділено 13,1% державної підтримки, зокрема на одне сільськогосподарське підприємство 253,3 тис. грн. До звуженого типу
відтворення з рентабельністю 0,1–15% належить 2189 сільськогосподарських підприємств,
або 51,1%. Розрахунки засвідчують, що сільськогосподарським товаровиробникам цієї групи виділено 803826 тис. грн державної підтримки, зокрема в розрахунку на одне сільськогосподарське підприємство — 367,2 тис. грн,
або вище рівня групи із рентабельністю до 0%
на 45%.
Простий тип відтворення з рентабельністю
15,1 — 35% забезпечували 2135 сільськогосподарських підприємств. Середній рівень їх
рентабельності становив 7,3%. Цьому типу
сільськогосподарських підприємств виділено
26,3% загального обсягу державної підтримки,
в т.ч. на одне сільськогосподарське підприємство — 497,2 тис. грн.
До розширеного типу відтворення належить
2965 сільськогосподарських підприємств, зокрема: 1755 господарств з рівнем рентабельсічень 2013 р.

ності 35,1 — 70% або 18,7% від загальної кількості; з рівнем рентабельності понад 70% —
1210 сільськогосподарських товаровиробників,
або 12,9%. Група сільськогосподарських підприємств з рівнем рентабельності 35,1 — 70%
одержала у 2011 р. 894046 тис. грн, або на одне сільськогосподарське підприємство —
509456,4 грн; з рентабельністю понад 70% —
748820 тис. грн, або на одне підприємство —
448813,6 грн, або на одне сільськогосподарське підприємство — 618859,5 грн, що на 24,5%
більше, ніж у групі з простим відтворенням (рисунок).
Як показують дані рисунка, найбільше субсидій на одне сільськогосподарське підприємство припадає на групу господарств із розширеним відтворенням. У середньому на одне
підприємство у 2011 р. було виділено державної підтримки у 1,3 раза більше, ніж на всі досліджувані підприємства. У групі агропідприємств
із простим типом відтворення на одне сільськогосподарське підприємство в середньому виділялося на 3,3% більше державної підтримки,
ніж на всі сільськогосподарські підприємства.
Найменше державної підтримки припадало на
одне сільськогосподарське підприємство зі звуженим типом. У середньому на одне господарство вони одержали субсидій на 35,5% менше,
ніж загалом на всі досліджувані підприємства.
За період досліджень кількість сільськогосподарських підприємств з рентабельністю понад 70% у 2011 р. порівняно з 2009 р. виросла
більше ніж у 2,5 раза. Обсяги державної підтримки в цій групі підприємств у розрахунку на
одне підприємство були найвищими у 2011 р.

Вісник аграрної науки

75

ЕКОНОМІКА

і становили 618,86 тис. грн, що є нижчими, ніж
у середньому по досліджуваних підприємствах
на 37,8%, а на 100 га сільськогосподарських
угідь — 406 грн, що вище відповідно у 2,7 раза.
Отже, можна зробити висновок, що у групі сільськогосподарських підприємств із рівнем рентабельності понад 70% основним чинником
підвищення ефективності виробничої діяльності є значні обсяги державної підтримки, які
забезпечили формування сучасного продуктивного підприємства. Саме група сільськогосподарських підприємств у нинішніх умовах спроможна забезпечити розвиток виробничої діяльності за рахунок власних фінансових ресурсів,
самостійно залучати в оборот у необхідних
обсягах позичкові кошти.
Установлено, що група сільськогосподарських підприємств із розширеним типом відтворення забезпечує вищу продуктивність рослинництва й тваринництва, що гарантує їм високу

Напрями забезпечення відтворення
потенціалу сільськогосподарських підприємств

прибутковість. Так, урожайність зернових, соняшнику, цукрових буряків у 2011 р. перевищувала цей показник у групі сільськогосподарських підприємств зі звуженим типом відтворення на 36,2; 48,5; 18,1%. Продуктивність
галузі тваринництва у високоприбуткових підприємствах також має схожу тенденцію. Так,
надій від однієї корови перевищує на 29,8%
аналогічний показник у групі збиткових сільськогосподарських підприємств, а середньодобові прирости великої рогатої худоби та свиней, відповідно на 6,2 та 17,7%. Отже, сільськогосподарським підприємствам зі звуженим та
простим типом відтворення потрібно насамперед підвищувати продуктивність галузей сільськогосподарського виробництва, що дає змогу максималізувати прибуток з одиниці продукції, і, як наслідок, створювати передумови
та умови для розширеного відтворення матеріально-технічних ресурсів.

Висновки
На сучасному етапі важливо підтримати
господарства зі звуженим типом відтворення, оскільки їхній стан переважно визначає
життєдіяльність сільського населення. Їх підтримка має здійснюватися у рамках спеціальних програм зі сталого розвитку сільських
територій. Для підприємств цієї групи необхідно розробити комплекс заходів щодо реструктуризації та модернізації виробничого
потенціалу, передбачити кошти на соціальний розвиток, працевлаштування та перекваліфікацію персоналу. Реорганізація виробництва, запровадження науково обґрунтованої
системи землеробства і тваринництва, розвиток спеціалізації та кооперації мають стати пріоритетом у перспективному забезпеченні необхідних темпів відтворення матеріально-технічної бази.
Для сільськогосподарських підприємств із
простим типом відтворення, недостатньо
високим рівнем рентабельності, пріоритет-

ними напрямами розвитку мають стати: забезпечення оновлення та вдосконалення матеріально-технічної бази, ефективніше використання виробничого потенціалу, вдосконалення спеціалізації та розміщення сільськогосподарського виробництва.
Сільськогосподарські підприємства з розширеним типом відтворення за сформованого потенціалу можуть при нинішньому рівні
державної підтримки успішно розвиватися та
одержувати достатній обсяг прибутку для
здійснення відтворення на розширеній основі.
Основними напрямами перспективного забезпечення процесу відтворення матеріальнотехнічних ресурсів у цій групі підприємств
мають стати: запровадження у виробництво прогресивних технологій, високопродуктивної худоби і техніки, що сприятиме переведенню сільського господарства на інноваційні засади розвитку, підвищенню кваліфікації
персоналу та перепідготовці кадрів.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНИХ КОРІВ У США
Молочне скотарство практикується в усьому світі і відіграє важливу роль в економіці багатьох країн. Молочна продуктивність корів молочних порід у США висока, проте лідером
серед них залишається голштинська порода.
Поголів’я і продуктивність підконтрольних корів молочних порід у США
Продуктивність за 305 днів лактації
Порода

Айширська

Швіцька

Грензейська

Голштинська

Джерсейська

Молочний
шортгорн

Рік

Підконтрольне
поголів’я корів,
гол.

уміст у молоці, %
надій, кг

жиру

білка

Сума
жир+білок,
кг

Міжотельний
період, днів

2011
2010
2007
2011
2010
2007
2011
2010
2007
2011
2010
2007
2011
2010
2007

4718
4873
5756
11851
12775
14798
5210
5422
7652
3816832
3776761
3923793
232650
225111
193745

7013
7018
7076
8347
8453
8198
5923
6975
7019
10607
10517
10290
7626
7535
7334

3,95
3,92
3,91
4,10
4,06
4,06
4,57
4,53
4,50
3,66
3,61
3,65
4,75
4,69
4,60

3,17
3,18
3,17
3,39
3,38
3,39
3,36
3,35
3,36
3,07
3,06
3,07
3,63
3,61
3,59

499,34
498,29
500,99
625,2
628,9
610,8
469,7
549,6
551,7
713,9
701,5
691,5
639,1
625,4
600,7

–
416
416
–
429
449
–
427
440
–
407
418
–
392
402

2011
2010
2007

1843
1758
2055

5846
6240
6339

3,57
3,49
3,54

3,12
3,09
3,10

391,1
408,6
420,9

–
396
418
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Фенольні сполуки (ФС) є одними з найпоширеніших представників класу вторинних
рослинних метаболітів [12]. За літературними
даними, ФС, зокрема рутин та антоціани, є найперспективнішими біологічно активними речовинами для фармацевтичної та харчової
промисловості [7]. Серед представників вітчизняної флори (як потенційного джерела рутиновмісної сировини) на особливу увагу заслуговує традиційна українська круп’яна культура —
гречка.
Нині досягнуто значних успіхів у вивченні
хімічної структури ФС, їх біосинтезу, а також
внутрішньоклітинної локалізації [9, 13]. Проте
наявні дані про вплив регуляторів росту на біосинтез цих сполук залишаються неповними і
суперечливими [7].
Сучасне практичне сільське господарство
залишає актуальним питання пошуку безпечних для довкілля регуляторів росту, які здатні
підвищувати врожайність і харчову цінність
сільськогосподарських культур.
Хлорхолінхлорид (ССС) — є основою для
багатьох регуляторів росту вітчизняного та закордонного виробництва (тур, цикодел, Cycocel-720, Cycocel-750A). Препарат не леткий, не
забруднює атмосферу, не накопичується в
ґрунті та воді. Через 2–3 тижні після внесення
повністю розкладається до холіну, аміаку, води
та вуглекислоти. ССС широко застосовують у
плодово-ягідному садівництві для підвищення
продуктивності культур, а також для обробки
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зернових культур (гречки, пшениці, ячменю)
для запобігання їхньому передчасному виляганню [5].
Мета дослідження — з’ясувати дію низьких
концентрацій синтетичного регулятора росту —
хлорхолінхлориду на вміст антоціанів і рутину
та активність фенілаланін аміак-ліази (ФАЛ, EC
4.1.3.5) як регуляторного ферменту фенольного синтезу в проростках гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.).
Методика досліджень. Матеріал досліджень — 30-денні проростки гречки звичайної
(Fagopyrum esculentum Moench.) сорту Рубра.
Насіння пророщували в різних концентраціях
ССС: 0,5%, 1, 2%, контролем були рослини,
пророщені на дистильованій воді. Рослини вирощували методом піщаної культури на середовищі Кнопа, в контрольованих умовах освітлення (5 тис. лк), температури (20°С в атмосфері) та фотоперіоду (16 год).
Уміст рутину визначали хроматоденситометричним методом [10], антоціанів — за методом
рН-залежної диференційної спектрофотометрії
[8]. Активність фенілаланін аміак-ліази встановлено за методикою М. Цукера [14]. Активність
ферменту виражали в мМ коричної кислоти/г
білка. Вміст білка визначали за К. Лоурі [11].
Математичну обробку даних здійснювали за
В.О. Ушкаренко [4]. Кореляційний аналіз — у
програмі STATISTICA 6.0.
Результати та обговорення. Хлорхолінхлорид — регулятор росту групи ретардантів.
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Активність ФАЛ, мМ коричної
кислоти/г білка

Рис. 1. Уміст антоціанів і флавоноїд р тин
в лист ах 30-денних пророст ів реч и звичайної за дії ССС: К — онтроль; Д1 — 0,5%
ССС; Д2 — 1% ССС; Д3 — 2% ССС;
— антоціани;
— р тин (до рис. 1 і 2)

Рис. 2. Зміни а тивності фенілаланін аміа ліази в лист ах 30-денних пророст ів реч и
звичайної за дії ССС

Його фізіологічна дія виявляється у гальмуванні росту осьових органів, їх потовщенні, сти-

Активація фенольного метаболізму
в рослинах гречки звичайної за дії хлорхолінхлориду

муляції росту та розвитку кореневої системи,
а також позитивному впливі на репродуктивні
органи. Завдяки обробці рослин ретардантом
уміст фотосинтетичних, УФ-поглинальних пігментів та активність антиоксидантних ферментів підвищується й утворюються низькомолекулярні антиоксиданти — фенольні сполуки [2].
Вивчаючи дію ССС на рослини гречки звичайної, можна простежити чітку тенденцію
збільшення вмісту фенольних сполук. За обробки насіння гречки звичайної максимальною
2%-ю концентрацією ретарданту вміст флавоноїду рутину збільшився у 3,5 раза, антоціанів —
у 8 разів порівняно з контролем (рис. 1).
Відомо, що значні зміни активності ключового ферменту фенольного синтезу — ФАЛ відбуваються у відповідь на дію багатьох факторів:
світла, температури, механічного пошкодження, дефіциту більшості елементів мінерального живлення [1, 3, 6].
Під час експерименту встановлено, що завдяки обробці насіння гречки звичайної ССС у
концентрації 2% активність ФАЛ зросла удвічі
(рис. 2).
Отримані нами дані корелюють з умістом
фенолів (антоціанів і рутину). Статистичний
аналіз свідчить, що коефіцієнт кореляційної
залежності вмісту рутину та активності ФАЛ
(r1)=0,946; умісту антоціанів та активності ФАЛ
(r2)=0,930. Обидва розраховані коефіцієнти (r1,
r2) характеризують велику, майже лінійну залежність.

Висновки
Встановлено активацію фенольного метаболізму в рослинах гречки звичайної за дії
ретарданту в концентрації 2%.
Під час досліджень виявлено, що за обробки рослин гречки звичайної препаратом цієї

концентрації активність ключового ферменту фенольного біогенезу — фенілаланін аміак-ліази зростала удвічі, що корелює зі збільшенням умісту рутину у 3,5 і вмістом антоціанів — у 8 разів.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 050(100): 006.063: 004.65
Влизло В.В., Искра Р.Я., Салыга Ю.Т. Наукометрические базы данных и возможности регистрации
в них отечественных научных изданий//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 5–10.
Проблемно-дискуссионная статья посвящена вопросам современных международных наукометрических баз данных, в частности Web of Science и SciVerse Scopus. Акцентируется внимание на возможностях регистрации в этих базах данных
отечественных научных изданий. Также описываются и дискутируются имеющиеся сегодня в мировой
и отечественной практике методы унифицированной
оценки эффективности труда отдельного ученого,
научного учреждения и т.д. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: наукометрические базы данных,
импакт-фактор, индекс Хирша, научные издания

Ключевые слова: чернозем типичный, биогенность,
эколого-трофические группы микроорганизмов.
УДК 632.51:632.915:528.926
Иващенко А.А., Клечковский Ю.Э., Могилюк Н.Т.,
Чебановская А.Ф. Методика расчета рентабельности ликвидации карантинных организмов//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 24–28.
Дана оценка возможности дальнейшего распространения карантинного сорняка горчака ползучего (Acroptilon repens L.) на территории Украины и приведены методические аспекты анализа рентабельности его ликвидации. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: горчак ползучий, карантин, эколого-географический анализ, методика, рентабельность.

УДК 631.67.417.2:631.582:631.81
Ермолаев Н.Н., Хохлов В.В. Изменения гумусного
состояния дерново-подзолистой почвы под влиянием удобрения в севооборотах Полесья//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 11–14.
Представлены результаты исследований изменения
содержания и запасов гумуса в почве и расчеты его
баланса в 5-польном зерно-травянопропашном и 2польном зернопропашном севооборотах. Библиогр.:
9 названий.
Ключевые слова: содержание гумуса, запасы гумуса, баланс гумуса, дерново-оподзоленная почва,
короткоротационный севооборот.

УДК 635.11:631.816
Корниенко С.И., Куц А.В., Парамонова Т.В., Горовая Т.К. Снижение нитратов в корнеплодах свеклы
столовой//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 29–32.
Определено влияние разных технологических приемов выращивания (сортовой состав, сроки посева,
предшественники, прореживание, внесение и последействие удобрений, формы и способы внесения
удобрений, использование микроэлементов, способы орошения) на накопление нитратов в корнеплодах свеклы столовой. Библиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: нитраты, свекла столовая, сорта, удобрения, микроэлементы, предшественники,
способы орошения.

УДК 631.81:631.417
Цвей Я.П., Иванина В.В., Петрова Е.Т. Групповой
и фракционный состав гумуса чернозема типичного в разноротационных севооборотах//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 15–19.
Доказано, что использование органо-минеральных
систем удобрения и уменьшение в севообороте
доли свеклы сахарной до 17% положительно влияли на качественный состав гумуса и стабилизировали соотношение Сгк:Сфк на уровне 1,77–1,82. Процесс гумификации сопровождался углубленной
трансформацией органического вещества удобрений в стабильные компоненты гумуса, увеличивая
долю нерастворимого остатка относительно контроля на 0,12–0,14%. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: гумус, групповой состав, севообороты, система удобрения.

УДК 619:616-006.446:632.2
Мандыгра Н.С., Любарь Н.В., Гулюкин М.И., Иванова Л.А., Козырева Н.Г. Филогенетический анализ
вирусов лейкоза крупного рогатого скота//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 33–36.
Впервые в Украине изучено разнообразие генов env
и pol вируса лейкоза крупного рогатого скота. Определена нуклеотидная последовательность и проведен филогенетический анализ с целью выявления
генотипов исследованных изолятов провируса лейкоза, циркулирующего на территории Украины. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: вирус лейкоза, полимеразная
цепная реакция, генотипы вируса, филогенетический анализ, гены env, pol.

УДК 631.461:631.445.4
Демиденко А.В., Тонха О.Л., Величко В.А. Биогенность чернозема типичного при различной обработке
почвы//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 20–23.
Исследована численность эколого-трофических и
таксономических групп микроорганизмов в черноземе типичном при 36-летнем использовании различных обработок почвы. Показано, что глубокая
плоскорезная обработка почвы способствует уменьшению процессов минерализации, усилению гумусонакопления, улучшению обеспечения подвижными формами фосфора и минеральными соединениями азота. Библиогр.: 9 названий.
січень 2013 р.

УДК 636.242:591.152
Кацы Г.Д., Ладыш Е.И., Хирлюк Р.Я., Абальмасов В.С. Акклиматизация мясного скота породы шароле в Донецкой области//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 1. — С. 37–40.
Иммунная система коров породы шароле первого
экологического поколения в Донецкой области функционирует без особых отклонений. В жару выявлены небольшие увеличения количества Т-киллеров
и циркулирующих иммунокомплексов; показатель
фагоцитарной активности, наоборот, уменьшается.
Толщина эпидермиса и площадь сальных желез
увеличивается. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: мясной скот, порода шароле,
иммунитет, кожа, микроклимат, сезон.
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РЕФЕРАТЫ
УДК 633.15:631.52
Дзюбецкий Б.В., Черчель В.Ю., Марочко В.А. Формирование признака «влажность» у скороспелых
гибридов кукурузы//Вісник аграрної науки. — 2013.
— № 1. — С. 41–44.
Рассмотрены результаты изучения влияния морфобиологических особенностей початка скороспелых
гибридов кукурузы на формирование признака
«влажность зерна при созревании». Доказано, что
раскрытие оберток и поникание початков отрицательно влияют на массу 1000 зерен и на продуктивность растений в целом. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: кукуруза, гибрид, скороспелость,
собирательная влажность зерна, консистенция эндосперма.
УДК 633.11:631.5
Василюк П.Н., Улич Л.И. Научное обоснование послерегистрационных исследований сортов//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 1. — С. 45–49.
Обоснована целесообразность проведения послерегистрационного сортоизучения. Приведены результаты исследований влияния эколого-адаптивного
подхода к подбору и размещению сортов пшеницы
озимой в агроклиматических зонах, подзонах и микрозонах на реализацию их природного потенциала
урожайности, реакцию на некоторые агроприемы.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: сорт, послерегистрационные исследования, пшеница, агроклиматические зоны,
адаптация, потенциал продуктивности.
УДК 631.3:658
Сидорчук А.В. Формирование эффективного рынка техники, технических и технико-технологических
услуг//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 50–54.
Доказано, что внутренние рынки техники, технических и технико-технологических услуг взаимодействуют между собой, а их эффективность в значительной степени зависит от содержания государственной
технической политики. Обоснованы стратегические
векторы политики, направленной на импортозамену
существующей на рынке страны сельскохозяйственной техники; разработку экономико-правовых механизмов государственного влияния на формирование
внутригосударственных рынков техники, технических и технико-технологических услуг; совершенствование механизмов государственного стимулирования и поддержание технико-технологического обновления сельскохозяйственных предприятий;
организацию в государстве комплексных научных
исследований. Раскрыты технические, организационные и экономические основы механизмов государственного регулирования указанных рынков. Библиогр.: 4 названия.
Ключевые слова: рынки техники, технических и
технологических услуг, механизмы государственного регулирования, комплексные научные исследования.
УДК 631.504.062; 631.582.631.8
Булыгин С.Ю., Фурдычко О.И., Бондарь А.И., Дутов А.И. Определение критичности агропродукции
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в земледелии радиоактивно загрязненных регионов
//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 55–58.
Доказано, что научно-инновационные подходы к определению критичности агропродукции в земледелии радиоактивно загрязненных регионов должны
учитывать структуру потребления населением пищевых продуктов различного происхождения, а также
ее соответствие действующим гигиеническим нормативам содержания радионуклидов (ДР–2006).
Учитывая рост потребления населением растениеводческой продукции, следует уделять внимание
овощной составляющей потребительской корзины.
Подбор овощных культур и сортов с потенциально
невысокой способностью к аккумуляции радионуклидов сегодня является самым доступным мероприятием уменьшения индивидуальной дозы облучения населения. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: плотность загрязнения почвы,
радиационные загрязнения, удельная активность
радионуклида, радиационная критичность сельскохозяйственной продукции.
УДК 631.41; 631.45
Медведев В.В. К обоснованию уменьшения пашни в Украине//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 1. — С. 59–63.
Физические, физико-механические и технологические параметры почвенного покрова использованы
как критерии для оценки распространения неблагоприятных условий на пашне страны и обоснования
уменьшения ее размеров. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: физические, физико-механические и технологические параметры, сокращение пашни.
УДК 626.82
Скрипник О.В., Воропай Г.В., Пожидаева Н.В. Реконструкция мелиоративных систем в условиях реформированного сельскохозяйственного производства//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 64–67.
Изложены результаты исследований и производственной проверки эффективного способа реконструкции и модернизации мелиоративных систем на
территориях с развитым микрорельефом в условиях реформированного сельскохозяйственного производства. Библиогр.: 2 названия.
Ключевые слова: мелиоративная система, водоаккумуляционная траншея, микрорельеф, норма осушения, уровень почвенных вод.
УДК 634.11:581.47:663.813
Лысанюк В.Г., Войток Т.И. Пригодность плодов
новых сортов яблони для изготовления натурального сока//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 68–70.
Проанализирован биохимический состав свежих
плодов яблони 15-ти сортов отечественной и зарубежной селекций, а также натуральных соков, изготовленных из них. За комплексом физических, потребительских и органолептических показателей выделено сорта, плоды которых наиболее пригодны
для данного вида переработки. Библиогр.: 4 названия.
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РЕФЕРАТЫ
Ключевые слова: плоды яблони, натуральный сок,
показатели качества.
УДК 631.16:658
Зелиско И.М. Риски в системе обеспечения интеграционных аграрных формирований финансовыми
ресурсами//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1.
— С. 71–73.
Рассмотрены сущность и виды рисков в деятельности аграрных формирований, а также инструменты
управления риском — избегание риска, контроль
риска, передача риска, самофинансирование риска.
Предложена классификация рисков, влияющих на
обеспечение финансовыми ресурсами интеграционных аграрных формирований, по источникам их возникновения. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: финансовые ресурсы, интеграционные аграрные формирования, классификация
риска, инструменты управления риском.
УДК 338.432
Сатыр Л.М. Направления обеспечения воспроизводства потенциала сельскохозяйственных предприятий//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 1. —
С. 74–77.
В статье исследованы особенности процессов воспроизводства и определены возможности расширен-

січень 2013 р.

ного воспроизводства в сельскохозяйственных предприятиях Украины. Эта группа предприятий способна в нынешних условиях обеспечить развитие производственной деятельности за счет собственных
финансовых ресурсов, самостоятельно включать в
оборот в необходимых объемах заемный капитал.
Обоснованы рекомендации по формированию материально-технических ресурсов сельскохозяйственных предприятий с учетом финансовых результатов
их хозяйствования. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: воспроизводство, потенциал,
факторы производства, материально-техническое
обеспечение, государственная поддержка.
УДК 577.13:581.13
Смирнов А.Е. Активация фенольного метаболизма
в растениях гречихи обыкновенной при действии
хлорхолинхлорида//Вісник аграрної науки. — 2013.
— № 1. — С. 78–80.
Приведены результаты исследования влияния низких концентраций хлорхолинхлорида на содержание
фенольних соединений (антоцианов, рутина) и активность фермента фенилаланин аммиак-лиазы в
проростках гречихи обыкновенной. Библиогр.: 14
названий.
Ключевые слова: рутин, антоцианы, гречиха обыкновенная, фенилаланин аммиак-лиаза.
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ABSTRACTS
UDC 050(100): 006.063: 004.65
Vlizlo V., Iskra R., Salyga Yu. Science and metric
databases and capability registration in them of domestic scientific editions//News of agrarian sciences. —
2013. — № 1. — P. 5–10.
The article is devoted to the problems of modern
international science and metric databases, in particular
Web of Science and SciVerse Scopus. Special attention
is paid to recording capabilities in these databases of
domestic scientific editions. Also methods available
today in world and domestic practice of unitized
performance evaluation of separate scientist, scientific
institution etc. are discussed. Bibl.: 6 titles.
Key words: science and metric databases, impactfactor, Hirsh coefficient, scientific editions.
UDC 631.67.417.2:631.582:631.81
Yermolayev N., Hohlov V. Changes in humus status
of soddy podzolic sandy loam soil under the influence
of fertilizing in crop rotations of Polisya//News of agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 11–14.
Results are given of researches in changes of the
humus content and reserves in soil, as well as accounts
of its balance in 5-field grain-grass tilling and 2-field
grain tilling crop rotations. Bibl.: 9 titles.
Key words: humic matter, humus stores, humus balance, soddy podzolized soil, short-term crop rotation.
UDC 631.81:631.417
Tsvey Ya., Ivanina V., Petrova Ye. Group and fractional composition of humus of typical black earth in
different crop rotations//News of agrarian sciences. —
2013. — № 1. — P. 15–19.
It is proved that use of organic-mineral fertilizer systems
and decrease in crop rotation of share of sugar beet to
17% positively influenced qualitative composition of
humus and stabilized the ratio Sgk:Sfk at the level of 1,771,82. Humification process was accompanied by deep
transformation of organic matter of fertilizers in stable
builders of humus, enlarging the share of insoluble
residue in comparison with the control by 0,12–0,14%.
Bibl.: 7 titles.
Key words: humus, group composition, crop rotations,
fertilizing system.
UDC 631.461:631.445.4
Demidenko A., Tonha O., Velichko V. Biogenic features of typical black earth at different techniques of soil
processing//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 1. — P. 20–23.
A lot of ecological-trophic and taxonomical groups of
micro-organisms in black earth typical are researched
at 36-year use of various cultural operations. It is shown
that deep non-plough tillage of soils contributes in
decrease of processes of salinity, magnification of
humus accumulation, improved provision with mobile
forms of phosphorus and mineral forms of nitrogen.
Bibl.: 9 titles.
Key words: typical black earth, biogenic features,
ecological-trophic groups of micro-organisms.
UDC 632.51:632.915:528.926
Ivashchenko A., Klechkovskiy Yu., Moghiliuk N.,
Chebanovska A. Methodology of calculation of pro-
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fitability of liquidation of quarantine organisms//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 24–28.
An assessment is made of capability of the further
spreading of quarantine weed of Acroptilon repens L.
in Ukraine. Methodological aspects of profitability analysis of its liquidation are also resulted. Bibl.: 14 titles.
Key words: stagger bush, quarantine, ecological and
geographical analysis, methodology, profitability.
UDC 635.11:631.816
Korniyenko S., Kuts A., Paramonova T., Gorovaya T. Methods of lowering nitrates’ content in roots
of beet//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 1. — P. 29–32.
Influence is studied of different methods of cultivation
(grades’ composition, sowing periods, precursors, thinning, entering fertilizers and aftereffect of their usage,
forms and fertilization methods, use of microelements,
irrigating methods) on accumulation of nitrates in roots
of beet. Bibl.: 3 titles.
Key words: nitrates, beet, quality, fertilizers, microelements, precursors, irrigating methods.
UDC 619:616-006.446:632.2
Mandygra N., Liubar N., Guliukin M., Ivanova L.,
Kozyreva N. Phylogenetic analysis of viruses of leukosis of cattle//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 1. — P. 33–36.
For the first time in Ukraine a diversity of genes env
and pol of Bovine leukaemia virus is learnt. Bibl.: 7 titles.
Key words: leukosis virus, polymerase chain reaction,
virus genotypes, phylogenetic analysis, genes env and pol.
UDC 636.242:591.152
Katsy G., Ladysh Ye., Hirliuk R., Abalmasov V. Acclimatization of Charolais beef cattle in Donetsk region
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 1. —
P. 37–40.
The immune system of Charolais cows of the first ecological breed in Donetsk region has no special deflection. In heat small increase of T-killers and circulating
immune complexes are observed; the index of phagocyte activity, to the contrary, is diminished. Depth of
false skin and the square of sebaceous glands are
enlarged. Bibl.: 6 titles.
Key words: beef cattle, Charolais breed, immunity,
skin, microclimate, season.
UDC 633.15:631.52
Dziubetsky B., Cherchel V., Marochko V. Formation
of an attribute «humidity» at early hybrids of corn//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 41–44.
Results are given of investigation in influence of morphological and biological features of cob of early hybrids
of corn on formation of attribute «humidity of grain at
ripening». It is proved that disclosure of wraps and
flagging of cobs negatively influences mass of 1000
seeds and productivity of plants as a whole. Bibl.:
13 titles.
Key words: corn, hybrid, early growth, collective humidity of grain, consistency of endosperm.
UDC 633.11:631.5
Vasiliuk P., Ulich L. Scientific justification of after-
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ABSTRACTS
registration investigation of grades//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 1. — P.45–49.
The expediency of after-registration investigation of
grades is justified. Results are given of investigation in
influence of ecological-adaptive approach to matching
and disposing grades of winter wheat in agroclimatic
zones, sub-zones and micro-zones on implementation
of their environmental assets of yielding ability and
response to some agricultural methods. Bibl.: 6 titles.
Key words: quality, after-registration investigation,
wheat, agroclimatic zones, adaptation, productivity
potential.
UDC 631.3:658
Sidorchuk A. Forming efficient market of engineering,
technical and technological services//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 1. — P. 50–54.
It is proved that domestic markets of engineering, technical and technological services interact among
themselves, and their performance largely depends on
the content of the state engineering policy. Strategic
vectors of the policy directed on substitution of import
agricultural machinery are justified, as well as necessity
of development of economic-legal mechanisms of the
state influence on forming interstate markets of
engineering, technical and technological services;
enhancement of mechanisms of state support technical
and technological up-dating of agricultural enterprises;
creation in the state of complex scientific investigations.
Technical, organizational and economical basis of
mechanisms of state regulation of the mentioned
markets are uncovered. Bibl.: 4 titles.
Key words: engineering markets, technical and technological services, mechanisms of state regulation,
complex scientific investigations.
UDC 631.504.062; 631.582.631.8
Bulygin S., Furdychko O., Bondar А., Dutov A. Determination of criticality of agrocommodity in farming
agriculture in radioactively contaminated regions//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 55–58.
It is proved that scientific-innovative approaches to
determination of criticality of agrocommodity in farming
agriculture in radioactively contaminated regions should
consider structure of consumption by the population of
foodstuff of different origin, and also its correspondence
to hygienic norms regulating the content of radionuclides
(SR-2006). Considering growth in consumption by the
population of plant growing products, it is necessary to
pay special attention to vegetable component of consumer goods basket. Selection of vegetable crops and
grades with potentially low-level capability to accumulation of radionuclides is today the most accessible
provision of decrease of individual radiation dose of the
population. Bibl.: 6 titles.
Key words: density of soil pollution, radiation pollution,
radionuclide specific activity, radiation criticality of agricultural products.
UDC 631.41; 631.45
Medvedev V. To justification of decrease of arable land
in Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 1. — P. 59–63.
Physical, physical-mechanical and technological paсічень 2013 р.

rameters of soil cover are used as measure for
assessment of spreading unfavorable conditions on
arable land and justification of decrease of its sizes.
Bibl.: 11 titles.
Key words: physical, physical-mechanical and technological parameters, arable land reduction.
UDC 626.82
Skripnik O., Voropay G., Pozhydayeva N. Reconstruction of reclamative systems in conditions of the
reformed farming industry//News of agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 64–67.
Results of investigation and manufacturing check of
effective method of reconstructing and remodeling of
reclamative systems in terrains with developed micro
relief in conditions of the reformed farming industry are
stated. Bibl.: 2 titles.
Key words: reclamative system, water-accumulating fosse, micro relief, norm of drainage, level of soil
water.
UDC 634.11:581.47:663.813
Lysaniuk V., Voytok T. Suitability of fruits of new
grades of an apple for natural juice manufacture//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 68–70.
Biochemical composition is analyzed of fresh fruits of
an apple of 15 grades of domestic and foreign selection,
as well as natural juices prepared from them. On the
basis of physical, consumer and organoleptic indicators
grades are selected which one fruits are most suitable
for that kind of processing. Bibl.: 4 titles.
Key words: apple fruits, natural juice, quality indices.
UDC 631.16:658
Zelisko I. Risks in system of provision of integration
agrarian enterprises with financial resources//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 1. — P. 71–73.
The essence and aspects of risks in activity of agrarian
enterprises, and also risk management tools — risk
avoidance, risk control, transfer of risk, risk self-financing is observed. Classification of risks is suggested
influencing provision with financial resources of integration agrarian enterprises on sources of their origin.
Bibl.: 12 titles.
Key words: financial resources, integration agrarian enterprises, risk classification, risk control instruments.
UDC 338.432
Satyr L. Directions of reproduction of potential of agricultural enterprises//News of agrarian sciences. —
2013. — № 1. — P. 74–77.
Features of reproductive processes are researched and
capabilities of expanded reproduction in agricultural
enterprises of Ukraine are determined. This group of
factories is capable in present requirements to ensure
development of production at the expense of own financial resources, and independently include extra
capital in turnover in necessary volumes. References
on forming material resources of agricultural enterprises
taking into account financial results of their managing
are justified. Bibl.: 13 titles.
Key words: reproduction, potential, production factors,
material support, the state support.
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UDC 577.13:581.13
Smirnov A. Activation of phenol metabolism in plants
of buckwheat at chlormequat chloride treatment///
News of agrarian sciences. — 2013. — № 1. —
P. 78–80.
Results are given of investigation in influence of low
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concentrations of chlormequat chloride on the content
of phenol bonds (anthocyans, rutinum) and activity of
phenylalanine ammonia-liaise in plantlets of buckwheat.
Bibl.: 14 titles.
Key words: rutinum, anthocyans, buckwheat, phenylalanine ammonia-liaise.
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