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НАУКОВО�ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ
ДО ВИКОРИСТАННЯ СОЛОМИ
ТА РОСЛИННИХ РЕШТОК

Розглянуто сучасні підходи до використання
у сільському господарстві соломи та рослинних
решток.

Виробництво продукції рослинництва завер-
шується збиранням основної продукції, а побічну
продукцію (солому зернових колосових та зерно-
бобових культур, стебла кукурудзи, соняшнику,
ріпаку, гичку цукрових буряків тощо) в одних ви-
падках збирають як додаткову і використовують
для виробничих потреб, в інших — подрібнюють,
розподіляють по поверхні поля, перемішують з
верхнім шаром ґрунту за допомогою дискових
лущильників або загортають на певну глибину в
ґрунт під час оранки.
Обсяги виробництва побічної продукції рос-

линництва в Україні перевершують понад 80 млн т
на рік, в окремі роки — до 100 млн т. Основна
частка цієї продукції (45—50 млн т щорічно) —
солома зернових колосових та зернобобових
культур. Традиційно солому зернових культур ви-
користовували для опалювання осель, годівлі
худоби, на підстилку, в будівництві житла та гос-
подарських споруд. Тому її ретельно збирали і
зберігали, стебла кукурудзи, соняшнику, солому
ріпаку та інших рослин використовували пере-
важно для опалення, а гичку цукрових буряків —
годівлі тварин.
Процес збирання і закладання на зберігання

побічної продукції рослинництва ресурсомісткий
і потребує для виконання різних операцій комп-
лексу машин. Наприклад, затрати праці на збиран-
ня і скиртування соломи у 2—3 рази, а витрати
пального в 1,2—1,5 раза більші, ніж на збиран-
ня зерна. Тому ведеться пошук ефективнішого й
дешевшого використання соломи та інших рос-
линних решток.
У світовій практиці солому і рослинні рештки

сільськогосподарських культур використовували
переважно у рослинництві для підтримання та
відтворення родючості ґрунтів, тваринництві як
підстилку та доповнення до грубих кормів, у теп-

лоенергетиці як енергоносії для виробництва теп-
лової енергії. У менших масштабах солому вико-
ристовують для виготовлення субстрату при ви-
рощуванні грибів, у декоративно-прикладному
мистецтві тощо.
Кожен з цих напрямів використання соломи та

рослинних решток має свої переваги і недоліки.
Більшість учених, особливо в галузі ґрунтознав-
ства та землеробства, вважає, що використову-
вати солому й рослинні рештки треба переваж-
но для підтримання й відтворення родючості
ґрунтів. Ряд учених та спеціалістів через пробле-
ми з вуглеводневими енергоносіями вважають,
що солома є перспективним джерелом енергії і
її доцільно активніше використовувати для вироб-
ництва теплової енергії. Є думки й щодо викорис-
тання соломи у тваринництві. На користь кожної
з цих позицій їхні прихильники наводять вагомі
аргументи і в конкретних умовах виробництва
часом нелегко прийняти правильне рішення.
Практика свідчить, що кожен із пропонованих

способів треба застосовувати там, де в ньому є
найбільша потреба, та з урахуванням конкретних
умов, де він буде найефективнішим. Наприклад,
якщо господарство не займається тваринництвом
або поголів’я худоби у ньому обмежене, гною
мало або його немає зовсім, то, безумовно, соло-
му треба використовувати переважно для під-
тримання та відтворення родючості ґрунтів. Адже
за відсутності органічного добрива іншого джере-
ла поповнення ґрунту органічною складовою
практично немає. Якщо господарство тварин-
ницьке і має достатньо гною, то використання в
ньому соломи як палива для одержання тепла
цілком виправдане. Отже, для вибору способу
раціонального використання соломи і рослинних
решток треба враховувати його економічну і гос-
подарську доцільність.
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

Розглянемо найбільш поширені способи вико-
ристання соломи зернових колосових культур.
Так, використання соломи та рослинних решток
сільськогосподарських культур як добрива особ-
ливо поширене в країнах з розвинутим сільсько-
господарським виробництвом. Останнім часом
цей процес набуває поширення і в Україні. Зумов-
лений він тим, що в сучасних умовах при знач-
ному скороченні поголів’я худоби та обмежено-
му внесенні в ґрунт органічних і мінеральних доб-
рив підтримання балансу гумусу на відносно
задовільному рівні, запобігання деградаційним
процесам та підвищення родючості ґрунтів мож-
ливе головним чином за рахунок застосування
післяжнивних рослинних решток польових куль-
тур і, передусім, соломи озимих культур як орга-
нічних добрив.
Нині, за даними ННЦ «Інститут ґрунтознавства

та агрохімії ім. О.Н. Соколовського», в Україні
щорічні втрати гумусу сягають 0,5 т на 1 га ріллі.
Водночас існує можливість за рахунок соломи та
рослинних решток повертати в ґрунт 15—20 кг
азоту, 8—10 кг фосфору і 30—40 кг калію на гек-
тар, а також важливі мікроелементи — бор, мідь,
марганець, молібден, цинк, кобальт. При викорис-
танні як органічних добрив 17—20 млн т соломи
можна заощадити понад 100 тис. т азоту, 70 —
фосфору та 250 тис. т калію щорічно. Ці дані
свідчать про те, що солома є цінним органічним
добривом, адже за гумусним еквівалентом тон-
на соломи замінює 2,5—2,8 т підстилкового гною.
Однак тільки внесена в ґрунт солома ще не є

повноцінним органічним добривом. Ним вона ста-
не після того, як відбудеться процес гуміфікації і
солома втратить властивість чинити депресивний
вплив на наступну сільськогосподарську культу-
ру. Для цього необхідно створити певні умови,
адже мікроорганізми, які розкладають органічні
сполуки, належать до аеробної групи і тому про-
цес гуміфікації соломи буде проходити краще за
умов достатньої аерації та зволоження ґрунту.
Отже, подрібнену солому бажано загорнути у
розпушений вологий ґрунт. Довжина часток по-
дрібненої соломи має бути не більше 10 см. Ця
вимога стосується й інших рослинних решток,
призначених для використання як органічних доб-
рив. Для усунення депресивної дії соломи на ріст
і розвиток рослин наступної культури на кожну
тонну соломи перед її загортанням у ґрунт тре-
ба вносити не менше 10—12 кг діючої речовини
амонійних форм азотних добрив. Якщо необхідні
умови буде дотримано, то через 6—8 міс. 40—
50% унесеної в ґрунт соломи пройде гуміфікацію
і перетвориться в органічне добриво. Решта со-
ломи стане добривом дещо пізніше. З огляду на
ці обставини солому вносять в ґрунт як добриво
під ярі культури, оскільки їхню сівбу бажано про-
водити лише через 6—8 міс. після загортання
соломи в ґрунт.
Технічно й економічно найбільш раціональною

технологічною схемою використання соломи на
добриво є подрібнення її під час збирання основ-
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ної продукції з наступним внесенням азотних доб-
рив і загортанням соломи в ґрунт. Для цього зер-
нозбиральні комбайни мають бути обладнані уні-
версальними подрібнювачами, які після подріб-
нення соломи рівномірно розподілять її по
поверхні поля на ширину захвата жниварки. Інші
способи менш ефективні, але в реальних вироб-
ничих умовах застосовувати їх нерідко змушують
обставини. Так, улітку 2008 р. через дощі строки
збирання зернових розтягнулися, хлібостій поля-
гав, проростали бур’яни, що вело до зростання
втрат врожаю. З огляду на ці обставини, а також
високу вартість пального і зношеність комбайно-
вого парку частина виробників зерна була зму-
шена збирати тільки зернову частку врожаю, а
солому залишати на полі у валках. До того ж на-
явні у багатьох господарствах імпортні зернозби-
ральні комбайни не були обладнані подрібнюва-
чами соломи. Як результат, стан багатьох полів
після збирання ранніх зернових культур практич-
но унеможливлював загортання соломи в ґрунт і
проведення основного обробітку ґрунту без вико-
нання додаткових робіт.
Постало питання: як подрібнити солому, що

лежить на полях у валках, рівномірно розподіли-
ти її по поверхні поля, перемішати з ґрунтом і
проводити основний його обробіток на цих по-
лях? У цьому випадку найбільш прийнятним спо-
собом подрібнення соломи було застосування
подрібнювачів рослинних решток ПР-4,5 та ИРП-5,4
з вертикальною віссю обертання робочих органів
та подрібнювачів ПП-2, ПН-2,0 та ПН-4,0 з гори-
зонтальною віссю обертання або подрібнювачів
виробництва іноземних фірм «KUHN», «Шульте»
та інших.
Інколи виробничники для подрібнення соломи,

що лежить у валку, замість подрібнювачів рос-
линних решток застосовують важкі дискові боро-
ни типу БПРР-4,2 та БПРР-6,5 з наступним об-
робітком поверхні поля важкими культиваторами
типу КПЕ-3,8. Але тут слід ураховувати, що якість
подрібнення соломи при цьому буде значно гір-
шою й спричиняє нерівномірність розподілу со-
ломи по площі.
Для подрібнення стебел кукурудзи, що зби-

рається на зерно, ВАТ «Херсонський машинобу-
дівний завод» пропонує застосувати жниварку
КМС-6 до зернозбиральних комбайнів КЗС-9-1
«Славутич», Дон-1500, «Єнісей-960» та причіп-
ний кукурудзозбиральний комбайн ККП-2С, а для
подрібнення стебел соняшнику одночасно зі зби-
ранням насіння — жниварку ПЗС-8, яка агрега-
тується з усіма моделями зернозбиральних ком-
байнів, що є на ринку України.
Подрібнені та розподілені по поверхні поля со-

лома або інші рослинні рештки після внесення
азотних добрив необхідно загортати в ґрунт не
пізніше, ніж через 2 доби. Для перемішування з
ґрунтом подрібненої соломи та рослинних реш-
ток і загортання їх у ґрунт, зазвичай, використо-
вують важкі дискові борони вітчизняних чи зару-
біжних виробників. Кращі результати забезпечу-
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ють дискові борони, в конструкції яких поєднано
роботу дискових робочих органів та циліндричних
котків.
Другим основним напрямом ефективного ви-

користання соломи є застосування її у тварин-
ництві. В попередні роки солому зернових куль-
тур використовували тут як грубий корм та на
підстилку. Для підготовки соломи до згодовуван-
ня застосовували механічні, хімічні, термічні, тер-
мохімічні, біологічні, баротермічні та інші методи
підвищення поживності соломи. Для цього були
створені соломорізки, дозатори, змішувачі, запа-
рювачі тощо, але потрібного ефекту від згодову-
вання соломи тваринам не було досягнуто. Ос-
новний висновок: для високопродуктивних тварин
солома є малоцінним кормом і використовувати
її доцільно лише як добавку, яка при певних ра-
ціонах годівлі може забезпечити потреби тварин
у клітковині. У тваринництві солому доцільно ви-
користовувати, передусім, як підстилку, найбільш
придатну для створення комфортних умов утри-
мання тварин та виробництва органічних добрив.
За даними Інституту тваринництва УААН, добо-
ва потреба в соломі як підстилці для однієї ко-
рови коливається від 2 до 8 кг на добу залежно
від типу утримання та продуктивності тварин. За
таких обсягів використання соломи на молочних
фермах можна одержати від корови 40—50 кг
органічних добрив за добу, а на високопродуктив-
них фермах і більше.
Останнім часом в країнах з розвиненою еко-

номікою набуває поширення використання соло-
ми та рослинних решток на енергетичні цілі.
Особливо активно розвивається цей напрям
енергетики в Данії, Швеції, в більшості країн Цен-
тральної Європи. Там щорічно на енергетичні по-
треби використовують від 5 до 20% соломи. З ог-
ляду на зростання вартості видобувних видів па-
лива та залежність нашої країни від їх імпорту,
використання побічної продукції рослинництва,
зокрема, соломи на енергетичні потреби є перс-
пективним. В Україні вже є певний досвід вико-
ристання соломи для одержання теплової енергії.
Так, нині у сільській місцевості функціонує 16 теп-
логенеруючих систем, які при використанні близь-
ко 10,5 тис. т соломи виробляють за опалюваль-
ний сезон понад 1,5 млн кВт/год теплової енергії.
За попередніми підрахунками, в Україні на енер-
гетичні цілі є можливість щорічно використовува-
ти до 10 млн т соломи зернових та близько 7 млн т
соломи ріпаку, що може зменшити потребу у ви-

добувних видах енергоносіїв для виробництва
теплової енергії майже на 4 млн т.
Однак сільськогосподарська біомаса, яку ви-

користовують як паливо, має ряд відмінних особ-
ливостей від традиційних енергоресурсів, що за-
стосовують для опалення. Найбільш важливою
паливно-технологічною характеристикою біома-
си, що використовують як тверде біопаливо, є її
теплотворна здатність, яка залежить від багатьох
чинників: генетичних особливостей енергетичних
рослин, впливу навколишнього середовища,
умов зберігання, вологості тощо. У табл. 1 наве-
дено середню теплотворну здатність сільськогос-
подарської енергетичної сировини (яку раніше
відносили до відходів агропромислового вироб-
ництва) за абсолютної її вологості 20%.
Сучасні споживачі палива технологічно та тех-

нічно налаштовані на використання концентрова-
них непоновлюваних джерел енергії. Для підви-
щення рівня енергетичної автономності сільсько-
господарського виробництва за рахунок викорис-
тання соломи потрібні значні капітальні внески.
В Україні виробляють теплогенератори з повіт-

ряним теплоносієм для спалювання соломи, що
можуть агрегатуватись з сушарками та викорис-
товуватися для опалення теплиць й виробничих
приміщень (теплогенератори типу ТГС вироб-
ництва ВАТ «Бриг» Миколаївської області),
водогрійних котлів для обігріву виробничих при-
міщень та соціально-культурних об’єктів (котли
типу RAU виробництва ВАТ «Південтеплоенер-
гомаш» Рівненської області, що випускаються за
ліцензією датської фірми «Passot Energi»), котлів-
теплогенераторів для спалювання відходів де-
ревообробки (теплогенератори типу ТГУ виробницт-
ва АТ «Макагротех» Київської області та типу
«Дракон» виробництва ТОВ «Українські техно-
логічні системи» Тернопільської області). Іншим
напрямом використання соломи як енергоносія є
спалювання її в ущільненому стані у вигляді гра-
нул чи брикетів, що уповільнює процес спалю-
вання у 5—6 разів (порівняно з подрібненою та
ущільненою масою) та контрольованим щодо
емісії летких сполук і димових газів в атмосфе-
ру. Крім того, у цьому разі виникають реальні пе-
редумови підвищення питомої енергомісткості
рослинної сировини за рахунок змішування з
більш калорійними відходами переробки сільсь-
когосподарської сировини, наприклад, фузу, ма-
кухи, баластними продуктами виробництва рос-
линних олій, а також торфом та вугільним пилом.
Враховуючи, що промисловістю України освоєно
випуск пресового та спеціального технологічно-
го обладнання (завод «Пресмаш» м. Івано-
Франківськ, ЗАТ «Черкаселеватормаш» м. Чер-
каси) стає можливою реалізація пілотних проектів
міні-заводів з виробництва брикетів чи гранул зі
збагаченої паливної біомаси теплотворною здат-
ністю від 18 до 30 МДж/кг безпосередньо на місці
накопичення сировини та її реалізації за незнач-
них транспортних витрат.
У ННЦ «ІМЕСГ» УААН визначено 4 основних

Солома зернових культур 10,5
Стебла кукурудзи 12,5
Гілки плодових дерев 10,5
Стебла соняшника 12,5
Виноградна лоза 14,2

1. Середня теплотворна здатність енергетич�
ної сировини

Теплотворна
здатність, МДж/кг

Енергетична
сировина
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варіанти наборів машин і обладнання для за-
готівлі рослинних відходів і виробництва з них
паливної біомаси. Варіант І реалізується за роз-
робленою ще в УНДІМЕСГ та найбільш розпов-
сюдженою свого часу схемою: від комбайна з
подрібнювальним пристроєм (приставкою) под-
рібнену солому вивантажують у великовагові віз-
ки-причепи 2ПТС-887А (його український аналог
мод. 8545-45) та підвозять трактором класу 1,4
(МТЗ, ПМЗ) до місця складування, де перед по-
дачею в теплогенераторну установку вона под-
рібнюється на дробарці типу ИГК-30Б (українсь-
кий аналог ІУФ-10). За варіантом ІІ не подрібне-
ну чи частково подрібнену солому, сформовану
у великі копиці, ущільнюють пресом типу ПРФ чи
ПТ (виготовляються на ВАТ «Ірпіньмаш») у тюки
або рулони, подають навантажувачем ПФ-0,5 у
транспортні засоби (великоваговий причіп або ав-
томобіль типу КАМАЗ-53208 з причепом чи МАЗ-
супер) і транспортують до місця складування чи
спалювання. Доцільне також застосування для
перевезення рулонів переобладнаного в ДПДГ
«Степне» (Полтавська область) причепа 1
ПТСМ-9, який може одночасно транспортувати 9
рулонів соломи та розвантажувати їх самостійно
за місцем складування чи спалювання. Варіант
ІІІ стосується переважно заготівлі післязбираль-
них залишків (стебел) кукурудзи, соняшнику, сор-
го, за яким стеблову масу подрібнюють косаркою
типу «Рось-2» (виробник «Білоцерківсільмаш»)
формують у валки, ущільнюють вищезгаданими
преспідбирачами і доставляють до місця спалю-
вання за схемою ІІ. Варіант ІV для ущільнення
рослинних решток у брикети чи пелети може ре-
алізовуватись за схемою І, коли попередньо под-
рібнену біомасу доставляють великоваговими
причепами до місця спалювання, доподрібнюють,
досушують та ущільнюють штемпельним, кільце-
вим чи гвинтовим пресом.
Слід зазначити, що солому економічно вигід-

но використовувати при незначних відстанях пе-
ревезень від місць виробництва до місць вико-
ристання. Так, економічно допустима відстань пе-
ревезення подрібненої соломи (при вартості
перевезення у межах 7,5 грн/т·км) не повинна
перевищувати 100 км. За аналогічних умов еко-
номічно допустима відстань перевезення соло-
ми в рулонах може бути у 2—2,5 раза більшою,
а якщо перевозити солому в брикетах — то в 5—
6 разів. Така різниця між економічно допустими-
ми відстанями перевезень зумовлена різною со-
бівартістю перевезення. Так, собівартість пере-
везення розсипної подрібненої соломи за нинішніх
економічних умов може бути в межах 7,5 грн
за 1 т на відстань 1 км, соломи в рулонах —
2,6 грн/т·км, соломи в брикетах — 0,6—0,7 грн/т·км.
Ці показники обмежуються наведеними значен-
нями з урахуванням того, що собівартість тепла,
одержаного від спалювання соломи, буде в ме-
жах 20—23 грн/ГДж і дорівнюватиме вартості теп-
ла, одержаного від спалювання природного газу
власного видобутку.
Як свідчать дані про виробництво і викорис-

тання соломи в наукових установах і науково-дос-
лідних господарствах Української академії аграр-
них наук (табл. 2), за останні 3 роки для енерге-
тичних потреб можна використати значний її
обсяг. Якщо врахувати ще й стебла кукурудзи,
соняшнику, ріпаку, то резерв для отримання теп-
лової енергії є.
Отже, можна зробити висновок, що наявних на

ринку України технічних засобів вітчизняного та
зарубіжного виробництва цілком достатньо для
збирання, зберігання та підготовки соломи до
спалювання в рулонах, паках, брикетах, гранулах
або звичайному вигляді. Разом з тим обладнан-
ня для підготовки біомаси до спалювання та
одержання тепла потребує вдосконалення з ура-
хуванням особливостей споживання теплової
енергії, що виробляється з біомаси.

Виробництво 420,0 675,0 524,0
Потреба для громадської худоби, на кормові цілі і підстилку 86,0 85,0 84,0
Використання як органічного добрива 126,0 203,0 157,0
Вільний залишок 208,0 387,0 283,0

2. Виробництво і використання соломи по роках з ранніх зернових в наукових установах і
дослідних господарствах системи УААН

Виробництво і використання соломи, тис. т
Рік

2007  2008 2009

Сучасні тенденції використання соломи та
інших рослинних решток свідчать про негайну
необхідність додаткових досліджень щодо виз-
начення рослинних решток і кількості, які до-
цільно використовувати для удобрення ґрунтів
з урахуванням насиченості сівозмін зерновими
культурами, обмеження фітопатогенного на-

Висновки

вантаження на злакові культури, розвитку бу-
р’янів, управління азотним режимом ґрунту в
різних ґрунтово-кліматичних умовах. Накопичені
знання та практичний досвід щодо застосуван-
ня побічної продукції рослинництва як органіч-
них добрив необхідно враховувати в конкрет-
них господарських умовах.
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НОРМАТИВИ УТВОРЕННЯ
І ЗБЕРЕЖЕННЯ СТРУКТУРИ ҐРУНТУ

Визначено кількість агрономічно корисної
структури і водотривких агрегатів, які
припадають на 1% гумусу, 10% мулу і 10 мг/екв
увібраного кальцію в основних ґрунтах України.
Запропоновано перелік нормативних документів
для контролю стану оструктуреності ґрунтів і
недопущення їхнього переходу на деградаційний
шлях розвитку.

Кількість агрономічно корисних агрегатів і
їхня водотривкість — фундаментальні характе-
ристики ґрунту, від яких залежать зміст і спря-
мованість основних режимів і у підсумку його
родючість [1, 3, 4, 6]. Інтенсифікація землероб-
ства і особливо засоби механізації обробітку,
гідротехнічної меліорації і хімізації не повинні
погіршувати структурний стан і гальмувати про-
цеси агрегації, адже при цьому неминуче втра-
чатиметься і родючість ґрунтів. Тому збережен-
ня структури ґрунту є основною передумовою
сталого землекористування. Для реалізації мо-
ніторингу за структурним станом ріллі потрібні
нормативи, за допомогою яких можна було б
контролювати відповідні параметри ґрунту і по-
переджувати негативні його зміни.
Мета статті — визначити кількісні законо-

мірності агрегації в основних ґрунтах України
залежно від умісту гумусу, мулу і увібраного
кальцію; запропонувати нормативні документи,
які б регламентували заходи щодо недопущен-
ня деградації структурного стану ґрунтів.
Об’єкти і методи. Використано базу даних

з властивостей ґрунтів України лабораторії гео-
екофізики ґрунтів ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соко-
ловського», яка містить понад 350 визначень
структурного стану і водотривкості майже усіх
орних ґрунтів України (за винятком піщаних

ґрунтів Полісся, де макроструктура фактично
відсутня). Аналіз структури виконано за мето-
дикою Савінова.
Результати і обговорення. За норматив ут-

ворення структури ґрунту (агрегації) приймаємо
кількість структурних одиниць (агрономічно ко-
рисної структури розміром від 10 до 0,25 мм і
водотривких агрегатів більше 0,25 мм), яка при-
падає на 1% загального гумусу при фіксованих
значеннях двох інших чинників формування
структури — дрібнодисперсної мінеральної ча-
стини ґрунту (мулу) і увібраного кальцію. Таким
нормативом агрегації може бути також кількість
структурних одиниць, що припадає на 10% му-
лу і 10% мг/екв увібраного кальцію на 100 г
ґрунту за такої самої умови — фіксованих зна-
чень інших чинників агрегації. Наявну в базі
даних інформацію віднесено до 3-х груп від-
повідно умов, що подано у табл. 1. З урахуван-
ням цього складено таблицю, до якої занесе-
но експериментальні дані з бази по кодах 0, 1 і
2. Найбільшим за чисельністю (23 значення) ви-
явилось сполучення 221, тобто, у базі доміну-
вали ґрунти з умістом гумусу вище 3%, мулу —
більше 30% і увібраного кальцію — від 20 до
30 мг/екв на 100 г ґрунту. Менше (до 7 значень)
припадало на сполучення чинників, у якому
вміст гумусу був від 2 до 3%. Ще менше було

Уміст загального гумусу, % <2 2—3 >3

Уміст мулу (<0,001 мм) за гранулометричним складом, % <20 20—30 >30

Уміст увібраного кальцію, мг-екв/100 г ґрунту <20 20—30 >30

1. Значення і коди чинників агрегації

0 1 2
Чинник утворення структури

Код
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сполучень з умістом гумусу менше 2%. Це оз-
начає, що здобуті нормативи більше придатні
для ґрунтів Лісостепу і Степу і менше — для
ґрунтів легкого гранулогічного складу Полісся.
Далі віднайдено залежність накопичення

структур 10—0,25 мм і водотривкої фракції
більше 0,25 мм від збільшення у ґрунті гумусу
за різних інших чинників. Окремі приклади та-
ких переважно лінійних залежностей наведено
на рис. 1 і 2.
За результатами аналізу даних зведеної

таблиці і рисунків (у статті показано лише їхню
частину) отримано нормативи утворення струк-
тури в основних ґрунтах України (табл. 2).
Незважаючи на спрощені переважно лінійні

моделі, використані у розрахунках нормативів,
вважаємо, що вони у цілому відбивають інтен-
сивність і повноту процесів агрегації у ґрунтах
України. У подальшому при поповненні бази

Нормативи утворення
і збереження структури ґрунту

даних новими матеріалами виявиться можли-
вість застосовувати більш складні нелінійні мо-
делі. Тоді і нормативи будуть надійнішими і
більш диференційованими по зонах і ґрунтах.
Але й уже отримані нормативи можуть викори-
стовуватися з різною метою. Наприклад, якщо
розрахувати за наведеними нормативами вміст
агрономічно корисної фракції і її водотривкість
для конкретного ґрунту і співставити їх значення
з відповідними реальними оцінками, то можна
виявити, як саме реалізується потенціал агре-
гації у даному ґрунті. Якщо реальна величина
буде менша розрахункової і такий самий ре-
зультат буде отримано у наступні роки, то мож-
на упевнено стверджувати, що у даному конк-
ретному ґрунті існують умови, що гальмують про-
цес агрегації. Їх необхідно визначити і усунути.
Визначений нормативами рівень оструктуре-

ності орних ґрунтів, який забезпечується відпо-

Рис. 2. Закономірності формування водо�
тривких агрегатів більше 0,25 мм залежно від
умісту в ґрунті гумусу за різних фіксованих
значень умісту в ґрунті мулу та увібраного
кальцію. Значення кодів наведено у табл. 1.

Агрономічно корисна фракція структури
10—0,25 мм, % 15 20 25 20

Водотривкі агрегати більше 0,25 мм, % 10 15 20 15

2. Попередні нормативи агрегації в ґрунтах України (на 1% гумусу, 10% мулу і 10 мг/екв
увібраного кальцію на 100 г ґрунту)

Показник

Норматив

Лісостеп

середньо-
суглинкові
ґрунти

важко-
суглинкові
ґрунти

Степ,
важкосуглинкові
та легкоглинисті

ґрунти

Полісся,
супіщані і

легкосуглинкові
ґрунти

Рис. 1. Закономірності формування структур
10—0,25 мм залежно від умісту гумусу в
ґрунті за різних фіксованих значень умісту у
ґрунті мулу і увібраного кальцію. Значення
кодів наведено у табл. 1.
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Нормативи утворення
і збереження структури ґрунту

відними чинниками агрегації, слід підтримува-
ти і не допускати їх погіршення, адже за цим
неминуче настане деградація з усіма негатив-
ними наслідками для родючості ґрунтів. Для
цього придатні найрізноманітніші заходи, які ми
об’єднали у 3 групи і спробували надати їм нор-
мативного змісту.
Агротехнологічні нормативи. Нормативні

документи цієї групи стосуються сівозмін, ме-
ханічного обробітку і внесення добрив — основ-
них технологічних заходів, що вирішально
впливають на стан оструктуреності ґрунтів.
Для підтримання рівня оструктуреності, при-

таманного даному ґрунту, у сівозміні не повин-
но бути більше просапних культур, ніж це ре-
комендується для природної зони — не більше
20% у Поліссі, 25—35 — Лісостепу і 15—20%
— у Степу. Ці обмеження випливають з новітніх
рекомендацій, розроблених на базі довгостро-
кових досліджень обласних дослідних установ,
зокрема Української академії аграрних наук. За
такої частки просапних культур і за умови ви-
конання інших вимог щодо решти елементів
технології досягається просте відтворення ро-
дючості ґрунтів і, можливо, зберігаються харак-
терні для ґрунтів відповідних зон параметри
структурного стану. Ці рекомендації збігають-
ся із спеціальними дослідженнями щодо впли-
ву сівозмін на структурний стан ґрунтів у Лісо-
степу [11] і Степу [7], у яких доведено, що про-
сапна культура не може повертатися на одне
й те саме поле раніше, ніж через 2—3 роки.
У реальному виробництві, на жаль, допуска-

ються зовсім інші співвідношення між просап-
ними та іншими культурами. Наприклад, у Лісо-
степу у типовій 10-пільній сівозміні може бути
30% цукрових буряків, 20 кукурудзи і 10% (що-
найменше) соняшнику. У Степу, де цукрові бу-
ряки не вирощують, частка кукурудзи і соняш-
нику значно зростає. За таких сівозмін просап-
на культура повернеться на те саме поле вже
через рік і навіть частіше.
У Поліссі існують аналогічні проблеми: част-

ка багаторічних трав, зазвичай, не перевищує
10—15%, чого недостатньо для підтримання
бездефіцитного балансу гумусу, особливо за
умови різкого зменшення останніми роками
внесення в ґрунт гною.
Планування сівозміни повинно враховувати

сумісність і несумісність культур, суспільні по-
треби в продовольстві і кормах, а отже, збере-
ження і підвищення родючості ґрунтів. Для цьо-
го зазвичай рекомендують включати у сівозміни
бобові і зернобобові культури, які збагачують
ґрунт азотом, сидеральні і пожнивні культури
для підтримання бездефіцитного балансу гуму-
су, парові поля для очищення від бур’янів і на-
копичення вологи. На жаль, пар, який у посуш-
ливих умовах необхідний для одержання га-

рантованих сходів і задовільного рівня врожаю,
одночасно є небажаним заходом для підтри-
мання бездефіцитного балансу гумусу і, як на-
слідок, структурного стану ґрунту. Тому з огля-
ду на необхідність забезпечення охорони ґрун-
тової структури від пару слід відмовлятися
повсюдно, де є можливість використовувати
інші засоби або зайнятий пар замість чистого.
Отже, сівозміни є важливим елементом тех-

нології для збереження структурного стану
ґрунту (і водночас фітосанітарного, водного,
поживного режимів і в цілому родючості), але
нормативної інформації щодо цього явно недо-
статньо, а та, що є, на жаль, ігнорується вироб-
ництвом.
Для підтримання рівня оструктуреності, при-

таманного даному ґрунту, технологія обробіт-
ку повинна бути такою, щоб сумарне наванта-
ження мобільних машинно-тракторних агрегатів
і транспортних засобів у процесі вирощування
і збирання культур не перевищувало 100 т⋅км/га
за рік. Цей норматив є результатом попередніх
досліджень [9], у яких щільність будови оброб-
люваного шару ґрунту за такого навантаження
не перевищувало припустимого ущільнення, а
його кришіння при обробітку не супроводжува-
лося підвищеним виходом брил. Цей норматив
є дієвим заходом за умови, що питомий тиск
машинно-тракторного агрегату на ґрунт при
виконанні будь-якого елементу технології виро-
щування і збирання культури не перевищує
стандартний параметр тиску.
Для підтримання рівня оструктуреності, при-

таманного даному ґрунту, повинен бути забез-
печений бездефіцитний баланс гумусу, що до-
сягається за рахунок застосування наявної
кількості органічних добрив і залишення на полі
частки рослинних решток. Усі необхідні розра-
хунки можна провести, використовуючи публі-
кацію О.О. Бацули та ін. [2].
При забезпеченні рівня оструктуреності

ґрунту слід віддати перевагу внесенню помір-
них доз повного азотно-фосфорно-калійного
добрива (такий спосіб найменше впливає на
зміну структурного складу ґрунту) і не вносити
окремо азотні і калійні добрива, особливо у
підвищених дозах. Так само слід заборонити
внесення мінеральних доз у запас і не тільки
тому, що цього не дозволяють реальні госпо-
дарські умови, а головним чином через їхній
можливий негативний вплив на структурний
стан ґрунтів [8].
Технічні нормативи. Основна технічна ви-

мога щодо збереження структурного стану
ґрунтів — заборона використання технічних
засобів з питомим тиском вище передбачено-
го державним стандартом України [5]. Одним
із критеріїв обґрунтування стандарту було кри-
шіння ущільненого ґрунту, тобто вихід брил.
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Через те, що брили при розпушуванні утворю-
ються навіть після незначного ущільнення на-
весні (коли брил у посівному шарі не повинно
бути взагалі) величина припустимого тиску на
ґрунт найбільш жорстка. За вологості фізичної
стиглості, коли саме здійснюються передпосівні
операції і посів сільськогосподарських культур,
і щільності будови 0,9—1,0 г/см3 максимальний
тиск не повинен перевищувати 0,6 кг/см2. Якщо
цієї вимоги дотримуватися, то збереження аг-
рономічно корисної структури гарантується.
Але дотримуватись цього стандарту досить
складно, адже навесні майже суцільно викори-
стовуються колісні трактори замість гусеничних
і практично відсутні трактори із спареними і по-
трійними шинами. Більше того, пневматичні
шини пониженого тиску, які стали б ідеальним
вирішенням проблеми і які виготовляються
Дніпропетровським заводом «Дніпрошина»
спеціально для весняних робіт, в основному
експортуються за кордон.
Не менш важливо використовувати ще один

норматив (який після доопрацювання і пе-
ревірки треба трансформувати у стандарт),
призначений для ґрунтообробних знарядь. Роз-
клинювальний тиск робочого органу знаряддя
не повинен перевищувати сили зчеплення аг-
регату агрономічно корисного розміру. Інфор-
мація щодо цього параметра, зібрана і про-
аналізована нами [10], показала широкий діа-
пазон його коливань залежно від генези ґрунту,
його гранулометричного складу і вологості під
час обробітку. Цей параметр змінюється у ме-
жах від кількох кПа до кількох десятків кПа, у
той час як розклинювальний тиск робочого
органу знаряддя є щонайменше на порядок
вище. Перевищення стає особливо помітним,
коли кут атаки робочого органу і кількість його
робочих поверхонь зростають. На жаль, у кон-
структорів ґрунтообробної техніки домінує хиб-
на думка про ґрунт як тверде або напівтверде
тіло, яке можна деформувати і різати без уся-
ких застережень. Більшість ґрунтів країни се-
редньо- і важкосуглинкового гранскладу при
розпушуванні у стані фізичної стиглості не по-
требує зайвих зусиль. Зазвичай, опір зсуву,
який треба подолати ґрунтообробному зна-
ряддю, за сприятливого зволоження на такому
ґрунті не перевищує 1—3 кг/см2 (відповідно
за навантаження 0,5; 1 і 2 кг/см2), коефіцієнт
внутрішнього тертя — 0,2—0,5, зчеплення — 1
кг/см2, коефіцієнт тертя «ґрунт — метал» —
0,5—1 кг/см2. Перевищення цих параметрів не-
минуче буде руйнувати структуру більшості
ґрунтів.
Викладені аргументи переконливо доводять

необхідність уведення перерахованих техніч-
них нормативів для охорони структури ґрунту
від руйнування при обробітку. Адже майже всі

ґрунтообробні знаряддя діють на ґрунт під час
виконання основних операцій зі значно більши-
ми, ніж потрібно, зусиллями.
Організаційні нормативи (правила). Органі-

зація землекористування і технологія вирощу-
вання сільськогосподарських культур і особли-
во всі види механізованих польових робіт по-
винні бути підпорядковані певним правилам.
Зокрема необхідно виключати всі операції, які
могли б нанести шкоду ґрунтовій структурі. До
них передусім треба віднести обробіток ґрунту
у стані зволоження за межами фізичної стиг-
лості. Обробіток за високої вологості особливо
шкідливий для ґрунту, адже викликає грубі не-
зворотні деформації, після яких структура ґрун-
ту взагалі може не відновитися до вихідного
стану. Обробіток пересушеного ґрунту, як відо-
мо, супроводжується перевитратами ресурсів
і ніколи не дає якісного розпушування. П.У. Бах-
тин (1969) визначає величину оптимального
кришіння для суглинистого ґрунту за вологості,
що дорівнює 0,7 найменшої вологоємності. В
абсолютному обчисленні від маси ґрунту це
близько 20%. У дійсності ґрунт задовільно кри-
шиться без утворення брил і пилу в інтервалі
вологості між нижньою і верхньою межами пла-
стичності, тобто між 17 і 22%. Це досить ши-
рокий інтервал, що дає змогу за умови високої
організації виконання робіт проводити якісний
обробіток, не виходячи за межі цього діапазо-
ну. Тільки в умовах, коли час перебування цьо-
го діапазону зволоження у ґрунті скорочений,
як це відбувається за швидкого наростання
позитивних температур навесні, виникають
організаційні складності щодо виконання усіх
видів весняних польових робіт одночасно на
великій площі у стислі терміни. Для цих ви-
падків у сільськогосподарському підприємстві
повинен бути відповідний набір техніки, квалі-
фіковані механізатори, чіткий графік пересуван-
ня техніки у відповідності з настанням фізич-
ної стиглості у різних полях і готовність до ціло-
добового ведення робіт.
Отже, обробіток ґрунту тільки у стані фізич-

ної стиглості повинен стати обов’язковим пра-
вилом, яке ні за яких умов не повинно порушу-
ватись. Ми вимушені нагадати про цей агроно-
мічний атрибут, адже, на жаль, у сучасному
виробництві про нього часто забувають.
Водночас треба опанувати нові організаційні

технологічні елементи, виконання яких знизить
навантаження на ґрунти і сприятиме збережен-
ню їхньої структури. Це маршрутизація руху
усіх машинно-тракторних агрегатів і збирально-
транспортної техніки. Маршрутизація повинна
виключити усі зайві проходи техніки по полю,
передбачити проведення операцій, пов’язаних
із завантаженням добривами і розвантаженням
бункерів комбайнів тільки на краях полів, вик-

Нормативи утворення
і збереження структури ґрунту
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Нормативи утворення
і збереження структури ґрунту

Визначено як нормативи кількість агроно-
мічно корисної фракції структури (від 10 до
0,25 мм) і водотривких агрегатів (>0,25 мм),
що припадає на 1% гумусу, 10% мулу і 10% мг/
екв увібраного кальцію на 100 г ґрунту у най-
більш розповсюджених ґрунтах основних при-
родних зон країни. Нормативи утворення
структури можуть використовуватися з
ґрунтоохоронною метою у моніторингу. Для
збереження структурного стану орних
ґрунтів треба не перевищувати певної част-

Висновки

ки просапних культур у сівозмінах, сумарного
навантаження МТА на ґрунт упродовж веге-
таційного періоду, не використовувати МТА
з неприпустимим тиском, підтримувати без-
дефіцитний баланс гумусу, обробляти ґрунт
лише за вологості оптимального кришення,
мінімізувати усі зайві проходи техніки по по-
лях. При конструюванні ґрунтообробних зна-
рядь повинні враховуватись реальні парамет-
ри міцнісних характеристик ґрунту (опору
зсуву, тертя, зчеплення тощо).
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лючити пересування по полю великовантажних
автомобілів.
Отже, сівозміни, механічний обробіток і всі

інші елементи технології вирощування сіль-

ськогосподарських культур повинні стати струк-
турозбережувальними. Саме це захистить ґрунт
від деградації і створить умови для сталого
землекористування.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ГУМУСУ
В ҐРУНТАХ ДИСТАНЦІЙНИМИ
МЕТОДАМИ

На основі кількісного аналізу даних за вмістом
гумусу в чорноземах південних та темно�
каштанових ґрунтах та коефіцієнтів спектральних
яскравостей у червоній частині спектра, які було
одержано супутником SPOT�4, складено ряд
регресійних рівнянь. За їх допомогою визначено
темпи дегуміфікації досліджуваних ґрунтів.

Гумус значною мірою визначає родючість
ґрунту. Його кількість тісно пов’язана з найваж-
ливішими хімічними, водними, фізичними та
фізико-хімічними властивостями ґрунту (струк-
турність, ємність поглинання, буферність, во-
допроникність, кислотність (лужність) ґрунтово-
го розчину тощо). У гумусі міститься близько
100% ґрунтового азоту, який часто є єдиним
джерелом цієї речовини для сільськогосподар-
ських рослин, а також близько 50% фосфору.
Він містить біологічно активні речовини, стиму-
лятори росту, вітаміни тощо [4].
Довготермінові зміни вмісту гумусу в ґрунті

є одним із головних критеріїв оцінки якості сис-
тем землеробства щодо їхнього впливу на ро-
дючість ґрунту. Втрата органічної речовини при
сільськогосподарському використанні ґрунтів є
показником нераціонального землеробства, а
зростання вмісту гумусу свідчить про покра-
щення ґрунтової родючості.
Результати моніторингу гумусного стану ґрун-

ту, який проводять фахівці обласних ПТЦ охо-
рони родючості ґрунтів та якості сільськогоспо-
дарської продукції, мають вигляд циклічних
(один раз у 5 років) спостережень за вмістом
гумусу (шар ґрунту 0—25 см) на сільськогоспо-
дарських угіддях з подальшим узагальненням
їх у межах колишніх колгоспів та радгоспів (нині
— у межах сільрад) та адміністративних рай-
онів. Але використання даних багатоспектраль-
ної супутникової зйомки з метою створення си-
стеми дистанційного гумусового моніторингу
дає можливість значно здешевити та прискори-
ти оперативність процедури визначення вмісту
гумусу в ґрунтах.
Накопичений в Україні досвід щодо викори-

стання матеріалів багатозонального космічно-
го сканування для гумусового моніторингу по-
казав [1, 5, 7, 8], що найчастіше існує тісний
зв’язок між умістом гумусу в різних ґрунтах Ук-
раїни та спектральними коефіцієнтами яскра-
вості (СКЯ) в червоній частині спектра. Авто-
рами наведено лінійні або нелінійні (найчасті-
ше — експоненціальні) рівняння регресії між
цими показниками, в яких величини СКЯ змен-
шуються разом зі зростанням вмісту органічної
речовини, що пов’язано зі зростанням умісту в

ґрунті найбільш інтенсивно фарбованих гуму-
сових речовин — гумінових кислот [8].
Аналіз результатів цих досліджень засвідчує

певну складність їх застосування при органі-
зації системи супутникового гумусового моніто-
рингу. По-перше, зазвичай, сучасні показники
щодо вмісту гумусу та інших властивостей по-
рівнюються із спектральними характеристика-
ми супутникових зображень, які одержано за
5—15 років до початку польових досліджень [1,
7, 8]. Але через нераціональну систему земле-
робства, зокрема вилучення бобових культур із
структури посівних площ та невнесення орга-
нічних та мінеральних добрив, темп дегуміфі-
кації був на Поліссі на рівні 0,7—0,8 т/га, у Лісо-
степу — 0,6—0,7, Степу — 0,5—0,6 т/га [6].
Більш точні розрахунки по Миколаївській об-
ласті показали, що з кінця 80-х років до сере-
дини 2000-х щорічні втрати гумусу по різних
типах (підтипах) ґрунтів становили 0,3—1,2 т/га
[2]. А тому порівняння показників щодо вмісту
гумусу, одержаних із СКЯ супутникового зобра-
ження багаторічної давності, не є коректним.
По-друге, залежності між умістом гумусу та
СКЯ отримано при дослідженнях на відносно
невеликих ділянках («полігонах») — площею не
більше кількох сот гектарів. Процедуру екстра-
поляції залежностей по інших територіях з ана-
логічними ґрунтами в публікаціях не наведено,
а тому пряме застосування рівнянь регресії
навіть на сусідніх територіях, у межах одного
типу (підтипу ґрунту), може призвести до істот-
них помилок.
Отже, мета досліджень — створення уні-

версальних методик використання багатоспек-
тральних знімків космічних апаратів для гуму-
сового моніторингу ґрунтів зони Південного та
Сухого Степу України. В нашому дослідженні
було використано багатоспектральні космічні
знімки Херсонської та Миколаївської областей,
здійснені французьким супутником SPOT-4 24
квітня 1993 р. та 5 квітня 1996 р. за нульової
хмарності. Зйомку було проведено мультиспек-
тральною камерою HRV за 3-ма каналами: Я1
— 0,50—0,59 мкм (зелений діапазон); Я2 —
0,61—0,68 мкм (червоний); Я3 — 0,79—0,89 мкм
(близький інфрачервоний діапазон). Роздільна
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здатність знімка дорівнювала 20 м на піксел
електронного зображення. За метеорологічни-
ми даними, поверхня ґрунту на момент скану-
вання перебувала у повітряно-сухому стані. З
метою пошуку полів, не зайнятих рослинністю
на момент сканування, розраховано вегетацій-
ний індекс (NDVI) за формулою:

NDVI=(YIR–YR)/(YIR+YR), (1)

де YIR — коефіцієнт спектральної яскравості в
інфрачервоному діапазоні спектра, YR — ко-
ефіцієнт спектральної яскравості в червоному
діапазоні спектра. Якщо значення вегетаційно-
го індексу було близьким до нуля (<0,1) або
від’ємне, то вважали, що поле не зайняте рос-
линністю.
Отже, було ідентифіковано 390 полів загаль-

ною площею 38409 га в Миколаївському, Оча-
ківському, Жовтневому районах Миколаївської
області та Білозерському районі Херсонської,
зайнятими чорноземами південним та темно-
каштановими ґрунтами. Дані щодо вмісту гуму-
су в шарі ґрунту 0—25 см на момент зйомки
(квітень 1993 р. та квітень 1996 р.) було взято
з архівів відповідних турів агрохімічних дослід-
жень, які проводили Миколаївський та Херсон-
ський обласні центри охорони родючості ґрун-
тів та якості сільськогосподарської продукції.
Часова різниця між термінами зйомки та виз-
начення вмісту гумусу не перевищувала 2-х
років.
СКЯ розраховували в кожному пікселі зоб-

раження в межах конкретного поля за допомо-
гою програми ENVI 4.1, а потім визначали се-
редні величини. Слід зазначити, що висока
комплексність ґрунтового покриву є типовою
для Південного та Сухого Степу України. Зо-
нальні південні чорноземи та темно-каштанові
ґрунти різною мірою еродовані, а по улогови-
нах («подах») утворилися засолені та осолон-
цьовані ґрунти різного ступеню гідроморфності.
Очевидно, що при використанні середніх зна-
чень вмісту гумусу, СКЯ по кожному полю та
комплексність ґрунтів є важливим фактором,
який впливатиме на якість зв’язків між цими
параметрами. Для врахування комплексності
ґрунтового покриву використано показник ін-
формаційного різноманіття — функцію Шенно-
на-Уівера (Н(х)) [9], яку розраховують за фор-
мулою:

 n

2
i 1

H(х) p(i) log p(i),
=

= ⋅ (2)

де pi — частка кожного ґрунтового виділу в кож-
ному полі, %.
Теоретично функція (2) матиме максималь-

не значення, коли є найбільша складність ґрун-
тового покриву в середині кожного поля, тобто
коли є кілька ґрунтових виділів рівної площі, і
мінімальне, коли всю площу поля займає один
ґрунтовий виділ. У нашому випадку розрахун-
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ки за формулою (2) показали, що за ґрунтовим
різноманіттям усі поля можна поділити на 2 гру-
пи: з одноманітним ґрунтовим покривом (Н(х)=0)
та зі строкатим — (Н(х)=0,29–1,37).
За результатами робіт спеціалістів ННЦ «Ін-

ститут ґрунтознавства та агрохімії ім. Н.О. Со-
коловського» [8], на значення СКЯ впливає гра-
нулометричний склад ґрунту, а тому в кожній з
груп окремо розглядали спектральні характери-
стики легкосуглинкових ґрунтів та середньо- і
важкосуглинкових.
Для одержання регресійних залежностей між

умістом гумусу та СКЯ червоної частини спек-
тра використовували експоненціальну апрокси-
мацію даних за допомогою відповідної функції
в комп’ютерній програмі MS EXCEL. Перелік
одержаних залежностей «уміст гумусу» (G) —
«СКЯ в червоній частині спектра» (Yr), коефі-
цієнтів детермінації (R2) і кореляції (R), абсо-
лютної помилки рівнянь регресії (m±) та віднос-
ної помилки наведено в табл. 1. Як свідчать
дані табл. 1, за відносно невеликих коефіці-
єнтів детермінації (0,29—0,56) та, відповідно,
коефіцієнтів кореляції (0,54—0,75), але за існу-
ючою класифікацією, ці значення характеризу-
ють «середню» взаємозумовленість ознак, які
вивчаються. Помилки розрахованих рівнянь,

  6 57 ЧПССВС(H>0) 2,69 3,15 –0,46 –1,3
 7 60 ЧПССВС(H>0) 2,49 3,60 –1,11 –3,1
 9 66 ЧПССВС(H=0) 2,81 3,30 –0,49 –1,4
10 73 ЧПССВС(H>0) 1,76 3,50 –1,74 –4,8
11 79 ЧПССВС(H>0) 1,51 3,10 –1,59 –4,4
13 62 ЧПССВС(H=0) 2,96 3,65 –0,69 –1,9
14 63 ЧПССВС(H=0) 2,92 3,55 –0,63 –1,8
16 75 ЧПССВС(H>0) 1,67 3,15 –1,48 –4,1
23 62 ЧПССВС(H>0) 2,36 4,20 –1,84 –5,1
24 63 ЧПССВС(H=0) 2,92 3,65 –0,73 –2,0
25 59 ЧПССВС(H>0) 2,55 3,45 –0,90 –2,5
26 66 ЧПССВС(H=0) 2,81 3,70 –0,89 –2,5
28 70 ЧПССВС(H=0) 2,67 3,55 –0,88 –2,4
29 79 ТКЛС(Н=0) 1,06 2,50 –1,44 –4,0
32 83 ТКЛС(Н>0) 1,32 2,50 –1,18 –3,3
34 84 ТКЛС(Н=0) 0,90 2,30 –1,40 –3,9
38 82 ТКЛС(Н=0) 0,96 2,00 –1,04 –2,9
41 80 ТКЛС(Н>0) 1,40 2,50 –1,10 –2,8
47 77 ТКЛС(Н>0) 1,49 2,70 –1,21 –3,4
48 78 ТКЛС(Н=0) 1,10 3,10 –2,00 –5,6

193 79 ТКВССС(Н=0) 1,76 1,62 +0,14 +0,4
199 84 ТКВССС(Н=0) 1,65 1,76 –0,11 –0,3
200 77 ТКВССС(Н=0) 1,81 1,76 +0,05 +0,1
204 79 ТКВССС(Н=0) 1,76 1,97 –0,21 –0,6
209 80 ТКВССС(Н=0) 1,74 1,77 –0,03 –0,1
219 88 ТКВССС(Н=0) 1,57 1,90 –0,33 –0,9
221 88 ТКВССС(Н=0) 1,57 1,93 –0,36 –1,0
243 83 ТКВССС(Н=0) 1,67 2,64 –0,97 –2,7

2. Визначення сучасних змін у вмісті гумусу в ґрунтах Півдня України

що коливаються у межах 0,13—0,44%, теж слід
вважати припустимими. Як визначено в роботі
[3], граничне значення погрішності результатів
аналізу гумусу лабораторним методом за Тю-
ріним (ДСТУ 4289:2004) становить (за вмістом
гумусу в ґрунті до 3%) 20%. У нашому випадку
визначені помилки рівнянь (табл. 1) коливають-
ся у межах 3—18%.
Одержані залежності дають можливість ви-

користовувати будь-які багатоспектральні кос-
мічні знімки регіону для визначення вмісту гу-
мусу. Зокрема, для визначення темпів дегумі-
фікації в регіоні в 90-ті роки ХХ ст. та на початку
ХХІ ст. було порівняно супутникові зображен-
ня у червоній частині спектра з використанням
рівнянь з табл. 1 по деяких полях Херсонської
та Миколаївської областей. Для цієї процеду-
ри використовували багатоспектральний кос-
мічний знімок американського супутника «Лан-
дсат», зроблений у квітні 2003 р. Слід зазна-
чити, що сканування червоної частини спектра
цим супутником відбувається в діапазоні 0,63—
0,69 мкм, що дещо не збігається з червоним
діапазоном знімків, отриманих при скануванні
французьким супутником SPOT-4 (0,61—0,68
мкм), а тому при порівнянні цих даних можли-
ва невелика систематична помилка.

Вміст гумусу, % Середні
щорічні зміни вмісту
гумусу в шарі ґрунту

0—25 см, т/га

№
поля

Значення СКЯ
в червоній

частині спектра
зображення

Landsat

Характеристика
ґрунтового покриву

Зміни вмісту
гумусу, %

у 2003 р.
у 1993—
1996 рр.
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Результати процедури порівняння наведено
в табл. 2. За 7—10 років у ґрунтах відбулися
значні втрати гумусу в ґрунті — у чорноземах
південних середньо- та важкосуглинкових у се-
редньому на 2,9 т/га, темно-каштанових легко-
суглинкових — 3,7, а в темно-каштанових се-
редньо- та важкосуглинкових втрати були мі-
німальними — 1,1 т/га. Більше того, по 2-х
полях з темно-каштановими середньо- та важ-
косуглинковими ґрунтами спостерігається зро-
стання вмісту гумусу. Наведені величини зага-
лом є більшими за оцінками, що наводяться у
науковій літературі [2, 6].
Пояснення цього феномену пов’язано з тим,

що саме у розпал економічної кризи в 1995—
2003 рр. у рослинницькій галузі Миколаївської
та Херсонської областей відбулися найбільш
негативні зміни в структурі посівних площ. Зок-
рема частка чорних парів збільшилася з 3—5%
у 1990—1995 рр. до 18—21% у 2003—2005 рр.
Слід зазначити, що щорічні втрати гумусу в
неудобрених чорних парах сягають 2,2 т/га.
Великі втрати гумусу спостерігаються в посівах
просапних культур та колосових зернових. Зок-

рема розширення посівів соняшника в ці роки
від 6—10 до 20—25% загальної структури по-
сівних площ негативно вплинуло на баланс гу-
мусу не стільки з точки зору втрат гумусу
(близько 1,4 т/га щорічно), скільки з причин
практично повної нездатності рослинних реш-
ток соняшника перетворитися на гумус. Пози-
тивно впливають на баланс гумусу багаторічні
бобові трави, але вони практично зникають зі
структури посівних площ. Їхня площа в цих об-
ластях на початку ХХІ ст. не перевищує 2—3%.
Швидке зменшення вмісту гумусу в ґрунтах по-
в’язано також з різким скороченням унесення
органічних добрив, що є результатом швидко-
го зменшення поголів’я великої рогатої худоби,
свиней та овець у 90-ті роки ХХ ст. А тому з
1996 р. щорічна норма органічних добрив у
Миколаївській та Херсонській областях колива-
лася в межах лише 0,1—0,3 т/га ріллі. Саме
повна відсутність органічних добрив разом з
нераціональною структурою посівних площ ста-
ли головною причиною швидких втрат гумусу
в ґрунтах ріллі Миколаївської та Херсонської
областей.

Для моніторингу вмісту гумусу за допомо-
гою багатоспектальних супутникових знімків
найкращою технологією є отримання регре-
сійних рівнянь зв’язку між умістом гумусу та
СКЯ в червоній частині спектра з викорис-
танням даних архівів обласних центрів охо-
рони родючості ґрунтів та якості сільсько-
господарської продукції. Кількісний аналіз цих
даних для чорноземів південних та темно-
каштанових ґрунтів на площі в кілька де-

сятків тисяч гектарів дав змогу розрахувати
ряд регресійних рівнянь, в яких враховують-
ся не тільки типи (підтипи) ґрунту, а й його
гранулометричний склад та рівень комплекс-
ності ґрунтового покриву кожного поля. При
практичному використанні одержаних рівнянь
можна порівнювати дані різночасових супут-
никових зображень та визначати темпи де-
гуміфікації чорноземів південних та темно-
каштанових ґрунтів.
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закономірності розвитку ґрунтових процесів, що
відбуваються в осередках внесення мінеральних
добрив.

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Визначення оптимальних доз мінеральних
добрив базувалося на врахуванні рівня урожай-
ності сільськогосподарських культур і забезпече-
ності ґрунтів поживними речовинами. Просторо-
ва варіабельність останніх призводила до того,
що на ділянках, де вміст поживних речовин був
нижчий, ніж середній, мінеральні добрива вноси-
ли у недостатній кількості і, навпаки, на ділянках,
де вміст поживних речовин був вищим за се-
редній, вносили надлишок добрив. Це призводи-
ло до погіршення якості продукції і екологічного
стану довкілля. Використання ГІС-технологій дає
змогу усунути ці недоліки шляхом більш точної
диференціації доз добрив і внесення їх безпосе-
редньо у зону розміщення насіння. Саме у цих
осередках на межі ґрунт — добриво розгортаєть-
ся низка фізико-хімічних процесів, що визначають
ефективну родючість ґрунтів і урожайність куль-
тур. Тому дослідження процесів безпосередньої
взаємодії добрив із ґрунтом набуває особливого
значення. Як свідчить досвід, з’ясування ряду
питань на рівні протікання елементарних ґрунто-
вих процесів можливе за умов використання су-
часних методів досліджень, до яких відносять
растрову електронну мікроскопію, іонометрію,
електронну та інфрачервону спектроскопію, рент-
генструктурний аналіз, томографію та ін.
Використання методів нанодіагностики дозво-

лило з’ясувати деякі аспекти і закономірності про-
цесів взаємодії ґрунтових колоїдів з добривами.
Результати досліджень. Процес взаємодії

мінеральних добрив з ґрунтом відбувається з
кінцевою швидкістю. Положення про миттєвість
реакцій обміну катіонів цілком справедливе для
взаємодії розчинів солей з ґрунтом. У звичайних
умовах процес розчинення гранул добрив (за ви-
нятком селітр) відбувається з певною швидкістю,
про що свідчать іонометричні вимірювання.
Існуючі технології внесення добрив не забез-

печують рівномірний розподіл останніх у ґрунті.
Просторова варіабельність активності іонів амо-
нію після суцільного й рівномірного внесення амі-
ачної селітри істотно зростає. Статистична об-
робка 60-ти вимірювань активності іонів амонію
до і після внесення аміачної селітри вказує на
зростання таких параметрів як дисперсія, стан-
дартне відхилення та коефіцієнт варіації. До вне-
сення NH4NO3 статистичні параметри вибірки

становили: x
–
=1,05; Sx

–
=0,188; S2=0,035; Min=0,63;

Max=1,41; V=18%, після внесення NH4NO3 —
x
–
=1,49; Sx

–
=0,785; S2=0,616; Min=0,63; Max=5,01;

V=53%.
Поєднання даних іонометрії та растрової елек-

тронної мікроскопії вказує на те, що взаємодія
мінеральних добрив з ґрунтом носить чітко вира-
жений локальний характер. Зміни, що відбува-
ються при цьому в ґрунті, зачіпають не усю ґрун-
тову масу, а тільки незначні осередки, які у ваго-
вому відношенні становлять 1/100000 частину від
маси орного шару ґрунту. Звичайні методи дос-
ліджень, як правило, не реєструють таких змін.
Растрова електронна мікроскопія виявляє в осе-
редках унесення добрив скупчення солей, тріщи-
ни усихання глинисто-гумусової плазми, набуття
ознак рухомості.
Локальний характер взаємодії добрив з ґрун-

том зумовлює створення осередків з підвищеною
концентрацією ґрунтового розчину. Іn sіtu-метрія
свідчить, що у ряді випадків вона може досягати
екологічно безпечних рівнів [3]. Подібні сценарії
розвитку ґрунтових ситуацій можливі й при три-
валому внесенні мінеральних добрив. О.Н. Соко-
ловський [2] ще до початку масового застосуван-
ня мінеральних добрив попереджав про погір-
шення агрофізичних властивостей ґрунту під
впливом високих доз добрив. Особливо зазначає-
мо, що у наших дослідженнях йдеться не про
підвищення концентрації ґрунтового розчину як
такого, а про створення мікроосередків з висо-
кою концентрацією солей на межі гранула доб-
рива — структурний агрегат. Оскільки арена
подій охоплює незначну масу ґрунту, останній
може відновлювати свої вихідні властивості. При
перевищенні «гранично допустимих» доз добрив
можливі незворотні зміни. Особливо це стосуєть-
ся малобуферних ґрунтів. Із агрономічної точки
зору створення (при внесенні добрив) осередків
з підвищеною концентрацією солей має різний
вплив на ґрунти і рослини. З одного боку, висока
концентрація солей (вище порога коагуляції) за-
побігає руйнуванню структурних агрегатів, з дру-
гого — призводить до хімічних стресів рослин і
зумовлює зниження їх урожайності.
Оперативний прогноз впливу мінеральних

добрив на гумусний і структурний стан ґрунтів
може базуватися на обробці ґрунту розчинами
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добрив такої концентрації, яку створюють вони у
природних умовах і визначенні кількості органіч-
ної речовини, що переходить у цю витяжку. Кіль-
кість вилученої добривом органічної речовини з
ґрунту свідчить про пептизуючу його здатність.
Чим більше органічної речовини вилучає добри-
во з ґрунту, тим більший вплив здійснює воно на
гумусний та структурний стан ґрунтів. Саме цей
показник було покладено в основу класифікації
добрив за впливом їх на органічну частину ґрунту.
Такі добрива як діамофос, поташ, вуглеамо-

нійні солі досить сильно пептизують органічні ко-
лоїди, а тому негативно впливають на структур-
ний стан ґрунтів. Проте друга частина добрив, яка
містить катіони натрію, калію й амонію, практич-
но не впливає на стан ґрунтових колоїдів. Це хло-
ристий калій, хлористий амоній, калійні солі та ін.
Отже, дія одновалентних катіонів, що знаходять-
ся у складі ГВК і у складі солей, не співпадає.
Характер впливу вказаних катіонів залежить від
концентрації солей і аніонного супроводження.
При перерахунках 5% розчинів NaCl, KCl, NH4Cl,
KNO3 на нормальну концентрацію стає очевид-
ним, що остання перевищує поріг коагуляції ґрун-

Для підвищення достовірності мікро- і суб-
мікроморфологічних досліджень слід залучати
мікроморфометрію. Це дозволяє статистично об-
робляти отримані дані. У разі, якщо певне яви-
ще, або процес має досить чіткі ознаки і реєст-
рується за допомогою перших двох методів, то
достовірність його існування не потребує доказу.
Як правило, візуальні зміни ґрунтової маси відбу-
ваються на мезорівні. Будова ґрунту на мікрорівні
при цьому може залишатися незмінною. Вона
успадковує характерні риси материнської поро-
ди. Тому мікроморфологічні дослідження не зав-
жди дають відповідь про розвиток тих чи інших
ґрунтотворних процесів. У таких випадках їх ор-
ганічно може доповнити X-Ray томографія. Вона
дає змогу дати об’єктивну оцінку макробудови
ґрунту. Як показали дослідження, на томограмах
досить чітко діагностується будова ґрунту на ме-
зорівні. З’являється можливість кількісної оцін-
ки порового простору і структурних агрегатів.
Отож, використання нанодіагностики ґрунтів у
ході антропогенезу уможливлює вирішення пи-
тання підвищення ефективності добрив і родю-
чості ґрунтів.

Нанодіагностика ґрунтів
при застосуванні добрив

1. Вплив аніона на пептизуючу здатність мі�
неральних добрив, %

NH4Cl NH4NO3 (NH4)2SO4 (NH4)2HPO4
0,021/0,5* 0,020/0,4 0,041/0,9 0,091/1,9
KCl K2SO4 K2CO3 –
0,008/0,2 0,037/0,8 0,101/2,1 –

* % від загального вмісту гумусу.

Кількість органічної речовини,
вилученої 5% розчинами добрив

тових колоїдів. По-друге, витіснений у розчин ка-
тіон кальцію вступає у реакцію взаємодії з аніо-
ном хлору з утворенням CaCl2, а останній є до-
сить сильним коагулянтом. Аніони, що утворюють
з кальцієм важкорозчинні сполуки, істотно підви-
щують гідрофільність колоїдів і сприяють пере-
ходу їх до стану золю. Отже, ніяких протиріч у
тому, що одні солі амонію, калію і натрію пепти-
зують органічні колоїди, а інші ні — не існує.
Підтвердженням тому є власні (табл. 1) і літера-
турні дані (табл. 2).

Використання нанодіагностики ґрунтів при
застосуванні добрив дозволяє стверджувати,
що різні форми мінеральних добрив здійсню-
ють різний безпосередній вплив на органічну
частину ґрунтів. Пептизуюча роль однова-
лентних іонів у складі добрив залежить від
концентрації добрив і аніонної їх частини.

Висновки

Взаємодія добрив з ґрунтом носить чітко ви-
ражений локальний характер, а зміни, що при
цьому виникають, поступово розвиваються
та накопичуються у ґрунтовій масі. Все це
розкриває можливості втручання у процеси
взаємодії добрив із ґрунтом, створює умови
екологобезпечного їх використання.
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Кількість органічної речовини, вилученої
0,2н розчинами солей, % 1,019 0,155 0,028 0,025 0,022
Відсоткові відношення 100,0 15,2 2,8 2,5 2,2

2. Вплив аніонного складу солей на розчинність органічної речовини чорнозему типового [1]

NaOH Na2HPO4 NaNO3 NaCl Na2SO4Показник
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в Україні. Розглянуто питання впровадження
ресурсоощадних технологій вирощування,
технологічних прийомів, які б дали можливість
підвищити врожайність овочевих рослин,
отримати екологічно безпечну продукцію,
усунути сезонність постачання, і сучасних
технологій визначення якості та підготовки до
реалізації овочів.

Ґрунтові і погодні умови України дуже спри-
ятливі для вирощування овочевої продукції. Її
реалізація у свіжому і переробленому вигляді
— важливий напрям в економіці країни. Попри
усі складнощі, що мають місце в аграрному
секторі, за останнє десятиріччя в галузі овочів-
ництва існує позитивна тенденція: підвищуєть-
ся урожайність, збільшується кількість вироб-
леної продукції. На міжнародній конференції-
виставці «Овочі і фрукти України — 2008»
Міністерством аграрної політики України від-
значено великі перспективи розвитку овочів-
ництва, що підтверджується попитом на внут-
рішньому ринку, збільшенням обсягу експорту,
вдосконаленням технології вирощування овочів
та бізнесу. Однак нині перед овочівниками Ук-
раїни стоять нові завдання: підвищити вро-
жайність овочевих рослин та зменшити енер-
гозатрати на вирощування продукції. Для
його виконання і подальшого розвитку галузі
необхідно впровадити ресурсо- і енергоеко-
номічні технології замість високозатратних, що
потребує не лише вдосконалення їх складових,
а й формування нових поглядів на традиційні
прийоми вирощування, скажімо, безрозсадний
спосіб вирощування овочів, вирощування ци-
булі-ріпки, способи та режими поливів, засто-
сування добрив, пестицидів тощо. Так, вирощу-
вання капусти білоголової пізньостиглих сортів
безрозсадним способом може скоротити затра-
ти на 25—35%, збільшити товарну врожайність
на 5—10% порівняно з розсадним. У цьому
впевнились овочівники в усіх регіонах України.
Однак цим способом зазначену культуру виро-
щують у межах 35% загальної її площі. Це по-
в’язано з тим, що не всі господарники в змозі
належно підготувати ґрунт, своєчасно провести

боротьбу з хрестоцвітною блішкою у період
сходів та сформувати оптимальну густоту рос-
лин на площі.
Останніми роками важливою причиною від-

мови від безрозсадного способу вирощування
є висока ціна насіння. Сівалки точного висіву,
які б істотно зменшили витрату насіння на оди-
ницю площі, за різних причин важко придбати.
У цій ситуації овочівникам необхідно вдоскона-
лювати висівання насіння сівалками, що є у
наявності, з використанням баласту.
Слід зазначити, що вирощування безрозсад-

ним способом овочевих рослин, зокрема капу-
сти білоголової середньостиглих сортів, при-
зведе до більш пізнього збирання повноцінної
продукції на 15—20 днів, ніж при вирощуванні
з розсади, а для ранньостиглих сортів він зов-
сім непридатний, оскільки строки збирання бу-
дуть нехарактерними для них. Вік розсади ка-
пусти ранньостиглої становить 55—60 діб, із
плівкових теплиць — 50—55 діб.
Можна отримати і повноцінну продукцію по-

мідора, вирощену безрозсадним способом. Од-
нак зазначений спосіб може бути лише допо-
міжним у всіх ґрунтово-кліматичних зонах Укра-
їни і застосовуватися на 5—30% площі, від-
веденої під помідор (залежно від зони).
Високоякісна розсада — запорука високих

урожаїв овочевих культур. Для її вирощування
необхідні значні затрати, пов’язані з будівниц-
твом культиваційних споруд та монтуванням у
них оснащення для створення режимів вирощу-
вання — теплового, вологості ґрунту і повітря,
поживного, повітряно-газового, світлового. Од-
нак цьому способові надається дедалі більше
уваги, оскільки він дає можливість отримувати
ранню овочеву продукцію. Тому у великих гос-
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подарствах необхідно організовувати розсадні
відділення сучасного типу, а фермерам об’єд-
нуватись і будувати розсадні теплиці, у яких
можна було б вирощувати розсаду із січня, що
потребує комбінованого обігріву, тобто ґрунту
і повітря.
Для ранніх сортів ефективний горщечковий

спосіб, при якому використовують для вирощу-
вання рослин різні ємності, зокрема касети з
різною величиною чарунок (відповідно до біо-
логічних особливостей рослин).
Парники на біологічному обігріві мають ві-

дійти в минуле через трудомісткість та невід-
повідність санітарним вимогам, а за необхід-
ності їх експлуатації овочівникам слід удоско-
налювати знання щодо принципів їх організації
та умов, за яких можна досягнути максималь-
ної тепловіддачі біопалива. Розсаду необхідно
висаджувати механізовано. Для цього викорис-
товують розсадосадильні машини, від простих
до складних, що збільшує продуктивність праці
в 4—6 разів та забезпечує якість садіння.
Визначальною ланкою інтенсивних техно-

логій є сорт. Він має велике значення у забез-
печенні ресурсоекономічності і рентабельності
виробництва. Сорти, що мають комплексну
стійкість до хвороб та шкідників, є основою
низькозатратних екологічно безпечних техно-
логій. Крім цього, використання сортів та гіб-
ридів різних строків дозрівання дає можливість
створювати конвеєр надходження овочевої
продукції, що важливо при її реалізації, пере-
робці, зберіганні і рівномірному використанні
трудових ресурсів та техніки. Сорти та гібриди,
пристосовані до місцевих ґрунтово-кліматичних
умов, забезпечують дружню появу сходів за
зниженої температури, нормально ростуть та
розвиваються за несприятливих умов.
Впровадження сівозмін та розміщення ово-

чевих культур після кращих попередників змен-
шує не лише ризик ураження рослин хвороба-
ми, а й небезпеку насінної інфекції у насінниць-
ких посівах. Інфекція грибкових, бактеріальних
і вірусних хвороб знижує якість насіння, тому
передпосівна його підготовка є невід’ємним аг-
ротехнічним заходом, який необхідно удоскона-
лювати, обмежуючи застосування пестицидів
та створювати спеціальні цехи для підготовки
насіння овочевих культур.
Овочеві рослини вибагливі до вологості ґрун-

ту, деякі з них — до вологості повітря. У зоні
Степу зрошення є вирішальним фактором от-
римання високих урожаїв, у Лісостепу бувають
не лише окремі роки з недостатім природним
водозабезпеченням для вирощування високих
урожаїв, а й посушливі, коли необхідно поли-
вати овочеві рослини. Так, за період дослід-
жень з 1987 по 2008 рр., проведених у право-
бережному Лісостепу (ВДАУ), посушливих було
7 років (1992, 1994, 1995, 1996, 1999, 2001,
2005), помірно вологих — 4, вологих — 7, над-
лишково вологих — 4 роки. На Поліссі в окремі

періоди росту й розвитку рослини пригнічують-
ся від нестачі вологи.
При організації поливів овочевих рослин слід

враховувати те, що не всі види поливів мають
однаковий ефект. Поливи дощуванням корот-
коструминними та середньоструминними дощу-
вальними машинами та установками порівня-
но швидко виконуються, однак, вода при цьо-
му потрапляє на рослини, що призводить до
розвитку та розповсюдження хвороб, особли-
во на рослинах родин Пасльонових та Гарбу-
зових. За поливу по борознах цього не трап-
ляється, оскільки вода просочується у відкоси
та дно борозен і у більшому обсязі зволожує
кореневу систему, що перешкоджає утворенню
кірки, випаровуванню поливної води та її ски-
дів. Усе це сприяє формуванню високого вро-
жаю, його товарності і якості. Однак цей вид
поливу не знайшов широкого застосування че-
рез трудомісткість, велику затрату часу на його
виконання. Найбільш досконалим поливом у
відкритому і закритому ґрунті є крапельний. Він
дає можливість економно витрачати воду, про-
водити кореневі підживлення, зменшити по-
ливні і зрошувальні норми.
Слід зазначити, що в поливному овочівництві

існують невідкладні завдання: поновити в госпо-
дарствах виведену з ладу мережу, реставрува-
ти дощувальні машини і установки. Проте, ще
не все досліджено з погляду біологічного обґрун-
тування застосування поливів. Необхідне по-
дальше вивчення можливості застосування ди-
ференційних режимів зрошення, пошуку шляхів
економічної витрати поливної води, впливу по-
ливів на водно-фізичні властивості ґрунту тощо.
На сучасному етапі потенційну врожайність

давніх і сучасних сортів та гібридів можна реа-
лізувати при внесенні добрив. Слід зазначити,
що в Україні використовують у середньому в
5,7 раза менше мінеральних добрив, ніж краї-
нах Євроcоюзу. У цьому напрямі — широке поле
діяльності: виробництво необхідної кількості
добрив, створення умов для їх придбання ово-
чівниками. Однак унесення мінеральних доб-
рив не може бути стихійним, воно є науково
обґрунтованим, збалансованим за елементами
живлення. Важливим резервом поповнення
елементів живлення при вирощуванні овочів є
використання сидеральних добрив. Необхідної
уваги слід надати внесенню комплексних водо-
розчинних мінеральних добрив, оскільки вони
придатні для кореневих і некореневих піджив-
лень, мікродобрив, ефективних мікроорганізмів.
В Україні сільськогосподарську техніку в пе-

рерахунку на 1 га використовують приблизно в
4 рази менше, ніж країнах ЄС (у середньому).
Особливо необхідно забезпечити господарства
будь-якої власності розсадосадильними маши-
нами, овочевими сівалками точного висіву,
культиваторами-рослинопідживлювачами та
міжрядного обробітку, овочевозбиральними
платформами, транспортерами, машинами,

Оптимізація галузі
овочівництва України
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комбайнами для збирання овочів та післязби-
ральної їх обробки.
Усунення сезонності постачання овоче-

вої продукції залишається важливим завдан-
ням галузі, оскільки нерівномірне постачання
овочів упродовж року не лише впливає на еко-
номічні показники галузі, а й скорочує надход-
ження населенню біологічно активних речовин,
що позначається на його здоров’ї. Зазначене
завдання потребує кропіткої праці селекціо-
нерів для створення різних за скоростиглістю
сортів, продукція яких відзначалась би не
тільки смаковими показниками, урожайністю, а
й тривалим зберіганням не втрачаючи якість.
Зростають вимоги до вирощування овочів у

несезонний період. Для цього в Україні буду-
ють сучасні комбінати, але в цілому обсяг про-
дукції, вирощеної у закритому ґрунті, не задо-
вольняє потреб населення, та й затрати на її
виробництво ще високі. Щоб усунути сезонність
постачання овочів, невідкладним є проектуван-
ня і будівництво промислових сховищ, холо-
дильників з регулюючим газовим середовищем,
розробки і впровадження технології заморожу-
вання овочів, використання герметичних камер
із застосуванням речовин інгібіторів.
На сучасному етапі розвитку суспільства го-

стро ставляться питання щодо розширення
асортименту, підвищення якості, наявності
екологічно безпечної продукції. Розширення
асортименту необхідно здійснювати не лише за
рахунок введення в культуру нових видів, а й
вирощувати в достатній кількості овочевих рос-
лин — салату, цикорію, квасолі спаржевої, ци-
булі-порею, шпинату та ін.
Збільшується попит на органічні овочі. Ор-

ганічне овочівництво, тобто вирощування еко-
логічно безпечної продукції (без застосування
мінеральних добрив, хімічних речовин, пести-
цидів), практично новий напрям в економіці Ук-
раїни. Таку продукцію складно вирощувати, але
вона високо ціниться, має великий попит при
експортуванні, та й вже знайшла українського

споживача. В Україні є великі можливості для
вирощування органічної продукції. До 2015 р.
передбачено довести площі під їх виробницт-
во майже до 2 млн га. Це потребує створення
сортів для відкритого і закритого ґрунту з висо-
кою стійкістю до хвороб, шкідників, удоскона-
лення післязбиральної доробки, наявності тех-
ніки для своєчасного транспортування продук-
ції до споживача, сховищ та пунктів переробки.
Важливою ланкою при органічному вирощу-
ванні є захист рослин біологічними препарата-
ми, створеними на основі грибів-антагоністів,
бактерій та інших організмів, які не є шкідли-
вими для людини, довкілля, корисних комах,
наприклад, триходермін, планріз, гаупсин.
У ХХІ ст. уже досягнуто великих результатів

при застосуванні генної інженерії: створені
трансгенні сорти сільськогосподарських рос-
лин, у тому числі овочевих, однак, попри їх ви-
соку оцінку впровадження таких сортів в Україні
є потенційною небезпекою для людини. Конт-
роль над увезенням геномодифікованих рос-
лин має здійснювати держава. Необхідні дер-
жавні проекти і фінансування досліджень з от-
римання трансгенних організмів та їх впливу на
людину, довкілля. Економічний ефект овочів-
ництва неможливий без своєчасного продажу
продукції. Останніми роками спостерігаються
позитивні зміни в овочевому бізнесі, однак,
його розвиток вимагає вивчення і матеріальних
затрат. Для успішного маркетингу слід підготу-
вати продукцію згідно з вимогами, провести
аналіз її хімічного складу. Без сучасних техно-
логій підготовки овочів та їх упаковки неможли-
во вийти не лише на зовнішній, а й внутрішній
ринки. Для цього необхідно мати обладнання
для упаковування та відповідний матеріал, для
контролю якості — прилади для визначення
вмісту сухої речовини (рефрактометри) і ступе-
ня стиглості (пентометри). Важливими для ре-
алізації овочевої продукції є сучасна інформа-
ція про її види і якість, організація оптових
ринків, зв’язок з іноземними споживачами.
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ФОТОСИНТЕТИЧНА АКТИВНІСТЬ
І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ�
ДОВГУНЦЯ ЗАЛЕЖНО ВІД
ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ
Теоретично обґрунтовано можливість
позакореневого підживлення льону�довгунця
комплексним добривом на хелатній основі
кристалон оранжевий у баковій суміші з
гербіцидами і фунгіцидами. Доведено
позитивний вплив такого підживлення на
формування листкової поверхні, чистої
продуктивності фотосинтезу та врожайність
льону�довгунця.

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

Доведено, що 80—90% сонячного випроміню-
вання поглинається зеленою листковою повер-
хнею і лише 1—2% цієї енергії використовуєть-
ся на фотосинтез, решта — на транспірацію [1].
В окремих випадках поглинання сонячної рад-
іації на фотосинтез досягає 5—8% [3]. Чим ви-
щий коефіцієнт використання енергії на фото-
синтез, тим більше формується абсолютно
сухої речовини фітомаси і менша кількість вит-
рачається на транспірацію води.
Застосування сучасних досягнень у земле-

робстві дає змогу підвищити коефіцієнт вико-
ристання сонячної енергії, передусім, за раху-
нок впровадження високопродуктивних сортів і
гібридів, забезпечення їх достатньою кількістю
продуктивної вологи, мінеральним живленням
та захистом від ураження шкодочинними орга-
нізмами до рівня 3—4% фотосинтетичної ак-
тивної радіації шляхом підвищення фотосинте-
тичного потенціалу за певний період роботи зе-
леної поверхні.
Підвищення урожайності сільськогосподар-

ських культур, насамперед, повинно відбувати-
ся за рахунок інтенсивності і продуктивності
фотосинтезу. Тому вивчення закономірностей,
які визначають певні зміни інтенсивності і про-
дуктивності фотосинтезу, уміння управляти ци-
ми процесами є однією з найважливіших основ
отримання високих і стійких урожаїв сільсько-
господарських рослин.
Складний фотосинтетичний апарат рослин

утворився у процесі еволюції. Це не лише фо-
тосинтетичний, а й фізіологічний процес, який
може здійснюватися лише живими рослинами
і залежить від фізіологічного стану рослин, їхніх
окремих тканин і клітин та зовнішніх умов.
Інтенсивність фотосинтезу не є рівнозначною

упродовж усього розвитку рослин. Одна й та
сама рослина, що знаходиться в однакових
умовах навколишнього середовища, проявляє
на різних етапах органогенезу неоднакову ін-
тенсивність асиміляційного процесу, що відоб-
ражається на формуванні абсолютно сухої ор-
ганічної речовини. Як показали дослідження,

інтенсивність фотосинтезу в більшості рослин
зростає поступово: від початку органогенезу до
утворення генеративних органів. До цього пе-
ріоду інтенсивність фотосинтезу досягає сво-
го максимуму, а потім починає уповільнювати-
ся, що пов’язано з використанням асимілянтів
для утворення плодів.
Щоб підвищити врожайність, необхідне поліп-

шення умов інтенсивності та ефективності фо-
тосинтезу, відповідне збільшення площі лист-
кової поверхні і періоду «роботи» листків, що
сприятиме зростанню господарсько цінного про-
дукту. Об’єктивним критерієм оцінки рівня про-
дуктивності землеробства є надходження фо-
тосинтетичної активної радіації (ФАР), кількість
якої по регіонах коливається у межах 1%. За-
своєння до 1% ФАР свідчить про суто екстен-
сивну систему землеробства. Провідні захід-
ноєвропейські країни гарантовано використову-
ють ФАР до 3%.
Доведено, що за площі листкової поверхні

40—50 тис. м2/га можна отримати 3—5 т/га зер-
нових, 55—65 — бульб картоплі та коренепло-
дів, 60—70 т/га зеленої маси кукурудзи тощо.
Проте надлишковий розвиток листкової поверх-
ні може бути негативним явищем, оскільки по-
гіршуються умови освітлення листків нижньо-
го ярусу, стебла витягуються у висоту, тому спо-
стерігається вилягання рослин і погіршення
їхньої якості, особливо у культур з великою щіль-
ністю стеблостою, таких, як льон-довгунець.
З огляду формування листкової поверхні

більш глибоко вивчали ті види культур, листки
яких мають таку будову, яка підлягає найпрос-
тішим методам їх визначення. Це переважно
листки парно- і непарно-пірчасті, широколан-
цетні, трійчасті, яйцеподібної форми та багато
інших. Проте листки дрібнорозсічені, з невели-
кою площею листкової поверхні, які мають
культури родини селерових, льонових та інші,
було розглянуто поверхнево. Більшість відомих
методів визначення площі листкової поверхні
недосконалі, трудомісткі, потребують великих
затрат, малопридатні для визначення листко-
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вої поверхні льону-довгунця (планіметричний,
методи підрахунку крапок, прямокутника, ваго-
вий, фотопланіметрів, фотоконтактний) [1].
Методика досліджень. Використовуючи

власний електрично-оптичний метод визначен-
ня площі асиміляційної поверхні льону-довгун-
ця [5], нами впродовж 2005—2007 рр. проведе-
но дослідження з вивчення фотосинтетичної
активності льону-довгунця залежно від позако-
реневого підживлення комплексним добривом
на хелатній основі кристалон оранжевий.
Польові досліди проводили на дослідному

полі Інституту сільського господарства Полісся
УААН (с. Грозине Коростенського району Жи-
томирської області) впродовж 2005—2007 рр.
на дерново-середньопідзолистому супіщаному
ґрунті, який характеризується такими агрохі-
мічними показниками: уміст гумусу (за Тюріним)
— 1,4%; рНсол. — 4,6; Нг — 2,3 мг⋅екв. на 100 г
ґрунту; лужногідролізований азот (за Корнфіл-
дом) — 5,1 мг на 100 г ґрунту; рухомого фос-
фору (за Кірсановим) — 7,5; обмінного калію
(за Масловою) — 9 мг на 100 г ґрунту.
У дослідах вивчали вплив позакореневого

підживлення льону-довгунця комплексним доб-
ривом кристалон оранжевий з умістом N — 6%;
Р — 12; К — 36% та повним набором мікрое-
лементів на хелатній основі (В — 0,025; Сu —
0,01; Mn — 0,04; Fe — 0,07, Mo — 0,004; Zn —
0,025%), електропровідність (ЕС) 0,1%-го роз-
чину (1 г/л) становить 1,3 мСі/см у дозах 0,5;
1; 1,5; 2; 2,5; 3 кг/га на фоні мінерального жив-
лення та 1; 2; 3 кг кристалону в баковій суміші
з гербіцидами та фунгіцидами. Площа обліко-
вої ділянки — 25 м2 у 4-разовому повторенні.

Результати досліджень. Захист льону-дов-
гунця від шкодочинних організмів, хвороб та бу-
р’янів шляхом застосування бакових сумішей у
складі гербіцидів та фунгіцидів сприяє досто-
вірному приросту (НІР05 =0,2) соломи льону-
довгунця на рівні 0,61 т/га, а позакореневе під-
живлення комплексним добривом на хелатній
основі кристалон оранжевий за норм 1, 2, 3 кг/га
порівняно з гербіцидно-фунгіцидним фоном не-
залежно від погодних умов не забезпечує дос-
товірний приріст урожаю (рисунок). Високий
приріст урожаю соломи льону-довгунця отри-
мано за позакореневого підживлення на гербі-
цидно-фунгіцидному фоні кристалоном у дозі 3
кг/га, який становить 1,44 т/га порівняно з кон-
трольним варіантом і 0,83 т/га щодо гербіцид-
но-фунгіцидного фону.
Приріст урожаю соломи льону-довгунця зу-

мовлений інтенсивним формуванням площі
листкової поверхні і відповідним зростанням
чистої продуктивності фотосинтезу (Фч.п.), які
збільшуються упродовж органогенезу і в фазі
бутонізації та цвітіння досягають максимальних
показників. Високий індекс листкової поверхні
(ІЛП) у варіанті позакореневого підживлен-
ня кристалоном оранжевим у дозі 2 кг/га на гер-
біцидно-фунгіцидному фоні становить 5,2, а
Фч.п. досягає 7,9 г/м2 за добу. У фазі цвітіння,
і особливо на початку зеленої стиглості, фото-
синтетичні процеси (ІЛП та Фч.п.) уповільню-
ються, що, безумовно, пов’язано із затіненням
і відмиранням листкової маси на технічній
частині стебел, утворенням генеративних ор-
ганів, насіння та формуванням волокнистої
продукції.

Фотосинтетична діяльність льо�
ну�довгунця залежно від поза�
кореневого підживлення (се�
реднє за 2005—2007 рр.): 
— урожайність соломи; – – —
ІЛП — цвітіння; – – Фч.п. — бу�
тонізація; – – — ІЛП — зелена
стиглість; – – — ІЛП — бутоні�
зація; – – — Фч.п.— зелена
стиглість; – – — Фч.п. —
цвітіння. Примітка. К — конт�
роль; ГФ — гербіцидно�фунгі�
цидний фон; К1, К2, К3 — кри�
сталон 1, 2, 3 кг/га; ГФ+К1,
ГФ+К2, ГФ+К3 — гербіцидно�
фунгіцидний фон+ кристалон
1, 2, 3 кг/га; — ІЛП — індекс
листкової поверхні; Фч.п. —
чиста продуктивність фотосин�
тезу, г/м2 за добу
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Позакореневе підживлення льону-довгунця
добривом на хелатній основі кристалон оран-
жевий дозою 2 кг/га в баковій суміші з гербі-

Висновки

цидами і фунгіцидами забезпечує високу уро-
жайність соломи льону-довгунця, яка стано-
вила в середньому за 2005–2007 рр.  4,47 т/га.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО ТУРЕЧЧИНИ

В Інституті розведення і генетики тварин УААН здійснюється постійний моніторинг світових
тенденцій розвитку тваринництва, зокрема молочного скотарства. За матеріалами ICAR та іншою
доступною інформацією узагальнено матеріали щодо молочного скотарства в Туреччині.
За поголів’ям корів молочних порід Туреччина подібна до стану галузі в Україні. Упродовж

2003—2008 рр. поголів’я корів у Туреччині коливалося у межах 4—5 млн гол. (табл. 1). Худобу
зосереджено переважно у дрібних господарствах (1,86—2,34 корови). Попри помітне зростання
(на 46,1%), середня продуктивність корів лишається значно нижчою (2759 кг на корову за 2008 р.),
ніж в Україні (3926 кг за 2009 р.). Позитивною є тенденція до істотного зростання частки підконт-
рольного поголів’я.

Наразі в країні найпоширеніші 3 породи молочної худоби (табл. 2), тоді як у 1973 р. розводи-
ли 14 порід. Істотне зростання частки підконтрольного поголів’я усіх порід супроводжується дея-
ким зниженням середньої молочної продуктивності корів, занесених до племінної книги. Помітно
вищим поголів’ям і продуктивністю вирізняються корови голштинської породи. Середня жирність
молока корів за окремими породами і роками коливається у межах 3,30—3,93%.

М.С. Гавриленко, Ю.П. Полупан,
кандидати сільськогосподарських наук

2008 4700414 819825 17,4 2,34* 2759
2005 4000047 663971 16,6 1,86 2507
2003 5040362 146819 2,9 2,30 1888

* Інформація за 2007 р.

1. Загальне і підконтрольне поголів’я та продуктивність молочної худоби в Туреччині

Рік

Поголів’я корів

усього, гол.
підконтрольне

голів %

Середній надій
на корову
за рік, кг

Середній
розмір стада,

корів

2. Середня продуктивність корів, занесених до племінної книги

Інтервал між
отеленнями,
днів

Порода Рік
Ураховано
лактацій

Надій
за 305 днів, кг

Голштинська (чорно-ряба) 2007 175749 5820 415
2001 21331 5916 –

Голштинська (червоно-ряба) 2007 409 5790 412
2005 279 6021 447

Бура швіцька 2007 7414 4493 409
2001 1817 5140 –

Симентальська 2007 5175 4562 409
2001 420 4706 –
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Батьківщиною перцю пряного солодкого типу
«паприки» є країни тропічної Америки, звідки він
потрапив в Європу.
Ґрунтово-кліматичні умови низинної зони За-

карпаття та специфіка харчування місцевих
жителів сприяють вирощуванню перцю пряно-
го по всій території. Його вирощують в основ-
ному на присадибних ділянках.
У Закарпатському інституті АПВ розпочато

роботу з вирощування перцю пряного. Упро-
довж багатьох років зібрано колекцію зразків
місцевої популяції та сортів угорської селекції.
Методом масового та індивідуального добору
відібрано кращі зразки, на основі яких створе-
но сорт перцю пряного Бактянець [1], який мак-
симально пристосований до умов низинної
зони Закарпаття. При дослідженні впливу удоб-
рення на врожай перцю пряного визначено
внесення різних добрив. Уперше застосовува-
ли нове органо-мінеральне добриво вітацил,
створене на основі спеціально підготовленого
цеоліту з насиченням його рідким гуміновим
добривом, та рідке гумінове добриво Росток-
плюс [3—5, 7—9].
Застосування цеоліту під пряно-смакові рос-

лини позитивно впливало на вихід кондиційної
розсади, ріст і розвиток рослин, підвищення їх
продуктивності та якість сировини.
Мета досліджень — вивчити вплив різних

видів і внесення добрив, а також добрив з міс-
цевих ресурсів (цеоліт і рідке гумінове добри-
во Росток-плюс та сумісне їх застосування) на
вирощування, урожайність та якість перцю пря-
ного типу «паприки».
Матеріали та методи досліджень. Польові

дослідження проводили у дослідному госпо-
дарстві Закарпатського інституту АПВ на дер-
новому опідзоленому середньосуглинковому
ґрунті. Вміст гумусу — 1,9—2,1%, легкогідролі-
зований азот — 9,6—10,4 мг, рухомий фосфор
— 6,9—7,2, обмінний калій — 12,3—12,9 мг на
100 г ґрунту, рН сольове — 5,5—5,6. Площа
облікової ділянки 8 м2, повторність — 4-разо-
ва. Урожай плодів перцю збирали вибірково
при біологічній стиглості, висушували і розме-
лювали у порошок.
Вирощували перець пряний із розсади за
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Висвітлено результати вивчення ефективності
різних видів добрив та норм унесення їх під
перець пряний типу «паприки» солодкої. Вивчено
вплив добрив, виготовлених на основі місцевих
ресурсів (цеоліту та рідкого гумінового добрива),
які можуть бути альтернативними до органічних
та мінеральних добрив.

загальноприйнятою методикою для овочевих
культур у Закарпатті. Висаджування розсади з
оптимальним віком 60—65 днів від посіву про-
водили після закінчення можливих весняних
заморозків (5—10 травня) за температури по-
вітря не нижче 15°С за схемою 70×35 см по 2
рослини у гнізді. Догляд за рослинами під час
вегетації включав міжрядний обробіток ґрунту,
ручне прополювання в рядках, боротьбу з бу-
р’янами, шкідниками та хворобами. Досліджу-
вали внесення органічних (30 т/га гною — фон)
та сумісне застосування органічних та різних
доз мінеральних (від 30 до 120 кг д.р./га NPK)
добрив, а також комплексне застосування
органічних і добрив з місцевих ресурсів (рідке
гумінове добриво Росток-плюс та цеоліт, наси-
чений гуміновим добривом — вітацил). Позако-
реневе підживлення рослин Ростком-плюс про-
водили у період цвітіння та під час масового
утворення плодів з розрахунку 50 мл рідкого
добрива на 10 л води. Аналізи ґрунту та сирих
плодів проводили в лабораторії Інституту.
Результати дослідження та обговорення.

Рослини перцю пряного позитивно реагували
на внесення різних видів добрив, оскільки цей
вид перцю плодоносить до заморозків і потре-
бує значної кількості поживних речовин. При
внесенні органічних добрив (30 т/га гною) знач-
но покращувались показники росту та розвит-
ку перцю пряного, що вплинуло на продуктив-
ність рослин, яка підвищувалась на 0,8 т/га си-
рого перцю. Вихід сухого меленого порошку
збільшувався на 0,19 т/га порівняно з контро-
лем — без добрив. При внесенні сумісно орга-
нічних (30 т/га гною) та мінеральних добрив
(N30—120P30—120K30—120) продуктивність рослин
значно покращувалась. Спостерігали підви-
щення урожайності на 1—1,8 т/га сирого пер-
цю порівняно з контролем — без унесення доб-
рив та на 0,3—1 т/га — із застосуванням тільки
органічних добрив. При цьому збільшувався
вихід меленого порошку відповідно на 0,23—
0,33 та 0,04—0,14 т/га. Позитивним був вплив
рідкого гумінового добрива Росток-плюс та це-
оліту, насиченого рідким гуміновим добривом
(вітацил). Приріст урожайності у цих варіантах
був у межах 1,3—1,4 та 0,27—0,31 т/га, що
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відповідало внесенню 30 т/га гною + N60—

90P60—90K60—90 (табл. 1)..
У середньому за 3 роки досліджень найви-

щу врожайність плодів перцю пряного отрима-
ли у варіанті з удобренням 30 т/га гною +
N120P120K120 — 6,5 т/га, де приріст до контро-
лю становив 1,8 т/га, а до варіанта з унесен-
ням тільки органічного добрива — 1 т/га. При
внесенні 30 т/га гною + N90P90K90 та 30 т/га
гною + 2 т/га вітацилу + позакореневе піджив-
лення Ростком-плюс забезпечений приріст уро-
жайності відповідно 1,5—1,4 т/га, що свідчить
про ефективність добрив з місцевих ресурсів.
Внесення різних видів добрив значною мі-

рою впливає на урожай товарної продукції по
зборах. Щорічно перець збирали тричі. За роки
досліджень виявлено тенденцію: зі збільшен-
ням норми добрив раніше формується урожай
перцю пряного. Переважну частку врожаю пло-
дів зібрано за перші 2 збори — 67,4—75% за-
гального урожаю.
Важливим показником вирощування перцю

пряного є вихід готової продукції — сухого ме-
леного порошку. На кількість кінцевого продук-
ту значно впливає кількість плодів на рослині,
маса одного плоду та вміст сухої речовини у
плодах перцю. Удобрення, яке вносили на ді-
лянки, мало прямий вплив на ці показники при
вирощуванні перцю пряного. При цьому зрос-
тала кількість плодів на рослині від 6 (30 т/га
гною) до 8 шт. (контроль — 5 шт.). Збільшилась
маса одного плоду — 32,4 г — на контролі та
39,2 г — при внесенні 30 т/га гною +
N120P120K120. Значно поліпшувались показники
якості продукції. У середньому вміст сухої ре-
човини у плодах у контрольному варіанті без
унесення добрив становив 12,8%. На удобре-
них ділянках цей показник був значно вищим і

становив 14,2—14,9%, що забезпечило збіль-
шення та покращення виходу кінцевого продук-
ту — від 0,79 до 0,93 т/га меленого порошку.
Позитивно впливали на вміст сухої речовини
цеоліт та рідкі гумінові добрива  — 14,6—14,9%,
що є найвищими показниками у досліді. Суміс-
не внесення органічних та мінеральних добрив,
а також застосування добрив з місцевих ре-
сурсів підвищувало вміст цукру та вітаміну С.
Однак при внесенні добрив зростав уміст ніт-
ратів у плодах перцю. У контрольному варіанті
цей показник був на рівні 87,3 мг/кг (при гранич-
но допустимій концентрації нітратів у перцю со-
лодкому 200 мг/кг), а на удобрених ділянках
вміст нітратів підвищувався з 89,7 до 100,3 мг/кг.
При застосуванні добрив з місцевих ресурсів
накопичення нітратів знижувалось до 87,4—
86,9 мг/кг, що було меншим від контролю.
Удобрення пряного перцю може бути до-

цільним за умови підвищення його економічної
ефективності за рахунок приросту врожаю, ко-
ли компенсуються витрати і одержується при-
буток. При аналізі застосування різних видів
добрив під перець пряний враховано додаткові
витрати — вартість добрив, їх транспортуван-
ня, внесення, збирання і реалізація додатково-
го врожаю. Вартість товарного пряного перцю
в середньому за 3 роки досліджень становила
300 грн за 1 ц. На економічну ефективність
впливають види добрив, норми їх внесення та
приріст урожаю (табл. 2).
Зі збільшенням унесення мінеральних доб-

рив прибуток зростає. На удобрених ділянках
він коливається від 1881,9 до 4109,1 грн/га.
Однак при цьому збільшуються додаткові вит-
рати — від 569 до 1358,2 грн/га і зростає со-
бівартість продукції. Найбільший прибуток одер-
жано при внесенні 30 т/га гною + N120P120K120

Ефективність удобрення
перцю пряного типу «паприки»

Без добрив — контроль 4,7 – – 0,6 – –

30 т/га гною — фон 5,5 0,8 17 0,79 0,19 32

Фон + N30P30K30 5,8 1,1 22 0,83 0,23 38

Фон + N60P60K60 6,0 1,3 27 0,87 0,27 45

Фон + N90P90K90 6,2 1,5 32 0,89 0,89 48

Фон + N120P120K120 6,5 1,8 38 0,93 0,33 55

Фон + Росток-плюс 6,0 1,3 27 0,87 0,27 45

Фон + 2 т/га вітацилу 6,0 1,3 27 0,89 0,29 48

Фон + 2 т/га вітацилу +
Росток-плюс 6,1 1,4 29 0,91 0,31 54

  НІР 05 0,3 0,19

1. Урожайність перцю пряного залежно від удобрення (у середньому за 2002—2004 рр.)

т/га % т/га %

Приріст урожайності
до контролюВаріант

Урожайність
товарного
перцю, т/га

Вихід сухого
меленого
перцю, т/га

Приріст урожайності
до контролю
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— 4041,8 грн/га. Високі економічні показники
забезпечено у варіантах з вітацилом та Рост-
ком-плюс. На цих ділянках отримано досить
високі прирости урожайності (1,3—1,4 т/га), а до-
даткові витрати були меншими порівняно з ва-
ріантами, у яких сумісно вносили органічні та
мінеральні добрива дозою 30 т/га гною +
N60P60K60 та 30 т/га гною + N90P90K90 . Внесен-
ня 30 т/га гною + позакореневе підживлення
Ростком-плюс забезпечили прибуток 3207, 5

Ефективність удобрення
перцю пряного типу «паприки»

Без добрив — контроль 4,7 – – – –

30 т/га гною — фон 5,5 0,8 2450,9 569,0 1881,9

Фон + N30P30K30 5,8 1,1 3335,4 735,5 2599,9

Фон + N60P60K60 6,0 1,3 3908,7 911,0 2997,7

Фон + N90P90K90 6,2 1,5 4511,2 1160,4 3350,8

Фон + N120P120K120 6,5 1,8 5467,3 1358,2 4109,1

Фон + Росток-плюс 6,0 1,3 3943,6 736,1 3207,5

Фон + 2 т/га вітацилу 6,0 1,3 3951,6 816,8 3134,8

Фон + 2 т/га вітацилу +
Росток-плюс 6,1 1,4 4555,8 909,5 3646,3

2. Економічна ефективність удобрення перцю пряного у середньому за 2002—2004 рр.

Прибуток
Варіант

Урожайність Приріст
урожайності

Вартість
приросту

Додаткові
витрати

грн/гат/га

грн/га, менший прибуток отримано при засто-
суванні 30 т/га гною + 2 т/га вітацилу — 3134,8
грн/га, а найбільший — при використанні 30 т/га
гною + 2 т/га вітацилу + позакореневе піджив-
лення — 3646,3 грн/га. Досліджені фактори да-
ють підстави для висновку про позитивний
вплив на перець пряний добрив з місцевих ре-
сурсів (цеоліт, Росток-плюс та їх сумісне зас-
тосування), які забезпечують підвищення вро-
жайності та його рентабельності.

Удобрення перцю пряного є високоефек-
тивним засобом підвищення його врожайнос-
ті та якості продукції.
Найбільший прибуток одержано при засто-

суванні 30 т/га гною + N120P120K120. Однак
більш рентабельним є застосування 30 т/га
гною + N90P90K90.

Висновки

Нові види комплексних добрив (вітацил та
Росток-плюс) можна успішно використовува-
ти при удобренні перцю пряного. Вони забез-
печують підвищення врожаю товарних плодів,
виходу меленого порошку та рентабельності
вирощування перцю пряного в умовах низин-
ної зони Закарпаття.

1. А.с. 07268 Україна. Сорт перцю пряного Бак-
тянець/С.М. Кормош, А.В. Балян, А.В. Фандалюк,
О.М. Шабетя (Україна). — № 04037003; заяв.
03.12.04; опубл. 27.03.08. Бюл. № 2.

2. Білецький М.П. Овочівництво/М.П. Білецький.
— К.: Вища шк., 1960. — 470 с.

3. Білокінь Є.П. Вплив мікроелементів та фізіо-
логічно активних речовин на вміст нітратів у пло-
дах огірка/Є.П. Білокінь, О.В. Мірошниченко//Ово-
чівництво і баштанництво. — 1994. — № 39. — С.
48—50.

4. Голінка П.І. Вивчення ролі гумітів у підви-
щенні врожайності виноградників/П.І. Голінка,
Ю.Ю. Цмур//Проблеми агропромислового комп-
лексу Карпат. — В. Бакта, 1992. — Вип. 2. —
С. 164—165.

5. Скрильник М.П. Вплив позакореневого жив-

Бібліографія

лення препаратом ГУМ ЛІЦ на врожайність та якість
винограду/М.П. Скрильник, О.І.Попович, Ю.Ю. Цмур
//Проблеми агропромислового комплексу Карпат.
— В. Бакта, 1992. — Вип. 2. — С. 160—164.

6. Синельников С. Специи, приправы и пряно-
сти. Придай жизни вкус/С. Синельников, Т. Соло-
моник, И. Лазерсон. — М.: ЗАО Центрполиграф,
2005. — 349 с.

7. Цмур Ю.Ю. Вивчення ефективності препара-
ту ЛІЦ на посадках картоплі/Ю.Ю. Цмур, Л.С. Троп
//Проблеми агропромислового комплексу Карпат.
— В. Бакта, 1996. — Вип. 5. — С. 96—98.

8. Шевелуха В.С. Регуляторы роста растений/
В.С. Шевелуха, В.П. Кухар, А.А. Созинов. — К.,
1992. — С. 82—84.

9. Bálás Sándor. Zуldséqtermesztуk kézikуnyve/
Bálás Sándor. — Budapest, 1994. — 694 c.



29Вісник аграрної наукиберезень 2010 р.

Упродовж багатьох десятиліть у Централь-
ному Лісостепу України цукрові буряки займа-
ли 2 поля у класичних 10-пільних зерно-просап-
них сівозмінах у кращих з агротехнічного та
фітосанітарного погляду ланках. Останнім ча-
сом ситуація кардинально змінилась: багато-
пільні сівозміни зникли, поступившись місцем
короткоротаційним, у яких переважають куку-
рудза на зерно, соняшник, соя. Просапні за
визначенням, ці культури через специфіку су-
часних технологій їхнього вирощування не є
такими де-факто. Кратність обробітку ґрунту
протягом вегетації різко скоротилась і на прак-
тиці зведена до основного й передпосівного.
Пізні строки збирання, зокрема кукурудзи на
зерно, майже унеможливили проведення зяб-
левої оранки, яка істотно регулювала чисель-
ність фітофагів, що готувались до перезимівлі.
До того ж потреби енерго- та вологозбережен-
ня замінили оранку в більшості агроформувань
на безполицевий обробіток. Вищезазначені
культури виносять із ґрунту величезну кількість
поживних речовин. Так, на формування 1 т на-
сіння соняшнику виноситься із ґрунту 62 кг —
азоту, 26 — фосфору і понад 180 кг калію. Існу-
юча система компенсації такого виносу є не-
адекватною. Відтак маємо ситуацію, коли на
фоні мінімалізації дії ґрунтообробної техніки на
ґрунтовий ентомокомплекс спостерігаємо істот-
не послаблення токсичної дії на нього міне-
ральних добрив. Ці та інші фактори можуть зу-
мовити різке зростання чисельності фітофагів,
що мешкають у ґрунті, зокрема личинок кова-
ликів [5, 6]. Однак ще донедавна позитивний
вплив насичення сівозміни просапними культу-
рами на зменшення чисельності фітофагів був
поза сумнівом [4, 7].
За період 2004—2007 рр. щільність попу-

ляції дротяників зросла в 3—5 разів і у вогни-
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У ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЛІСОСТЕПУ
Установлено стимулювальний вплив на
чисельність личинок коваликів у посівах
цукрових буряків тривалої мінімалізації
основного обробітку ґрунту в сівозміні і під
цукрові буряки в умовах західної частини
Центрального Лісостепу України. Доведено
зростання ролі мінеральних добрив, унесених
під глибоку зяблеву оранку, в обмеженні
щільності популяції фітофагів у сучасних
умовах. Вивчено нові протруйники насіння
буряків, що дає змогу істотно вдосконалити
існуючу систему хімічного захисту від личинок
коваликів.

щах у 7—10 разів перевищує ЕПШ, що ставить
під сумнів застосування сучасних технологій
вирощування цукрових буряків. Серед видового
складу личинок коваликів переважають посів-
ний (Agriotes sputator L.) — 53,5% і широкий
(Selatosomus Latus F.) — 31,2% [1].
За умов, коли міжрядний обробіток просап-

них культур відсутній або зведений до мініму-
му, а система мінерального живлення украй
розбалансована, значення способів основного
обробітку ґрунту та мінеральних добрив в об-
меженні чисельності фітофагів потребує додат-
кового вивчення.
Мета досліджень — вивчити вплив спосо-

бів основного обробітку ґрунту, мінеральних
добрив та обробки насіння інсектицидами на
чисельність личинок коваликів.
Методика проведення досліджень. Дос-

лідження проводили в 2006—2008 рр. на Ула-
дово-Люлинецькій дослідно-селекційній станції
ІЦБ УААН у стаціонарних полях відділу земле-
робства та тимчасових дослідах лабораторії
захисту рослин. Площа ділянок становила від-
повідно 100 м2 у 3-разовій і 13,5 м2 — 5-разовій
повторностях. Ґрунтовий покрив дослідних
ділянок — чорноземи глибокі малогумусні ви-
лугувані середньосуглинкового гранулометрич-
ного складу. Глибина гумусного горизонту —
50—60 см, структура — пилувато-грудкувата.
Уміст гумусу в орному горизонті (за Тюріним)
— 3,9—5,2%. Реакція ґрунтового розчину —
слабокисла та близька до нейтральної — рН
сольової витяжки (КСІ) 5,9—6,6, ступінь наси-
чення основами — 86—91%. Уміст загального
азоту (за К’єльдалем) — 0,24%, Р2О5 (за Фран-
цесоном) — 1,21—4,4 мг, К2О (за Масловою) —
9,3—12,5 мг на 100 г ґрунту.
Обліки чисельності личинок коваликів та по-

шкодження ними рослин проводили у найбільш
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вразливій фазі розвитку «вилочки» за методи-
кою ІЦБ УААН [3]. Отримані результати оброб-
ляли методом дисперсійного аналізу за Б.Дос-
пєховим [2].
Елементи мінерального живлення вносили:

азот — у формі аміачної селітри (уміст N —
33,6%), фосфор — у формі гранульованого су-
перфосфату (уміст Р2О5 — 19,5%), калій — у
формі хлористого калію (уміст К2О — 56%).
Результати досліджень. Чисельність личи-

нок коваликів зростала в міру мінімалізації об-
робітку ґрунту і досягала найбільших значень,
перевищуючи контроль майже вдвічі, у варіанті,
де під цукрові буряки і решту культур сівозмі-
ни застосовували тонкошаровий основний об-
робіток на глибину 5—6 см (табл. 1).
За глибокої зяблевої оранки під цукрові бу-

ряки на 30—32 см і дискового обробітку на гли-
бину 10—12 см під інші культури чисельність
личинок коваликів зростала в 1,3 раза порівня-
но з варіантом, де на фоні глибокої оранки під
буряки та інші культури орали на глибину 20—
22 см. Поверхневий обробіток під усі культури
(включаючи буряки) на 10—12 см зумовив ріст
популяції фітофагів на 30,3% проти варіанта з
глибокою оранкою під буряки, однак, достовір-
но не відрізнявся від застосування плоскорізно-
го обробітку під усі культури.

Мінеральні добрива, внесені під цукрові бу-
ряки як основне добриво перед глибокою зяб-
левою оранкою, істотно впливали на чисель-
ність личинок коваликів (табл. 2).
Так, унесення N60P40K60 зменшило щільність

популяції фітофагів майже в 1,5 раза порівня-
но з варіантом без добрив, а в умовах надмірно
сухого квітня — першої половини травня 2009 р.,
що зумовило підвищення концентрації солей та
випарів кислот і аміаку у верхньому шарі ґрун-
ту, ця різниця була ще більшою. Слід зазначи-
ти, що 2009 р. упродовж квітня — першої по-
ловини травня випало лише 15,6 мм опадів
за багаторічної норми 75,8 мм.
Збільшення норм добрив на 30% зумовило

зменшення чисельності дротяників на 11,6%,
подвоєння мінерального живлення з N60P40K60
до N120P80K120 — у 1,6 раза, що було наймен-
шим абсолютним показником у досліді, а по-
рівняно з контролем без добрив зменшувало
щільність популяції фітофагів у 2,4 раза.
Почергове виключення з повного мінераль-

ного добрива окремих елементів мінерально-
го живлення збільшувало чисельність дротя-
ників у 1,12—1,41 раза порівняно з повним доб-
ривом. Найбільш помітною була відсутність
калію. У наших дослідах К2О вносили у вигляді
хлористого калію — КCl і сполуки хлору, що

Оранка на 30—32 см (контроль) Оранка на 20—22 см 3,8

Оранка на 30—32 см Поверхневий (дисковий) на 10—12 см 4,9

Поверхневий (дисковий) на 10—12 см Поверхневий (дисковий) на 10—12 см 5,2

Плоскорізний на 20—22 см Плоскорізний на 20—22 см 5,8

Тонкошаровий на 5—6 см Тонкошаровий на 5—6 см 7,3

  НІР05 0,95

1. Чисельність личинок коваликів залежно від способів основного обробітку ґрунту (Уладо�
во�Люлинецька дослідно�селекційна станція, 2007—2009 рр.)

Чисельність
личинок,
екз./м2

Спосіб основного обробітку ґрунту

Під цукрові бурякиПід інші культури сівозміни

Без добрив (контроль) 6,3 7,8 7,1

N60P40K60 5,3 4,2 4,8

N90P60K90 4,6 4,0 4,3

N120P80K120 3,4 2,6 3,0

N0P60K90 4,9 4,7 4,8

N90P0K90 6,0 4,6 5,3

N90P60K0 6,7 5,5 6,1

  НІР05 0,56 0,47

2. Вплив мінеральних добрив на чисельність личинок коваликів (Уладово�Люлинецька дос�
лідно�селекційна станція, 2008—2009 рр.)

Унесено
під цукрові буряки

Чисельність личинок коваликів, екз./м2

2008 р. середнє2009 р.

Личинки коваликів (Elateridae) і шляхи
обмеження їх чисельності у Центральному Лісостепу
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справляли потужний депресивний вплив на ли-
чинок коваликів.
Попри те, що мінеральні добрива,внесені під

глибоку зяблеву оранку, зменшували чисель-
ність личинок коваликів більш ніж удвічі, щіль-
ність популяції фітофагів при цьому залиши-
лась високою і загрожувала сходам цукрових
буряків. Існуюча система хімічного захисту,
ефективна проти інших видів шкідників сходів,
за умови перевищення ЕПШ дротяниками не є
досить надійною і потребує удосконалення.
Застосування для обробки насіння інсекти-

циду-піретроїду форс 200 SC (діюча речовина

У зоні достатнього зволоження (західна ча-
стина Центрального Лісостепу України) три-
вала мінімалізація основного обробітку ґрун-
ту в короткоротаційних сівозмінах сприяє на-
копиченню личинок коваликів у посівах
цукрових буряків, чисельність яких порівняно
з глибокою зяблевою оранкою під буряки зрос-
ла в 1,5—2,3 раза.
Мінеральні добрива, внесені під глибоку зяб-

леву оранку в нормі N120P80K120, зменшують
щільність популяції фітофагів у посівах бу-

Висновки

ряків майже в 2,4 раза. При цьому чисельність
дротяників залишається високою і загрожує
сходам. Унесення до захисно-стимулювальної
суміші для обробки насіння цукрових буряків
інсектициду-протруйника форс 200 SC у
нормі 2,8 мл/п.о. істотно підвищує її ефек-
тивність і за чисельності дротяників, яка
вдвічі перевищує ЕПШ та норми висіву насіння
1,5 посівних одиниці на 1 га, дає можливість
зберегти близьку до оптимальної густоту
насадження рослин цукрових буряків.
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Фурадан, 35% т.п., 35 мл/п.о. 33,4 66,3 69,4 36,1 16,2 5,85

Круізер, 35% т.к.с., 21 мл/п.о. 23,1 75,1 88,7 43,0 16,3 7,01

Форс, 20% к.е., 2,8 мл/п.о. 26,3 70,8 80,3 40,8 16,2 6,61

Круізер, 35% т.к.с.+форс,
20%, к.е. 15+2,8 мл/п.о. 9,5 93,0 94,6 46,3 16,1 7,45

  НІР05 4,87 1,94 0,57

Пр им і т к а . Середня чисельність личинок коваликів у досліді була 4,5 екз./м2; норма висіву насіння у
досліді становила 1,5 п.о./га; у всіх варіантах досліду насіння оброблене фунгіцидом апрон ХL, 35% т.к.с.,
3 мл/п.о.

3. Ефективність інсектицидів за обробки ними насіння цукрових буряків проти личинок кова�
ликів (Уладово�Люлинецька дослідно�селекційна станція, 2006—2008 рр.)

Збір
цукру,
т/га

Варіант
Пошкоджено
паростків,

%

Густота
сходів,
шт./м пог.

Густота
рослин перед
збиранням,
тис./га

Урожайність
коренеплодів,

т/га

Цукристість,
%

тефлутрин) у нормі витрати 2,8 мл/п.о. в суміші
з неоникотиноїдом круізером 350 FS (діюча
речовина тіаметоксам) у нормі 15 мл/п.о. дало
можливість забезпечити надійний захист сходів
буряків від личинок коваликів, чисельність яких
удвічі перевищувала ЕПШ, і зберегти густоту
насадження рослин на період збирання, близь-
ку до оптимальної цієї зони бурякосіяння (табл.
3). За майже однакового рівня цукристості це
зумовило збільшення урожайності коренепло-
дів на 3,3 т/га порівняно із застосуванням круі-
зеру 35% т.к.с. у повній (21 мл/п.о.) нормі вит-
рати та найвищий збір цукру.

Личинки коваликів (Elateridae) і шляхи
обмеження їх чисельності у Центральному Лісостепу
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ
ОКРЕМИХ СЕРЕДОВИЩНИХ
ЧИННИКІВ НА ДЕЯКІ
ГОСПОДАРСЬКИ КОРИСНІ ОЗНАКИ
МОЛОЧНИХ КОРІВ

В умовах двох господарств проведено
порівняльний аналіз впливу чинників року,
сезону народження та першого отелення на
молочну продуктивність і відтворну здатність
первісток. Доведено необхідність рівномірного
забезпечення корів кормами протягом року
задля нівелювання негативного впливу чинника
сезону та року.

Селекція тварин у сільському господарстві за
основними господарськи корисними ознаками
робить їх прибутковішими та конкурентоспро-
можними. На жаль, проведення селекції в молоч-
ному скотарстві ускладнюється через низьку ус-
падковуваність основних селекціонованих ознак,
тобто високу їхню залежність від довкілля. Одни-
ми з досить істотних, як стверджує переважна
більшість дослідників, середовищних чинників є
рік і сезон народження та І отелення [2—7, 9, 12,
14, 16—19]. Проте існують свідчення майже від-
сутності такого впливу [8, 10, 11, 13]. Для з’ясу-
вання такої суперечливості проведено додаткові
дослідження. Крім того, чисельний досвід нау-
ковців і практиків далекого зарубіжжя засвідчує,
що для проведення об’єктивної селекції поряд з
урахуванням вищезазначених середовищних
чинників необхідно враховувати умови стада
(комплекс «herd-year-season») для повнішого
нівелювання чинників годівлі, утримання, кліма-
тичних та ін. [16, 20]. A.J. Lee стверджує, що точ-
на та неупереджена оцінка плідників за молоч-
ною продуктивністю дочок можлива лише за вра-
хування чинників комплексу «стадо — рік —
сезон» і віку отелення. При дослідженні впливу
віку отелення на молочну продуктивність він ви-
явив, що цей вплив не залежить від стада, року
чи плідника [16]. Вплив сезонів, за його даними,
також був однаковим для всіх років, тоді як вплив
сезонів і років в умовах різних стад залишився не-
дослідженим [15].
Мета роботи — виявлення вищезазначених

суперечливостей та з’ясування сили впливу чин-
ників року та сезону в умовах різних господарств.

Матеріал і методика досліджень. На твари-
нах української червоної молочної породи плем-
заводів ім. Фрунзе (1338 гол.) та «Широке» (2463
гол.) АР Крим було досліджено вплив років і се-
зонів народження та І отелення на молочну про-
дуктивність (надій, уміст і кількість молочного
жиру за лактацію) та відтворну здатність первіс-
ток. До аналізу включено корів, що вперше оте-
лились протягом 1997—2006 рр. Виявлення
впливу чинників року та сезону проводили за до-
помогою дисперсійного аналізу (модуля Anova/
Manova програмного пакета «Statistica-6,0» [1]) та
групування тварин за сезонами і роками.
Результати та їх обговорення. Дослідження-

ми було виявлено дійсно переважно невисокий
вплив факторів сезону та року народження і І оте-
лення на досліджувані показники в піддослідних
стадах. У стаді племзаводу «Широке» (таблиця)
вплив року порівняно з сезоном виявився пере-
важно значно вищим, причому серед років часті-
ше сильніше впливає рік народження, тоді як у
межах сезону — сезон І отелення. Найвищим був
вплив року на вік І отелення, сезону — на молоч-
ну продуктивність. Досить помітно чинник року
детермінує і жирність молока. За сезоном народ-
ження будь-яких достовірних висновків не мож-
на робити через низьку вірогідність значень, але
все ж є чіткі тенденції. Ці закомірності в основ-
ному зберігаються по стаду племзаводу ім. Фрун-
зе. Проте вплив чинника сезону та в окремих ви-
падках року є переважно нижчим, що може свід-
чити про зниження детермінування молочної
продуктивності сезоном і роком за умови сприят-
ливої годівлі.
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Незважаючи на порівняно невисокий вплив
досліджуваних чинників на молочну продуктив-
ність та відтворну здатність за результатами дис-
персійного аналізу, групування корів за сезона-
ми (рис. 1) та роками (рис. 2) І отелення виявляє
досить помітну міжгрупову диференціацію.
Найвищою продуктивністю в обох господар-

ствах вирізняються первістки, які отелилися впер-
ше взимку, найнижчою — влітку (див. рис. 1), що
нескладно пояснити, зважаючи на різні кормові
умови протягом тільності та, особливо, сухостій-
ного періоду цих груп тварин. При отеленні взим-
ку та восени тварини виявляються краще вгодо-
ваними з достатнім запасом поживних та інших
важливих біологічно активних речовин в орга-
нізмі, що забезпечує підвищений потенціал роз-
дою перших 100 днів лактації. Закінчення їхньої
лактації припадає на сприятливі щодо корму літ-
ній і осінній періоди, що дає змогу знизити інтен-
сивність спадання лактаційної кривої в останню
фазу лактації. Навпаки, під час літнього отелен-
ня тварини гірше підготовлені до інтенсивного
роздою через несприятливі кормові та природні
умови закінчення зимового та раннього весняного
періодів. Закінчення їхньої лактації припадає та-
кож на менш сприятливий зимовий і весняний
періоди, що зумовлює помітніше зниження лак-
таційної кривої.
У племзаводі ім. Фрунзе різниця екстремумів

різних груп корів є вдвічі меншою (див. рис. 1)
завдяки кращій та більш вирівняній забезпече-
ності корів кормами протягом року, що нівелює
негативний чинник сезону. За сезонами народ-
ження також спостерігається певна, хоча і неви-
сока та в переважній більшості недостовірна різ-
ниця за молочною продуктивністю корів різних
груп.
Групування корів за роками І отелення (див.

рис. 2), як вже зазначалося, також свідчить про
певний рівень міжгрупової диференціації. Аналіз
рівня годівлі за врахований період свідчить про

Порівняльний аналіз впливу
окремих середовищних чинників
на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів

його зниження в ті роки, коли знижувався рівень
надоїв. Тобто вплив років виявляється опосеред-
ковано через рівень годівлі.
Як відомо, зазвичай підвищення продуктив-

ності корів супроводжується зниженням відтвор-
ної здатності. Ця закономірність підтверджуєть-

Вік отелення, днів 0,401±0,009 0,241±0,010 0,001±0,0030 0,021±0,003

КВЗ 0,01±0,020 0,023±0,018 0,001±0,0059 0,01±0,006

Надій за 305 днів, кг 0,061±0,015 0,222±0,012 0,003±0,0040 0,071±0,004

Молочний жир:

  % 0,201±0,014 0,231±0,011 0,003±0,0040 0,031±0,004

  кг 0,091±0,015 0,061±0,012 0,002±0,0040 0,071±0,004

Жива маса за лактацію, кг 0,171±0,034 0,121±0,027 0,005±0,0101 0,02±0,001

1 Р<0,001; 2 Р<0,01; 3 Р<0,05; КВЗ — коефіцієнт відтворної здатності.

Вплив року та сезону народження і І отелення на деякі господарськи корисні ознаки перві�
сток племзаводу «Широке»

Показник

Сила впливу

року сезону

народження І отелення народження І отелення

Рис. 1. Рівень надоїв первісток різних сезонів
І отелення:  — зима;  — весна;  — літо;

 — осінь

кг

Племзавод

Рис. 2. Рівень надоїв первісток різних років
І отелення

Рік

кг

Рис. 3. Відтворна здатність корів різних се�
зонів І отелення:  — зима;  — весна; 
— літо;  — осінь

Племзавод

кг
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Порівняльний аналіз впливу
окремих середовищних чинників
на деякі господарськи корисні ознаки молочних корів

Сезон, рік народження і І отелення певною
мірою впливають на молочну продуктивність
і відтворну здатність, хоча і, найімовірніше,
опосередковано, через зміну типу годівлі та
рівня забезпеченості кормами в різні сезони.
Порівняння такого впливу в двох госпо-

дарствах з різним рівнем годівлі засвідчує,

Висновки

що вплив є особливо відчутним за умов
нестабільної, залежної від пори року кормової
бази.
Одним із можливих варіантів нівелювання

несприятливого впливу чинника сезону є за-
безпечення тварин повнораціонними кормови-
ми сумішами протягом року.
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ся за розгляду відтворної здатності корів різних
сезонів І отелення племзаводів «Широке» та ім.
Фрунзе (рис. 3). Корови, які виявили найнижчу
продуктивність у межах господарства, тобто літ-
нього сезону отелення, в обох господарствах

мали найвищу відтворну здатність. Корови плем-
заводу ім. Фрунзе, маючи вищу середню продук-
тивність по стаду, вирізняються в середньому
помітно нижчою, ніж корови племзаводу «Широ-
ке», відтворною здатністю.
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М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
І МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШ
КОНЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ
ТА ЇХ ПОМІСЕЙ
Наведено результати вивчення м’ясної
продуктивності і якості м’яса коней гуцульської
породи та їх помісей залежно від віку. Коні
характеризуються високою здатністю до нагулу
на природних пасовищах без підгодівлі іншими
кормами, що дає змогу виробляти дешеве і
якісне м’ясо на експорт і внутрішній ринок. Зі
зростанням віку коней дещо зменшується
забійний вихід і кількість м’язів на користь жиру.

М’ясне конярство — стародавня і традиційна
галузь тваринництва як в Україні, так і Карпатсь-
кому регіоні, розвиток якого дає змогу ефектив-
но використовувати дешеві кормові ресурси. Ще
скіфи, які населяли територію теперішньої Украї-
ни, були відважними вершниками, що харчували-
ся переважно кониною, сиром із кобилячого мо-
лока. До VІІІ ст. н.е. конину споживали майже всі
народи Європи. З розвитком землеробства і тор-
гівлі кінь став головною робочою твариною, втра-
тивши продуктивне значення [3]. Вже до Х ст.
конину повністю вилучено з раціону слов’ян. У
подальшому з розвитком техніки, модернізацією
війська потреба в конях поступово зменшувала-
ся і в 1830—1890 рр. відновлено вирощування та
реалізацію коней на м’ясо. В економічно розви-
нутих країнах використання робочих коней ваго-
возних порід почало різко зменшуватися в 60—
70-х роках минулого століття. Частину викорис-
товуваних у тому напрямі коней було переква-
ліфіковано в напрям м’ясного використання,
частина зовсім зникла [6]. В Україні подібна си-
туація склалася на початку ХХІ ст. [5], і нині наша
держава на 10-му місці з виробництва конини
(20,4 тис. т). В Європі, крім України, до основних
виробників м’яса належать Польща, Румунія, Фран-
ція, Італія, Іспанія [4].
Один із найцінніших ознак конини — порівня-

но низький уміст холестерину (10,2 мг%), що в
кілька разів менше, ніж у баранині, яловичині та
свинині [3]. Враховуючи це, а також несприйнят-
ливість коней до певних інфекційних та інвазій-
них захворювань, медики рекомендують вжива-
ти її при багатьох захворюваннях.
За результатами проведеного нами експеди-

ційного вивчення генофонду коней у Карпатсько-
му регіоні, в 50-х роках минулого століття сформо-
вано тип місцевих коней англо-арабського поход-
ження в низинній зоні — коника і помірного коня;
у передгірській і гірській — гуцульського коня
[1, 2]. Використання на маточному поголів’ї цих
коней жеребців російської, орловської рисистої,
російської ваговозної порід не було науково об-
ґрунтованим, тому дало негативні наслідки (не-

пропорційна будова тіла, важка голова, вади кін-
цівок, перебудований круп). Тому цілком законо-
мірно, що в період 1991—1995 рр. при розпаю-
ванні колгоспів, роздержавленні радгоспів і при-
ватизації племінних підприємств і заводських
конюшень значну кількість коней було продано на
м’ясо.
М’ясна продуктивність коней залежить від по-

роди, статі, віку, вгодованості та ряду інших фак-
торів. Основним фактором, який впливає на хі-
мічний склад м’яса, є вік коня [7]. Досліджено, що
м’ясо лошат характеризується високим умістом
білка (21,1—22,4%), а також невисокою кількістю
жиру (0,8—2%). У міру старіння в конині змен-
шується кількість води на користь жиру і міне-
ральних речовин. М’ясо, одержане від старих
коней, жорстке, не дуже м’якшає навіть після тер-
мічної обробки. Однією з причин цього є ве-
лика кількість колагенових сполук, які зумовлю-
ють небажану жорсткість м’яса і зниження його
харчової цінності. З огляду на це для експорту на
м’ясо використовують молодих або середнього
віку коней. Це свідчить про потребу вивчення
м’ясної продуктивності і розробки раціональної
технології виробництва конини.
Матеріал і методи. Для вивчення м’ясної про-

дуктивності і якості м’яса з вибракуваних тварин
гуцульської породи та їх помісей сформовано
нагульний табун, який випасали на пасовищах
протягом 3-х місяців без підгодівлі. Протягом па-
совищного періоду визначали живу масу на по-
чатку і в кінці нагулу, абсолютні, відносні та се-
редньодобові прирости коней. Після нагулу про-
ведено контрольні забої на м’ясокомбінаті
приватної фірми «Білаки» (м. Самбір Львівської
обл.) протягом 1999—2009 рр. Проведено аналіз
усього 650 коней, зокрема обвалування і фізико-
хімічний аналіз — 160 туш. Забивали тварин за
методикою ВІТу. Коней, залежно від віку, поділе-
но на 4 групи: І — коні віком до 2-х років; ІІ — 2—
7; ІІІ — 8—13; ІV — 14 років і старше. Під час за-
бою тварин визначали (кг): передзабійну масу,
масу парної і охолодженої туші, масу внутрішньо-
го жиру, забійну масу, забійний вихід (%), а та-
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кож вихід м’язової та кісткової тканин за сорта-
ми (%), коефіцієнт м’ясності. Туші підлягали об-
валуванню з подальшим визначенням м’язової,
жирової і кісткової тканин.
Для визначення хімічного складу м’яса відібра-

но проби найдовшого м’яза спини, в яких визна-
чали (%): вміст води і сухої речовини (аналітич-
ним методом), уміст протеїну (за К’єльдалем),
уміст жиру (екстрагуванням) та уміст золи (спа-
люванням наважки м’яса), а також pH, колір, крих-
кість, мармуровість. pH м’яса вивчали потенціо-
метричним методом, колір оцінювали за бальним
методом від 4 до 8 балів (4 бали — м’ясо світло-
рожеве, 8 —темно-червоне), мармуровість — від
1 до 5 балів (1 бал — м’ясо з незначною кількістю
жиру, 5 — зі значною кількістю жиру).
З метою вивчення напрямів використання ко-

ней проведено анкетування власників тварин (ви-
рощування з метою продажу для спорту; коні для
рекреації, відпочинку хобі-класу; для робочого
використання; для продуктивного використання).
Результати дослідження. Враховуючи, що

нагул відбувався на пасовищі без підгодівлі кон-
центратами, середньодобові прирости всіх 4-х
груп коней були високими, особливо І та ІІ груп,
тобто молодих коней (табл. 1). Крім того, І, ІІ і ІІІ
групи в кінці нагулу мали першу, ІV група — дру-
гу категорію вгодованості.
Аналіз результатів забою тварин піддослідних

груп свідчить, що коні гуцульської породи та їх
помісі характеризуються задовільними забійними
показниками (табл.2). Так, передзабійна жива
маса коней І групи становила в середньому 321,4
кг, ІІ — 448,3 кг, ІІІ — 434,6 кг, ІV групи — 399,5
кг; максимальною була у віці 3—7 років і стано-
вила 448,3 кг, а з віком зменшувалася відповід-
но на 3,1 і 10,9%.

Маса парної туші коней І групи становила
відповідно 196,1 кг; ІІ — 268,9 кг; ІІІ — 260,9 кг;
ІV групи — 235 кг. При цьому у коней І групи було
відкладено в організмі 2,5 кг, або 0,77%; ІІ — 4,1
кг, або 0,92%; ІІІ — 5 кг, або 1,15%; ІV групи 4,76
кг, або 1,18% внутрішнього жиру. Отже, забійний
вихід у коней І групи становив 61,8%, ІІ — 60,9%,
ІІІ — 61,2%, ІV групи — 60,2%, тобто різниця між
І та ІV групами — 1,6%.
За морфологічним складом туша тварини

складається із м’язів, кісток, хрящів і сухожиль.
Найціннішою складовою частиною туші є її м’я-
зова тканина, тому залежно від співвідношення
м’язів і кісток у туші можна робити висновок про
її харчову цінність. Результати обвалування туш
піддослідних груп коней свідчать, що співвідно-
шення маси м’язів і маси кісток є неоднаковим.
Крім забійної маси і забійного виходу ту-

ші, важливим показником є вихід сортів м’яса в
туші (табл. 3). Найвища кількість м’яса 1-го сор-
ту була в тварин І групи і становила 62,7 %, а
2-го сорту — 9,2%. У дорослих коней (ІІ—ІV гру-
пи) кількість м’яса найкращої якості була значно
нижчою, ніж у молодих тварин і становила відпо-
відно 55,6%; 54,3; 51,8%; 2-го — відповідно
14,4%; 15,8; 17,2%.
Смакові якості м’яса тварин, зокрема і конини,

залежать від відсоткового співвідношення в ньо-
му жиру. Смачнішим вважається таке м’ясо, в
якому міститься внутрішньом’язовий, а не під-
шкірний та поливний жир, надлишок якого знижує
поживну якість конини. Найбільший уміст жиру
виявлено у коней ІV групи — 7,3%, дещо менше
у коней ІІІ — 6,5 і ІІ — 5,8%; найменше — у мо-
лодих коней І групи — 1,9%.
Щодо співвідношення маси м’язів і кісток (ко-

ефіцієнт м’ясності), то коні ІІ групи (3,11%) пере-

М’ясна продуктивність і морфологічний
склад туш коней гуцульської породи та їх помісей

Кількість тварин, гол. 30 40 50 40
Жива маса на початку нагулу, кг 278,0±4,1 423,2±4,7 414,5±4,3 379,1±4,3
Жива маса у кінці нагулу, кг 337,3±4,2 470,7±4,8 455,3±4,4 416,4±4,2
Абсолютний приріст за період, кг  59,3±1,6   47,5±1,5   40,8±1,3   37,3±1,4
Середньодобовий приріст, г    659±18,3      528±17,5      453±17,9      415±18,0

1. Результати нагулу коней, M±m

  І ІІ   ІІІ ІV
Показник

Група

Кількість тварин, гол. 30 40 50 40
Жива маса перед забоєм, кг 321,4±4,2 448,3±4,9 434,6±4,5 339,5±4,3
Маса парної туші, кг 196,1±2,3 268,9±2,5 260,9±2,2 235,8±2,1
    »   парної туші, % 61,0 60,0 60,0 59,0
    »   внутрішнього жиру, кг 2,5±0,2 4,12±0,3 5,0±0,3 4,7±0,4
    »   внутрішнього жиру, % 0,77 0,92 1,15 1,18
Забійна маса, кг 198,6±2,4 273,0±2,6 265,9±2,3 240,5±2,2
Забійний вихід, % 61,8 60,9 61,2 60,2

2. Забійні показники коней

  І ІІ   ІІІ ІV
Показник

Група
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М’ясна продуктивність і морфологічний
склад туш коней гуцульської породи та їх помісей

важали коней І (2,97%) і ІV (2,82%) та незначно
коней ІІІ груп (3,06%).
За даними аналізу хімічного складу м’язо-

вої тканини, у м’язах коней І групи порівняно мен-
ше жиру, але більше протеїну (21,9%), ніж у м’я-
зах ІІ (20,4%), ІІІ (20,1%) і ІV груп (19,6%). За
показником мармуровості в І групі — 1,69; ІІ —
3,45; ІІІ — 3,70; ІV — 3,85 бала. За кольором м’я-

Для рентабельного розведення та викорис-
тання коней в Україні потрібно застосовува-
ти всі можливі напрями їхньої продуктив-
ності: спортивного, культурно-оздоровчого,
рекреаційного, а також продуктивного. Вико-
ристання коней на м’ясо, не зважаючи на ес-
тетичний бар’єр, існує в багатьох країнах

Висновки

світу. Коні мають високу здатність до нагу-
лу, конина за своїми особливостями істотно
переважає м’ясо інших тварин і є перспектив-
ною в оздоровчому лікуванні. Дослідження
в цьому напрямі — актуальні, оскільки до
70% вирощеного поголів’я коней поповнює
м’ясні ресурси.
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Маса охолодженої туші, кг 185,2±2,4 252,4±2,5 244,6±2,3 221,5±2,2
М’язи разом:
  кг 135,0±2,3 178,7±2,4 171,5±2,3 150,6±2,1
  % 72,9 70,8 70,1 68,0
  у тому числі  1-й сорт:
                        кг 116,1±2,3 140,3±2,3 132,8±2,2 112,5±2,1
                        % 62,7 55,6 54,3 50,8
                      2-й сорт:
                        кг 18,9±2,0 36,3±2,1 38,6±2,0 38,1±1,8
                        % 10,2 14,4 15,8 17,2
Жир:
  кг 3,5±0,2 14,6±0,3 15,9±0,4 16,2±0,5
  % 1,9 5,8 6,5 7,3
Кістки:
  кг 45,5±0,8 57,5±0,9 56,0±0,9 53,4±0,8
  % 24,6 22,8 22,9 24,1
Відходи:
  кг 2,0±0,1 3,0±0,2 2,9±0,2 2,9±0,3
  % 1,1 1,2 1,2 1,3
Коефіцієнт м’ясності, % 2,97 3,11 3,06 2,82

3. Морфологічний склад туш

  І ІІ   ІІІ ІV
Показник

Група

са найменшу кількість балів отримала І група
(4,9), а ІІ, ІІІ і ІV групи — 6,15; 6,75; 7,1 бала відпо-
відно.
У кінцевому результаті для спорту реалізують

до 10%, рекреації, відпочинку хобі-класу — 12—
15%, робочого використання — 19—25%, для
продуктивного використання, зокрема вибракува-
них коней з попередніх груп, — 50—69%.
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ПЛЕМІННИХ
КНИГ У ВІВЧАРСТВІ ЗАСОБАМИ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наведено методику підготовки племінних книг,
застосування якої дає змогу полегшити і значно
прискорити процес їхнього створення і зменшити
обсяг рутинної роботи, використовуючи готові або
новостворені бази даних.

Підвищення ефективності се-
лекції у вівчарстві забезпечу-
ється вдосконаленням племін-
них і продуктивних якостей тва-
рин, подальшим розвитком і
консолідацією економічно важ-
ливих селекційних ознак, ство-
ренням нових, удосконаленням
існуючих високопродуктивних
ліній, забезпеченням племреп-
родукторів і товарних стад від-
селекціонованим племінним ма-
теріалом з високим потенціа-
лом. Для досягнення цієї мети
селекціонерам необхідно мати
в своєму розпорядженні відо-
мості про кращих племінних
тварин, що відповідають стан-
дарту породи та записані в пле-
мінні книги [1]. Племінні книги
повинні періодично поповнюва-
тися, проте, це є дуже трудо-
місткою роботою [3]. В останні
роки більшість відомостей про
племінних тварин зберігаються
в базах даних у середовищі
Microsoft Visual FoxPro, Para-
dox, Microsoft Access, Microsoft
Excel та ін. Виникає природне
питання про максимально зруч-
не перенесення цих даних у
племінні книги з найменшими
витратами праці і часу.
У лабораторії популяційної

генетики Інституту тваринницт-
ва степових районів ім. М.Ф. Іва-
нова «Асканія-Нова» — Націо-

нального наукового селекційно-
генетичного центру з вівчарст-
ва УААН розроблено методику
підготовки до видання племін-
них книг засобами СУБД Micro-
soft Visual FoxPro (VFP) і Micro-
soft Word, яка дає змогу швид-
ко і ефективно заповнювати
відомості про племінних тварин
у середовищі Microsoft Word, ви-
користовуючи існуючі бази да-
них. Якщо баз даних немає, то
створювати їх у середовищі Vi-
sual FoxPro не дуже складно,
оскільки ця СУБД має велику
кількість «майстрів», що «допо-
магають» в інтерактивному візу-
альному режимі виконувати по-
трібне завдання (наприклад,
створювати структуру таблиці
бази даних) на екрані монітора
в реальному масштабі часу [2, 4].
Для створення таблиці БД у

середовищі Visual FoxPro необ-
хідно у головному меню VFP
натиснути кнопки «Файл», «Ство-
рити». Відкривається вікно діа-
логу «Створити файл» і пропо-
нується створити таблицю за
допомогою «майстра» або са-
мостійно. Проте найширші мож-
ливості щодо створення табли-
ці СУБД надає конструктор таб-
лиць. Вікно конструктора таблиць
містить 3 вкладки: «Поле», «Ін-
декс», «Таблиці». Кожне поле
таблиці (атрибут або стовпчик)
має найменування, тип і ши-
рину.
Вкладка «Поле» є активною

при відкритті вікна діалогу і виз-
начає найменування полів таб-
лиці, яке вибирається довільно,
але так, щоб відобразити харак-
тер інформації, яка зберігати-
меться в цьому полі. Його тип
визначається типом даних, що
зберігаються в цьому полі (сим-
вольні, числові та ін.). Вкладка
вікна «Індекс» — для визначен-

ня індексів таблиці, а «Таблиці»
— дає змогу визначити для
таблиці умови достовірності да-
них, що вводяться або видаля-
ються при використанні зв’яза-
них таблиць.
Створена таблиця, наприк-

лад GPK.dbf, містить потрібну
кількість полів, відповідну по-
казникам племінної книги. Після
збереження структури таблиця
все ще порожня, і потрібно ввес-
ти дані у таблицю за допомогою
стандартних команд (рис. 1).
Після того як таблицю *.dbf

заповнено необхідною інфор-
мацією, стає можливим перене-
сення вмісту полів запису цієї
таблиці в документ Microsoft
Word (у термінології Microsof
Office — злиття). При роботі з
«майстром злиття» потрібно по-
слідовно виконати такі дії:
включити Microsoft Word і

створити новий документ —
форму-шаблон запису в пле-
мінній книзі про одну тварину. У
місцях запису інформації про
тварин залишити пропуски від-
повідної довжини (рис. 2);
у меню «Сервіс», вкладці

«Злиття» вибрати пункт «Ство-
рити» і в меню, що з’явилося,
натиснути «Каталог»;

Рис. 1. Введення даних у таб:
лицю
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Методика підготовки племінних книг
у вівчарстві засобами інформаційних технологій

ного шаблону документа (див.
рис. 2) поставити курсор і на-
тиснути кнопку «Додати поле
злиття». У вкладці, що випала,
з’явиться список полів таблиці
бази даних. Після натискання
кнопкою миші по імені потрібно-
го поля воно з’явиться в лапках
у позиції документа, яка показа-
на раніше курсором, наприклад,
«Inv» — № тварини, «Data» —
дата народження, «Lj» — лінія
і т.д. Таким чином переносять-
ся всі необхідні поля.
Після того як всі необхід-

ні поля вставлені в документ,
кнопкою «Поля/дані» можна
проглянути фактичні значення
полів документа, які відпові-
дають поточному запису БД
(рис. 3).
Використовуючи кнопки пе-

реміщення по записах, можна
проглядати створений доку-
мент для кожного запису таб-
лиці. Вносити виправлення
можна як в початковий доку-
мент (при відображенні полів),
так і в результат злиття (при
відображенні даних). Аналогіч-
ну послідовність дій можна ви-
користати і для інших вищезаз-
начених типів баз даних.
Для генерації нових докумен-

тів (результатів злиття) викори-
стовують кнопку «Об’єднати».
Кнопка відкриває вікно «Злит-
тя», у якому вказують потрібний
діапазон номерів записів да-
них, і натискають «Об’єднати»;
при цьому отримують підсум-
ковий документ Microsoft Word,
який містить вказаний діапазон
записів БД у формі сторінок
племінної книги, які готові до ви-
дання.

Запропонований метод дає змогу зменши-
ти обсяг рутинної роботи, полегшити і знач-
но прискорити процес створення племінних

Висновки

книг, використовуючи готові або знов ство-
рені бази даних засобами СУБД Microsoft Visual
FoxPro і Microsoft Word.
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Рис. 2. Форма:шаблон племінної книги з полями злиття

Рис. 3. Фрагмент сторінки племінної книги в режимі «Поля/
дані»
у вікні, що відкрилося, з по-

відомленням «використовувати
вікно активного документа або
вікно нового документа» натис-
нути «Активне вікно»;
відкриється вікно «Злиття».

Вибрати пункт «Отримати да-
ні», а потім «Відкрити джерело
даних». У вікні, що відкрилося,
вибрати тип файла *.dbf та від-

крити файл і у вкладці «Пере-
творення даних» натиснути
«ОК». У вкладці, що відкрилася,
натиснути «Правка основного
документа». Відкриється доку-
мент Word, а в нижньому ряд-
ку головного меню додадуться
кнопки «Додати поле злиття»,
«Об’єднати» та ін.;
у необхідне місце заготовле-



40 Вісник аграрної науки березень 2010 р.

Генетика, селекція,
біотехнологія

УДК 636.4.082
© 2010

М.Д. Березовський,
член�кореспондент УААН

П.А. Ващенко,
кандидат сільсько�
господарських наук
Інститут свинарства
ім. О.В. Квасницького УААН

КОМБІНАЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ЛІНІЙ
СВИНЕЙ

За даними аналізу варіанс комбінаційної
здатності за багатоплідністю встановлено,
що при поєднанні заводських ліній вплив
специфічної комбінаційної здатності (CКЗ)
на цю ознаку є високодостовірним (Р<0,001),
тоді як багатоплідність маток при поєднанні
генеалогічних ліній зумовлена іншими
факторами. Це свідчить про чітку диференціацію
заводських ліній за напрямом продуктивності.
Низькі значення СКЗ і відсутність її достовірного
впливу при поєднанні генеалогічних ліній
підтверджують формальність таких ліній.

Головним завданням інтенсифікації селек-
ційного процесу в свинарстві є вдосконалення
існуючих і розробка нових методів селекційно-
племінної роботи, що дадуть змогу створити
популяції тварин з високим ступенем однорід-
ності, здатних в умовах інтенсивної експлуа-
тації проявляти максимальну продуктивність
необхідної якості [5]. Вважається, що племінна
робота в свинарстві при чистопородному роз-
веденні базується на роботі з лініями та роди-
нами. Однак до традиційних понять ліній за
останні роки додалося багато нових і питання
значно ускладнилось.
У вітчизняній літературі розведення за лінія-

ми трактується як вища форма селекційної ро-
боти [2, 3]. Однак в останні роки лінійна струк-
тура зазнає серйозної критики. Генеалогічні
лінії і родини в стадах малочисельні, а тому
розводити їх «у собі» тривалий період немож-
ливо. Через це в селекційній практиці такі лінії
безперервно схрещують між собою і склалось
таке положення, що тварини будь-якої лінії не-
суть у собі кров багатьох інших ліній і спорідне-
них груп. Стає важко розрізняти їх не тільки за
зовнішніми формами, а й продуктивністю. Втра-
чається генетична різноманітність і лінії стають
формальними (вирізняються тільки за клич-
ками) [1]. Водночас видатні вчені зоотехнічної
науки П.Н. Кулешов, М.Ф. Іванов, Д.А. Кис-
ловський та інші підкреслювали, що лінії є
цінними лише тоді, коли в них закріплені певні
типи тварин [2, 4]. Крім того, очікувати виявлен-
ня ефектів специфічної комбінаційної здатності

(СКЗ) можна лише за істотних відмінностей між
генотипами ліній. Враховуючи вищесказане,
ступінь прояву СКЗ може бути одним із кри-
теріїв для оцінки рівня селекційної роботи з
лінією.
Мета досліджень — дати порівняльну ха-

рактеристику комбінаційної здатності свиней ге-
неалогічних і заводських ліній на прикладі про-
відного племзаводу Полтавської області ПАФ
«Україна» (Великобагачанський р-н).
Завдання та методики проведення дос-

ліджень. Для досягнення поставленої мети
розв’язано такі завдання: проаналізовано гене-
алогічну структуру даної популяції і проведено
порівняльне вивчення середніх показників ре-
продуктивної здатності в межах 6-ти генеалогіч-
них і 6-ти заводських ліній; з використанням 3-го
методу Ґріффінґа (прямі й реципрокні поєднан-
ня) визначено комбінаційну здатність генеало-
гічних і заводських ліній за багатоплідністю та
проведено порівняння отриманих результатів
за різними типами ліній.
Результати досліджень. На першому етапі

дослідження визначено середні показники ба-
гатоплідності різних поєднань генеалогічних і
заводських ліній (табл. 1). Середня багатоплід-
ність свиноматок заводських ліній не відріз-
няється від такої у генеалогічних (див. табл. 1).
Це може пояснюватись селекцією заводських
ліній Сніжка 7745, Тайка 2825, Гюльтора 30831
у напрямі поліпшення м’ясних якостей і через
це незначним зниженням багатоплідності.
Визначено результати аналізу варіанс ком-
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Комбінаційна
здатність ліній свиней

бінаційної здатності (табл. 2). Якщо для за-
водських ліній на багатоплідність достовірно
впливають як загальна, так і специфічна комбі-
наційна здатність (Р<0,001), то для генеалогіч-
них — достовірний вплив виявлено лише за
загальною комбінаційною здатністю (ЗКЗ), що
свідчить про відсутність чіткої диференціації
між цими лініями.
У табл. 3 наведено дані ЗКЗ, табл. 4 — зна-

Крейві – 11,1 11,3 11,3 10,1 11,4 11,2

Ману 11,0 – 11,8 12,3 10,6 10,9 11,2

Сніжка 10,7 11,6 – 11,1 10,6 10,8 11,0

Тайка 11,7 12,0 11,4 – 10,9 12,1 11,5

Гюльтора 10,6 11,6 11,5 11,4 – 10,8 11,2

Йоли 10,9 11,9 11,6 11,3 11,0 – 11,5

  Середнє
  по лінії 10,8 11,6 11,5 11,4 10,6 11,2 11,3

чення СКЗ та реципрокні ефекти. Найкращою
загальною комбінаційною здатністю характери-
зуються заводські лінії Йоли 21155 і Ману 62183
(див. табл. 3), що свідчить про високий рівень
ведення селекційної роботи з ними. Водночас
значення СКЗ свідчать про здатність ліній да-
вати гетерозисний ефект лише у відповідних
поєднаннях (див. табл. 4). При використанні
окремих поєднань можна очікувати підвищен-

1. Багатоплідність маток різних поєднань, голів

Середнє
по лінії

Генеалогічні лінії

Лінія
кнура

Лінія, до яких належать матки

Крейві Ману Сніжка Тайка Гюльтора Йоли

Крейві 4075 – 11,5 11,6 11,9 8,8 13,1 11,6

Ману 62183 10,8 – 11,4 11,4 11,3 13,3 11,5

Сніжка 7745 11,3 10,8 – 11 9,3 11,3 10,6

Тайка 2825 9,4 12,7 10,8 – 11,5 10,9 11,1

Гюльтора 30831 11,2 11,7 10,7 10,9 – 11 10,9

Йоли 21155 13,1 12,2 11,4 11,8 11,1 – 11,8

  Середнє
  по лінії 11,3 11,8 11,2 11,6 11,1 11,6 11,3

Заводські лінії

Лінія кнура

Лінія, до яких належать матки Середнє
по лінії

Крейві
4075

Ману
62183

Сніжка
7745

Тайка
2825

Гюльтора
30831

Йоли
21155

Генеалогічні лінії

Загальна комбінаційна здатність 3,8 5 0,8 2,36 2,21 3,02

Специфічна комбінаційна здатність 0,8 9 0,1 0,29 1,88 2,41

Реципрокні ефекти 2,9 15 0,2 0,59 1,69 2,08

Невраховані фактори – 1012 0,3

Заводські лінії

Загальна комбінаційна здатність 12,7 5 2,5 7,28 2,21 3,02

Специфічна комбінаційна здатність 8,1 9 0,9 2,59 1,88 2,41

Реципрокні ефекти 9,6 15 0,6 1,84 1,69 2,08

Невраховані фактори – 577 0,3 – – –

2. Аналіз варіанс комбінаційної здатності

F табличнаF
розрахункова

Сума
квадратів

Джерело варіювання
Число
ступенів
свободи

Середні
квадрати Р=0,05 Р=0,001
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Комбінаційна
здатність ліній свиней

Крейві – –0,19 0,04 0,14 –0,18 0,18 0,1 0,0

Ману 0,06 – 0,2 0,21 –0,04 –0,19 0,1 0,0

Сніжок 0,33 0,11 – –0,35 0,2 –0,09 0,1 0,0

Тайк –0,22 0,17 –0,12 – –0,04 0,04 0,1 0,0

Гюльтор –0,27 –0,51 –0,45 –0,28 – 0,05 0,1 0,0

Йола 0,25 –0,48 –0,41 0,37 –0,09 – 0,1 0,0

0,3 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 – –

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 – –

4. Ефекти специфічної комбінаційної здатності та реципрокні ефекти

Загальна комбінаційна
здатність –0,27 0,28 –0,01 0,39 –0,42 0,04

Заводські лінії Крейві 4075 Ману 62183 Сніжок 7745 Тайк 2825 Гюльтор 30831 Йола 21155

Загальна комбінаційна
здатність –0,05 0,52 –0,44 –0,10 –0,71 0,78

3. Ефекти загальної комбінаційної здатності

ЙолаГенеалогічна лінія Крейві Ману Сніжок Тайк Гюльтор

ня багатоплідності на 0,63—1,21 гол. Заводсь-
кі лінії характеризуються значно вищою
специфічною комбінаційною здатністю порівня-
но з генеалогічними (див. табл. 4). А це, в свою
чергу, свідчить про їхню чітку диференціацію за
напрямом продуктивності і доцільність веден-

Генеалогічні лінії

Реципрокні
ефекти

Ефекти специфічної комбінаційної здатності

Крейві Ману Сніжок Тайк Гюльтор Йола

Крейві 4075 – –0,62 0,63 –0,56 –0,55 1,09 2,6 0,5

Ману 62183 –0,37 – –0,26 0,36 0,38 0,15 0,7 0,1

Сніжок 7745 –0,13 –0,32 – 0,14 –0,21 –0,3 0,6 0,1

Тайк 2825 –1,25 0,64 –0,09 – 0,69 –0,62 1,3 0,3

Гюльтор 30831 1,21 0,22 0,68 –0,26 – –0,32 1,1 0,2

Йола 21155 0,01 –0,53 0,07 0,48 0,06 – 1,8 0,4

3,2 1 0,6 2,3 2 0,5 – –

0,6 0,2 0,1 0,5 0,4 0,1 – –

Заводські лінії

Реципрокні
ефекти

Ефекти специфічної комбінаційної здатності

Крейві
4075

Ману
62183

Сніжок
7745

Тайк
2825

Гюльтор
30831

Йола
21155

ня роботи з такими лініями для отримання
внутріпородного гетерозису. Водночас пере-
вищення впливу загальної комбінаційної здат-
ності над впливом СКЗ у 2,8 раза свідчить про
можливості поліпшення роботи в цьому на-
прямі.

За даними аналізу варіанс комбінаційної здат-
ності за багатоплідністю встановлено, що
при поєднанні заводських ліній вплив СКЗ на
цю ознаку є високодостовірним (Р<0,001), тоді
як багатоплідність маток при поєднанні ге-

Висновки

неалогічних ліній зумовлена іншими факторами.
Селекція великої білої породи в племзаводі

«Україна», спрямована на створення заводсь-
кого типу з поліпшеними м’ясними якостями,
не вплинула негативно на рівень відтворю-
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Комбінаційна
здатність ліній свиней

вальної здатності, про що свідчать середні
показники багатоплідності та ефект загаль-
ної комбінаційної здатності.
Найкращою ЗКЗ характеризуються завод-

ські лінії Йоли 21155 і Ману 62183, що свідчить
про високий рівень ведення селекційної роботи
з ними. Водночас значення СКЗ вказують на
здатність ліній давати гетерозисний ефект
лише у відповідних поєднаннях.
Наявність достовірного впливу специфіч-

ної комбінаційної здатності на багатоплід-
ність при поєднанні заводських ліній свідчить
про їхню чітку диференціацію за напрямом
продуктивності, однак перевищення впливу
загальної комбінаційної здатності над впли-
вом СКЗ у 2,8 раза — про можливості поліп-
шення роботи в цьому напрямі. Низькі значен-
ня СКЗ і відсутність її достовірного впливу при
поєднанні генеалогічних ліній підтверджують
формальність такий ліній.
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

КОНЦЕПЦІЯ АГРОХІМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗЕМЛЕРОБСТВА УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2015 РОКУ

У ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохмії імені О.Н.Соколовського» вперше підго-
товлено «Концепцію агрохімічного забезпечення землеробства України на період до 2015
року», в якій відображено пріоритетні напрями розвитку агрохімічного обслуговування зем-
леробства, механізми їх реалізації та науковий супровід в умовах ринкових відносин. Виз-
начено напрями розвитку агрохімічного забезпечення землеробства, основною складовою
якого є технології виробництва та застосування органічних добрив, проведення хімічних
меліорацій земель з кислою і лужною реакціями ґрунтового розчину, застосування твер-
дих мінеральних та рідких комплексних добрив. Важливим залишається відпрацювання
нормативно-правових основ та агрохімічного менеджменту.
Концепція спрямована на реалізацію цільових заходів щодо зменшення рівня наванта-

ження хімізації на сільгоспугіддя, високоефективне застосування добрив і хімічних меліо-
рантів, збереження родючості ґрунтів, підвищення продуктивності землеробства та якості
продукції рослинництва.
Концепція відповідає сучасним світовим тенденціям зниження витрат енергоресурсів та

екологічної безпеки довкілля.
Проект Концепції розглянуто і схвалено на засіданні бюро Президії Української академії

аграрних наук, протокол № 8 від 28 серпня 2009 р.

С.А. Балюк,
академік УААН
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ХРОМОСОМНА МІНЛИВІСТЬ
ТВАРИН, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНІВ

Досліджено цитогенетичні характеристики
тварин, отриманих з використанням
біотехнологічних методів. Показано переважання
кількісних і структурних аберацій у тварин від
ембріопересадок порівняно з тваринами,
отриманими від штучного запліднення.

Упровадження біотехнологічних методів від-
творення тварин, зокрема трансплантації емб-
ріонів, дає змогу істотно збільшити інтенсив-
ність використання племінних тварин. У США і
Канаді понад 50% племінних бугаїв голштинсь-
кої породи отримано в результаті трансплан-
тації ембріонів. Теоретично обґрунтовано, що
за отримання від кожної відібраної корови-до-
нора до 5 телят на рік генетичний ефект поліп-
шення великих популяцій високопродуктивної
молочної худоби досягне 47%.
Однак трансплантація ембріонів — складний

біотехнологічний метод і тому актуальним є пи-
тання наскільки повноцінним буде потомство.
У 90-х роках минулого століття рядом дослід-
ників вивчено характеристики життєздатності
тварин, отриманих завдяки пересадці ембріо-
нів. На основі даних про ріст, розвиток і репро-
дуктивні функції бугаїв-трансплантантів автори
аргументовано доводять, що тварини, отримані
методом ембріопересадок, не мають істотних
відхилень від показників аналогів [2]. Спермо-
продуктивність молодих бугаїв-трансплантан-
тів, за даними П.В. Павлова і А.М. Черекаєвої,
дещо нижча, ніж у аналогів від штучного заплід-
нення [4]. Результати досліджень Санаго Ма-
маду свідчать, що за кількістю і якістю відібра-
ної сперми бугаї-трансплантанти і їхні аналоги
не мають відмінностей [5]. М.Л. Єрьоміною вив-
чено господарсько біологічні особливості корів-
трансплантантів канадської і місцевої селекцій
[3]. За продуктивними показниками місцеві тва-
рини не поступаються аналогам канадської се-
лекції. Генетичні особливості, як вважає М.Л.
Єрьоміна, розширюють базу селекції і можуть
сприяти підвищенню її ефективності.
За даними літератури, цитогенетичні харак-

теристики вивчали лише у корів-донорів емб-
ріонів, бугаїв-трансплантантів і молодняк у цьо-
му аспекті не досліджували [1]. Авторами по-
казано, що для використання з метою отриман-
ня ембріонів придатнішими є тварини з низьким

рівнем хромосомних аберацій і анеуплодії, ос-
кільки встановлено достовірний зв’язок між рів-
нем хромосомних аберацій і віком першого пло-
дотворного запліднення.
Мета дослідження — аналіз цитогенетич-

них характеристик тварин, отриманих від пере-
садки цілих чи розділених зародків.
Матеріали і методи. Матеріалом для дос-

ліджень були проби крові бугайців, отриманих
від пересадки цілих і розділених зародків у
племзаводі «Більшовик» Донецької області (25
гол.) і бугайців 6-місячного віку від пересадки
цілих зародків і їх аналогів у племзаводі «Бор-
тничі» Київської області (30 гол.).
Для отримання препаратів метафазних хро-

мосом кров тварин культивували в поживному
середовищі 199 з фітогемаглютиніном (РНА-М
«Gibco», США) протягом 48 год, останні 3 год
– з колхіцином (Sigma, США) у концентрації
0,05 мкг/мл. Аналіз каріотипів проводили на ру-
тинно пофарбованих за Гімза препаратах під
масляною імерсією за збільшення ×1000 під
мікроскопом Axiostar plus (Carl Zeiss, Німеччи-
на). Для аналізу використовували пластинки,
на яких не було нашарувань хромосом одна на
одну і які давали змогу підрахувати загальне
число та ідентифікувати їх.
Метафазні пластинки фотографували за до-

помогою цифрової фотокамери Olympus D-460
ZOOM. Для обрахунків використовували всі абе-
рації геномного, хромосомного і хроматидного
типів. Статистичну обробку результатів дослід-
жень здійснювали стандартними методами.
Результати досліджень свідчать, що цито-

генетична структура тварин, отриманих від емб-
ріопересадок і, зокрема, тварин від поділеного
зародка, відрізняється від тварин контрольної
групи.
За результатами аналізу хромосомної мін-

ливості тварин-трансплантантів (таблиця), спектр
аберацій складається з анеуплоїдії, поліплоїдії,
порушень синхронності мітозу (асинхронне роз-
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щеплення центромерних районів хромосом —
АРЦРХ) і структурних аберацій (хромосомних і
хроматидних фрагментів і розривів). Геномні
аберації (анеуплоїдія і поліплоїдія) трапляють-
ся з різною частотою, тим самим виявляючи
індивідуальну варіабельність за цим показни-
ком. У групах тварин-трансплантантів ліміт клітин
з анеуплоїдними абераціями становить 14,5–
38,8%, поліплоїдними — 2,4–4%. Водночас їхні
середні величини достовірної різниці не мають.
Анеуплоїдія належить до розповсюдженого ти-
пу каріотипових змін і утворюється внаслідок
нерозходження хромосом чи хроматид під час
мітозу, а також унаслідок елімінації пошкодже-
них хромосом. Дані літератури свідчать, що
підвищена частота анеуплоїдних клітин має
зв’язок із погіршенням відтворних функцій тва-
рин. Аналіз анеуплоїдії свідчить, що тварини,
отримані від розділених ембріонів, за частотою
гіпоплоїдних клітин достовірно переважають
цей показник у тварин, отриманих від переса-
док цілих ембріонів (38,8 проти 24,2%). Водночас
частка гіперплоїдних клітин у всіх групах дослід-
жених тварин невисока і не перевищує 0,5%.
Значну перевагу гіпоплоїдних клітин над гіпер-
плоїдними важко пояснити природними причи-
нами. Очевидно, велика частина гіпоплоїдних
клітин має артефактне походження і пов’язана
з технічними прийомами в процесі приготування
препаратів хромосом. Проте втрата хромосом
може мати й іншу природу, наприклад, елімі-
націю пошкоджених аутосом. Дослідження час-
тоти поліплоїдії не виявило істотної різниці між
тваринами-трансплантантами і їхніми аналогами,
отриманими методом штучного запліднення.
Окрім анеуплоїдії і поліплоїдії, у спектрі хро-

мосомних аберацій виявлено хроматидні про-
біли, розриви, делеції аутосом і утворені внас-
лідок цього фрагменти. Найбільшу кількість
аберацій становлять фрагменти і розриви. Крім
того, трапляються і складніші хромосомні пе-
ребудови – дицентрики. Аналіз препаратів свід-

Хромосомна мінливість тварин,
отриманих методом трансплантації ембріонів

чить про  наявність хромосом з так званою
«пульверизацією» – комплексною структурною
хромосомною аберацією, суть якої полягає у
фрагментації і «розпиленні» цілих хромосом на
велику кількість дрібних фрагментів.
У тварин, отриманих від ембріопересадок у

племзаводі «Більшовик», виявлено нижчий по-
рівняно з іншими дослідженими групами показ-
ник структурних аберацій, хоча загальний рі-
вень їхньої хромосомної мінливості доволі ви-
сокий за рахунок анеуплоїдії і поліплоїдії.
Привертає увагу високий відсоток клітин з

АРЦРХ у тварин, отриманих від звичайних емб-
ріопересадок і пересадок розділених ембріонів.
У тварин від розділеного зародка на тлі підви-
щеного загального рівня аберацій виявлено в
4 рази більшу частку клітин з АРЦРХ, ніж у тва-
рин, отриманих методом штучного запліднен-
ня. Кількість парних і одиночних фрагментів у
тварин від розділених зародків теж є більшою
у кілька разів, ніж у тварин від штучного заплід-
нення. У ході аналізу хромосомних препаратів
тварин-трансплантантів (племзавод «Бортни-
чі») виявлено невелику кількість метафазних
пластинок з асоціаціями хромосом. Можна при-
пустити, що це пов’язано з маніпуляціями із
зародками, оскільки ймовірність утворення хро-
мосомних асоціацій у тварин української чор-
но-рябої молочної породи дуже мала в звичай-
них умовах. За даними літератури відомо, що
міжхромосомні асоціації виявлені в каріотипах
корів чорно-рябої породи до і після введення
фолікулостимулюючого гормону (ФСГ), що сти-
мулює суперовуляцію [6]. Показано, що у корів
під час суперовуляції, зумовленої дією ФСГ,
достовірно зростає частота асоціацій, а у корів,
які не прореагували на ін’єкцію гормону, част-
ка клітин з асоціаціями зберігається на конт-
рольному (без ФСГ) рівні [7]. Отже, корови піс-
ля суперовуляції здатні до утворення хромо-
сомних асоціацій, що свідчить про їхню реакцію
на штучну зміну гормонального статусу.

Від штучного
осіменіння («Бортничі») 14/725 20,1±3,0 14,5±0,79 2,1±0,04 2,9±0,13 5,3±0,1 5,2±0,72

Від ембріопересадок
(«Бортничі») 16/800 29,4±1,5 26,2±2,25 4,0±0,03 6,5±0,05 9,1±0,7 5,05±0,22

Від ембріопересадок
(«Більшовик») 19/988 31,6±2,7 24,2±1,21 2,5±0,55 8,5±0,35 5,7±0,6 7,9±0,28

Від розділених
ембріонів («Більшовик») 6/300 40,8±2,3 38,8±2,16 2,4±0,42 12,8±2,9 9,4±0,7 7,3±0,32

Хромосомна мінливість тварин, отриманих із застосуванням біотехнологічних методів

Група
Число
тварин/
метафаз

Клітин з абераціями

%

хрома-
тидними

хромо-
сомними
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Хромосомна мінливість тварин,
отриманих методом трансплантації ембріонів

Результати досліджень свідчать про біль-
шу частку клітин з хромосомними аберація-
ми у тварин, отриманих методом ембріо-
трансплантації. Можна припустити, що ма-
ніпуляції з ембріонами під час вимивання,
зберігання та заморожування-розморожуван-

Висновки

ня впливають на якість ембріонів, силу цьо-
го впливу досі не досліджено. Тому з метою
недопущення отримання неякісного генетич-
ного спадкового матеріалу слід проводити
цитогенетичний моніторинг тварин-транс-
плантантів.
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РОЗВЕДЕННЯ КРОСІВ ЯЄЧНИХ
КУРЕЙ

Наведено дані з оцінки яєчних курей різних
генотипів в адаптаційному середовищі та модель
способу прогнозування їхньої природної
резистентності в ранньому онтогенезі у змінених
умовах.

На сучасному етапі у птахівництві, особли-
во промисловому, перевагу надають викорис-
танню високопродуктивних кросів птиці, а не
породам. При цьому кроси кращих селекційних
фірм набули глобального поширення: яєчні ку-
ри кросу «Шевер-288» використовують у 90
країнах світу, «Хайсекс білий» — 80, кросу «Беб-
кок Б 300В» — у понад 70 країнах [12].
Характерно, що у значному зростанні про-

дуктивності птиці, за твердженням І.Л. Гальпер-
на, внесок селекції у 2—2,5 раза більший, ніж
досягнень годівлі [2, 3], а успіхи селекції зумов-
лювались досягненнями генетики [1, 4, 18].
Однак І.І. Кочиш стверджує, що за останні де-
сятиліття ефект селекції за показниками несу-
чості, маси яєць, загальної яйцемаси, життє-
здатності курей знизився, актуальним є пошук
критеріїв оцінки й добору яєчних курей з ура-
хуванням сучасної генетики і біохімії [11]. Зок-
рема встановлено можливість використання
маркер-асоційованої селекції (MAS) у птиці з
метою підвищення її продуктивних ознак, збіль-
шуючи в цьому напрямі темп генетичного про-
гресу, точність племінної оцінки особин, інтен-
сивність добору і скорочуючи інтервал між по-
коліннями. Методом такої селекції роблять
добір у ранньому віці без необхідності враху-
вання результату господарсько корисної озна-
ки [19].
Проте виникає проблема щодо стійкості та

мінливості показників продуктивності й інших
кількісних ознак за різних умов середовища.
Згідно із сучасними селекційними нормами по-
єднувані лінії і кроси птиці створюють як із ви-
соким генетичним потенціалом за продуктивніс-
тю, так і оптимальною нормою стійкості в сере-
довищі, тобто з адаптаційною здатністю птиці.
З огляду на це Ю.А. Рябоконь зазначає, що
кожний генетичний фактор (ген, поліген) і їхні
асоціації, а також фактор довкілля та їхні ком-
плекси мають фіксовані фенотипові ефекти,
тому зміна мікросередовища позначається на
кількісній селекційній ознаці [15, 16]. Автор до-
водить, що властивості популяцій взаємопов’я-
зані з функціональною цілісністю біосистем,
їхнім адапційним потенціалом і адаптаційною
реакцією, і ці фактори мають бути основою для
перегляду традиційних методів селекції. Вод-
ночас селекціонерам слід ураховувати резуль-

тати контрольних випробувань у різних регіо-
нах світу, які свідчать, що несучість і маса яєць
птиці окремих кросів значно змінюються. Зокре-
ма на випробуваннях у Бангладеш продуктив-
ність курей кросу «Ломанн браун» (на початко-
ву несучку) становила лише 140 яєць [16], у той
час як в умовах фірми-оригінатора «Ломанн
Тірцухт» — 285—300 яєць і більше [10, 12].
Постійно актуальною є проблема адаптації

птиці в умовах промислового птахівництва. Ін-
тенсифікація галузі спричиняє все нові адап-
таційні фактори, зокрема різні технологічні умо-
ви для ремонтного молодняку і птиці дорослого
стада, зміни рецептів комбікормів і їхніх ком-
понентів в інших регіонах, переміщення птиці,
перенесені стреси тощо [9, 17].
Мета роботи — оцінка впливу адаптаційної

реакції курей на їхню продуктивно-відтворну
здатність та природну резистентність у ранньо-
му онтогенезі при розведенні курей різних ге-
нотипів в умовах України.
Матеріал, умови і методи дослідження.

Матеріалом для досліджень були яєчні кури
кросів «Ломанн браун» і «Білорусь-9» у складі
їх вихідних ліній і напівфінальних та фінальних
гібридів. Курей вихідних ліній цих кросів було
завезено відповідно з Німеччини (1993 р.) і
Білорусі (1985 p.). Відтворення ліній та одер-
жання гібридів проводили в одному господар-
стві — племзаводі «Рудня». У ньому вивчали
специфіку середовища за особливостями го-
дівлі й утримання птиці порівняно з такими в
господарствах-оригінаторах. На основі різниці
середовища визначали адаптаційну реакцію
птиці за селекційно-племінними ознаками та
імунологічними показниками, які оцінювали за
загальноприйнятими методами: зоотехнічними,
біологічними, математичними [5].
Результати досліджень. Дослідження свід-

чать, що середовище у племзаводі «Рудня»
істотно відрізнялось від умов на фірмі «Ломанн
Тірцухт», де створено та звідки було завезено
крос курей «Ломанн браун». Різниця полягала
як в природно-економічних і кліматичних умо-
вах, так і, особливо, у годівлі птиці. Так, якщо
згідно з вимогами німецької фірми [13] норму
годівлі молодняку курей визначають за 15 ос-
новними показниками, а дорослої птиці — за
14, то за нормами ВНДТіП та їх аналогами,
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Розведення
кросів яєчних курей

прийнятими для використання в Україні, — за
7. Крім того, була різниця в нормуванні віта-
мінів, мікроелементів, антиоксидантів. Премікси
і комбікорми відрізнялись за компонентами.
Нормування годівлі птиці мало відмінності та-
кож за тривалістю фаз годівлі, кількісною по-
требою поживних речовин і добовим споживан-
ням комбікорму. До того ж кури кросу «Біло-
русь-9» були більш адаптованими до умов,
оскільки господарство-постачальник птиці і
племзавод «Рудня» керувались однаковими
принципами годівлі та утримання курей [6].
За таких умов середовища адаптаційна ре-

акція курей дуже розрізнялася як між кросами,
так і окремими лініями й гібридами, показники
продуктивності, відтворної здатності та інших
селекційних ознак були різними. Так, несучість
за 72 тижні життя на початкову несучку курей
вихідних ліній Б-9(4), Б-9(5), Б-9(6) кросу «Біло-
русь-9» була загалом на 9,05% вищою, ніж лі-
ній А, В, С, D кросу «Ломанн браун». З анало-
гічною закономірністю спостерігалась різниця
між зазначеними генотипами курей за скорос-
пілістю — на 8,3—11%, віком досягнення 50%-ї
несучості — 9,3—13,4, віком виходу на пік про-
дуктивності — 11,5—18,2, за піком несучості —
до 2,3% (Р<0,05—0,001).
Адаптаційна реакція курей вплинула на

якість яєць за фізико-морфологічними і хімічни-
ми показниками [7, 8]. Зокрема у білку яєць ку-
рей вихідних ліній і гібридів кросу «Білорусь-9»
порівняно з «Ломанн браун» спостерігалась
тенденція до вищого вмісту сухої речовини
(12,09—12,48 проти 11,85—12,11%), протеїну
(10,56—10,93 проти 10,32—10,54%), а також
ліпідів, лізоциму, рибофлавіну, серед яких різ-
ниця в деяких показниках між кросами та окре-
мими генотипами була вірогідною (Р<0,05—
Р<0,001). Однак за показниками хімічного скла-
ду жовтка яєць спостерігались дещо протилежні
тенденції.
У кросі курей «Ломанн браун» порівняно з

«Білорусь-9» установлено значно гірші резуль-
тати з інкубації яєць (9 закладок в інкубаторах):
за заплідненістю яєць курей усіх вихідних ліній
і гібридних форм — на 6,41%, виводимістю
яєць — 11,05, за виводом курчат — на 15,09%
[5, 8]. Характерно, що збереженість курей кро-
су «Ломанн браун» була також меншою, ніж
кросу «Білорусь-9».
Проте у гібридних курей різниці між кроса-

ми зі значної кількості ознак здебільшого не
спостерігалося, оскільки у них кількісні селек-
ційно-господарські показники були значно ви-
щими, ніж у курей вихідних ліній, особливо кро-
су «Ломанн браун», що зумовлено ефектом
гетерозису. На основі аналізу результатів дос-
ліджень і пошуку взаємозв’язку між виявлени-
ми показниками в курей різних генотипів нами
розроблено спосіб прогнозування природної
резистентності яєчних курей в ранньому онто-
генезі, на корисну модель якого видано патент

[14]. Спосіб передбачає визначення індексу
ранньої резистентності (ІРР) за показниками
збереженості яєчних курей, їх гетерозису та
якості яєць з фізико-морфологічних параметрів
і показників їхнього хімічного складу, викорис-
товуючи формулу:
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де ЗПС — збереженість поголів’я стада, %;
Ф — показник, що свідчить про потребу взяття
фактичного показника певної ознаки; Н — по-
казник, що свідчить про потребу взяття прий-
нятої норми за тією самою ознакою і тими са-
мими одиницями виміру; Т — коефіцієнт тиску
на вибракування курей зі стада, %; ПДЯ —
пружна деформація яєць, мкм; ЩЯ — щільність
яєць, г/см3; ВБЖ — співвідношення білка і жов-
тка яєць; Хау — одиниці Хау; СРЯ — вміст
сухої речовини білка і жовтка разом узятих, %;
ПБ — уміст протеїну в білку яєць, %; ЖБ —
вміст жиру в білку яєць, %; ЛБ — уміст лізину
в білку яєць, мг/мл; РБ — уміст рибофлавіну в
білку яєць, мкг/г; КЖ — уміст каротиноїдів у
жовтку яєць, мкг/г; РЖ — уміст ретинолу в жовт-
ку яєць, мкг/г; n — кількість доданків; ЕГ —
ефективність справжнього гетерозису за несу-
чістю гібридних несучок в абсолютній величині.
Визначені таким способом індекси ранньої

природної резистентності яєчних курей дослід-
жених ліній і гібридних форм, виражені в абст-
рактних величинах, мали різноманітні показни-
ки: у курей ліній Б-9(4) — 0,936, Б-9(5) — 0,990,
Б-9(6) — 0,937; гібридних форм Б-9(56) — 0,914,
Б-9(456) — 0,929 (крос «Білорусь-9»); у курей
ліній А — 0,707; В — 0,832; С — 0,803; Д — 0,785;
гібридних форм СД — 0,876; АВСД — 0,898
(крос «Ломанн браун»). Індекси моделі харак-
теризують надранню природну резистентність
потомства оцінених курей, яка проявляється в
ембріональний і постнатальний періоди. Цей
спосіб може мати практичне застосування. Так,
знаючи репродуктивне стадо курей за зазначе-
ними в моделі характеристиками чи окремими
з них даними (наприклад, збереженість пого-
лів’я), можна передбачати за ним і якість яєць,
і вивід курчат, і збереженість молодняку в
ранній постнатальний період, навіть не прово-
дячи відповідних розрахунків, оскільки всі па-
раметри моделі взаємопов’язані. За низьких се-
лекційно-господарських показників у стаді ку-
рей практично неможливо очікувати від них ні
високоякісних яєць, ні високого виводу курчат.
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ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Отже, при розведенні яєчних курей в адап-
таційному (зміненому) середовищі вони реагу-
ють зниженням селекційно-господарських по-

Розведення
кросів яєчних курей

За розведення яєчних курей у зміненому
середовищі, особливо іноземної селекції, у їх-
ньому організмі відбувається адаптаційна ре-
акція, яка негативно впливає на селекційно-
господарські показники: продуктивність, збе-
реженість поголів’я, якість яєць, результати
інкубації.
Порівняльна оцінка курей різних генотипів

свідчить, що адаптаційна реакція в курей кро-
су «Ломанн браун» була вищою, ніж кросу «Бі-
лорусь-9». Під цим впливом перші поступа-
ються другим за більшістю селекційних ознак,
зокрема несучістю на початкову несучку ви-
хідних ліній за 72 тижні життя — на 9,05%,

Висновки

за виводом курчат — на 16,82%. Гібридні не-
сучки обох кросів мали практично однакову
яєчну продуктивність, а за іншими показника-
ми різниця була меншою, ніж між вихідними
лініями.
В адаптаційному середовищі яєчних курей

можна прогнозувати їхню природну резис-
тентність у ранньому онтогенезі, викорис-
товуючи селекційно-господарські показники.
Корисна модель такого способу прогнозуван-
ня базується на використанні характеристик
стада за збереженістю поголів’я, якістю яєць
та ефективністю справжнього гетерозису за
несучістю (для гібридних несучок).
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казників, за даними яких можна прогнозувати
їхню природну резистентність у ранньому он-
тогенезі.



50 Вісник аграрної науки березень 2010 р.

УДК 631.147:635.82
© 2010

Г.А. Голуб,
доктор
технічних наук
ННЦ «ІМЕСГ» УААН

ЕНЕРГЕТИЧНА АВТОНОМНІСТЬ
АГРОСИСТЕМ

Наведено розрахунки щодо можливості
забезпечення енергетичної автономності
виробництва на основі структурної схеми
та імітаційної моделі агросистеми.

На сучасному етапі перед людством поста-
ло декілька невідкладних проблем. Серед них
— продовольча, енергетична та екологічна,
розв’язання яких вимагає максимально ефек-
тивного збалансування харчових, сировинних
та енергетичних потреб з можливостями агро-
систем при одночасному акумулюванні соняч-
ної енергії у вигляді гумусу та утриманні й роз-
ширенні біологічного різноманіття біоценозів.
Комплексне вирішення цих проблем спрямова-
не на подолання протиріччя, коли збільшення
виробництва продуктів харчування або вироб-
ництва та споживання енергії призводить до
порушення екологічної рівноваги та погіршення
стану навколишнього природного середовища.
Останнім часом підвищення врожайності

сільськогосподарських культур забезпечується
використанням нових сортів та завдяки широ-
кому застосуванню мінеральних добрив, пести-
цидів, гербіцидів, стимуляторів росту, збіль-
шенню інтенсивності обробітку ґрунту. Це приз-
водить до падіння родючості ґрунтів та вимагає
періодичного перегляду і збільшення значень
нормативних показників, які характеризують
безпечність продуктів харчування.
Як показує досвід, високоякісну та екологіч-

но безпечну продукцію можна отримувати без
використання синтетичних речовин при одно-
часному збереженні родючості ґрунту, однак у
цьому випадку резерви збільшення виробницт-
ва обмежені, що протирічить потребам у сіль-
ськогосподарській продукції. Тому проблема
виробництва високоякісних та екологічно без-
печних продуктів харчування в кількості, дос-
татній для забезпечення потреб населення з
одночасним відтворенням родючості ґрунтів, є
актуальною для агропромислового виробництва.
Відомо, що основою природнього поповнен-

ня запасів гумусу в ґрунті є кореневі та по-
жнивні залишки рослин, а антропогенного —
солома, оскільки вона містить усі складові для
утворення гумусу, крім азотистих речовин, а та-
кож гній і послід як джерела азотистих речовин.

Однак, незважаючи на наявність сировини для
виробництва органічних добрив, їх можливості
не використовували у повному обсязі. Вироб-
ництво мало непривабливий характер через
несприятливі умови роботи та постійно потре-
бувало створення та удосконалення відповід-
них засобів механізації.
Останнім часом виникли підприємства, які

закуповують та переробляють солому в суб-
страти та вермікомпости, але через відсутність
власних земельних площ сільськогосподарсь-
кого призначення відпрацьовані субстрати та
вермігумус, зазвичай, надходять у приватний
сектор, чим відволікають органічну сировину з
кругообігу в агросистемах .
Залучення в енергетичний баланс біологіч-

них видів палива як поновлюваних ресурсів
акумульованої сонячної енергії є одним з акту-
альних завдань сьогодення. Однак поширення
використання біологічних енергоресурсів — до-
волі складний процес, що потребує додаткових
витрат для надання їм споживчих якостей. Спо-
живачі палива технологічно та технічно налаш-
товані впродовж останнього сторіччя на вико-
ристання концентрованих непоновлюваних
джерел енергії. Для переходу до використан-
ня поновлюваних біологічних енергоресурсів
необхідні значні капітальні витрати, однак що-
річний дефіцит палива для виконання основних
польових робіт та необхідність збереження при-
родного середовища потребують зосереджен-
ня зусиль на розробці методів та технічних за-
собів для забезпечення енергоавтономності
сільськогосподарського виробництва.
Необхідно також враховувати, що викорис-

тання технологічних процесів з високим рівнем
механізації не завжди призводить до підвищен-
ня економічних показників виробництва через
збільшення відрахувань на технічне обслугову-
вання та ремонт технічних засобів у собівар-
тості продукції, відрахувань на амортизацію, які
не компенсуються додатковими прибутками ви-
робництва.

Механізація,
електрифікація



51Вісник аграрної наукиберезень 2010 р.

МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Енергетична
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Без вирішення ряду наукових проблем, а
особливо тих, що стосуються недостатності
існуючих закономірностей для визначення кон-
струкційно-технологічних параметрів машин та
обладнання, які б дали змогу підвищити ефек-
тивність виробництва шляхом удосконалення й
оновлення екологічно безпечних технологічних
процесів, засобів механізації та обладнання
для виробництва сільськогосподарської про-
дукції та біопалив, неможливо досягти подаль-
шого ефективного розвитку суспільства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Установлено, що біоконверсія органічної сиро-
вини з вирощуванням їстівних грибів дає змо-
гу максимально інтенсифікувати процес утво-
рення первинного гумусу з органічної сировини
агроценозу в штучних, найбільш оптимальних
для кожної стадії біоконверсії умовах, а також
отримувати додаткову білкову продукцію у виг-
ляді шапкових грибів печериць та гливи [1].
Для проведення біоенергоконверсії органіч-

ної сировини в штучних умовах рекомендується
створювати в сільськогосподарських підпри-
ємствах майданчики для виробництва компос-
ту на основі соломи. Особливо це стосується
господарств зерно-птахівничого та зерно-сви-
нарського напрямів. Під час компостування ор-
ганічної сировини в оптимальних, штучно ство-
рених умовах солома та послід набувають
форм, необхідних для подальшого перетворен-
ня ґрунтовими мікроорганізмами. Завдяки про-
ходженню біохімічних реакцій та нагріву до
температури 50—70°С відбувається знезара-
ження патогенної мікрофлори, а також інакти-
вація насіння бур’янів. Частка виробленого в
господарстві компосту може бути використана
для подальшої обробки в закритих фермента-
ційних камерах з отриманням субстрату для
вирощування їстівних грибів. При цьому забез-
печується максимальний розклад органічної
сировини в штучних умовах у короткі строки з
одержанням стабільного продукту первинного
гумусу. Відпрацьований субстрат після вирощу-
вання грибів — це високоякісне органічне доб-
риво і може бути використаний у технологіях
вермикомпостування або внесений на поля.
Для реалізації таких схем біоенергоконверсії
розроблені технологічні процеси виробництва
компосту на основі соломи та пташиного по-
сліду, субстрату для вирощування печериць,
їстівних грибів з використанням пристосованих
приміщень [2—4].
Водночас питання урахування впливу біо-

енергоконверсії органічної сировини агросис-
тем на можливості забезпечення енергетичної
автономності виробництва зі збереженням ро-
дючості ґрунтів та підвищенням ефективності
виробництва продукції залишається відкритим.
Мета дослідження — розробити структурну

схему та імітаційну модель біоенергоконверсії
органічної сировини агросистем із забезпечен-
ням підвищеного рівня енергетичної автоном-

ності диверсифікованого сільськогосподарсь-
кого виробництва, оцінити можливість її техні-
ко-технологічної реалізації та економічну ефек-
тивність.
Результати досліджень. З урахуванням за-

гальновідомих закономірностей та результатів
досліджень, проведених у ННЦ «ІМЕСГ» УААН,
розроблено структурну схему та імітаційну мо-
дель диверсифікованого виробництва продукції
з біоенергоконверсією органічної сировини для
6-пільної сівозміни загальною площею 300 га
(рисунок). Розрахунки можуть бути поширені на
сівозміну довільної площі.
Структурна схема диверсифікованого вироб-

ництва сільськогосподарської продукції та
енергії передбачає: вирощування польових
культур сівозміни з виробництвом зерна та цук-
рових буряків; збирання соломи зернових куль-
тур та стебел ріпаку; залишення подрібнених
стебел кукурудзи на полі у вигляді мульчі; ви-
робництво кормів для птахівництва; виробницт-
во продуктів птахівництва; метанове (анаероб-
не) зброджування пташиного посліду з вироб-
ництвом тепла та електроенергії з біогазу;
підготовку і використання соломи зернових
культур та стебел ріпаку на теплові потреби у
вигляді брикетів, рулонів або січки; використан-
ня соломи зернових культур, стебел ріпаку та
збродженого посліду для виробництва компо-
сту; виробництво субстрату для вирощування
печериць з компосту та виробництво грибів
печериць; виробництво біодизельного палива
з ріпакового насіння; використання гліцерино-
вого осаду на теплові потреби.
На основі наведеної схеми було визначено

баланс гумусу в сівозміні за загальновідомими
даними за виразом:
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де Б — річний баланс гумусу в сівозміні, кг/га;
Мі — мінералізація гумусу і-ю культурою сівоз-
міни, кг/га; Уі — урожайність і-ї культури сівоз-
міни, кг/га; kСМi, kГі — коефіцієнти виходу сухої
маси решток та їх гуміфікації для і-ї культури
сівозміни, відн. од.; Si — площа під і-ю культу-
рою сівозміни, га; OБj — річний обсяг органіч-
ної біомаси j-го виду (незернова біомаса сіль-
ськогосподарських культур, що залишається на
полях, гній, послід, компост, субстрат, біомаса
бур’янів, сидератів тощо), яка надходить на
поля протягом року, кг; Wj — відносна вологість
органічної біомаси j-го виду, %; krj — коефіцієнт
гуміфікації сухої органічної біомаси j-го виду,
відн. од.; n, m — кількість полів сівозміни та
кількість видів органічної біомаси, шт.
Установлено, що найбільший вплив на ба-
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ланс гумусу має урожайність зернових культур,
оскільки вона найбільшою мірою формує над-
ходження органічної сировини на поля та мен-
шою — рівень реалізації зерна, оскільки він
впливає на величину кормової бази птахівницт-
ва. При використанні всієї зібраної соломи та
стебел ріпаку (втрати прийняті на рівні 25%, у
т.ч. 10 — стерня та 15% — втрати під час зби-
рання, транспортування та зберігання) на теп-
лові потреби, баланс гумусу в сівозміні можна
апроксимувати таким лінійним рівнянням рег-
ресії:

     Б=(–0,0537Р + 33,123) У–975, (2)

де Б — баланс гумусу в сівозміні, кг/га; Р —
рівень реалізації зерна (від загального обсягу
вирощеного зерна), %; У — середня врожай-
ність пшениці та ячменю, ц/га.
Аналіз рівняння показав, що при викорис-

танні вирощеного зерна як корму для годівлі
птиці нульовий баланс гумусу в сівозміні дося-
гається при рівні врожайності зернових культур
29,4 ц/га, а при повній реалізації вирощеного
зерна — 35,1 ц/га. З урахуванням того, що се-
реднє значення врожайності зернових культур
протягом останніх 18 років становило 25,5 ц/га
(максимальні значення урожайності зернових
становили 35,1 ц/га у 1990 р. та 34,6 ц/га — у
2008 р.), а також підвищення рівня реалізації
зерна через скорочення поголів’я тварин та
птиці, можна зробити висновок: використання
зібраної соломи на теплові потреби доцільно
визначати для кожного господарства індивіду-
ально.
Подальший аналіз проводили при реаліза-

ції зерна на рівні 40%, що характерне для най-
більш збалансованого розвитку сільськогоспо-
дарського виробництва [5]. Розрахунки показали,
що при середній урожайності озимої пшениці та
ячменю 30 ц/га дефіцит гумусу в сівозміні, як
різниця між величиною мінералізації гумусу
польовими культурами та надходженням гуму-
су з органічної речовини рослинних решток,
становить 745 кг/га. Після врахування надход-
ження гумусу з органічної сировини, що зали-
шається на полі за рахунок втрат соломи в
кількості 25% біологічного урожаю та подрібне-
них стебел кукурудзи, залишених на полі у ви-
гляді мульчі, а також біомаси сидератів та бу-
р’янів дефіцит гумусу зменшується до 268 кг/га.
Якщо у цьому разі використовувати на теплові
потреби всю солому, а зброджений послід вно-
сити на поля, то дефіцит гумусу зменшується
до 46 кг/га.
Розроблена комп’ютерна імітаційна модель

дає змогу встановити частку соломи, яка може
спрямовуватись на теплові потреби індивіду-
ально для кожного господарства. Так, в умовах,
показаних на рисунку, на теплові потреби є
можливість резервувати 86% загального обся-
гу соломи, а для повної компенсації втрат гу-

мусу частину зібраної соломи в кількості 86 т
необхідно спрямовувати на компенсацію де-
фіциту гумусу. Це можна здійснювати двома
методами — залишати частку подрібненої со-
ломи на полях або виробити на її основі компост
чи субстрат для вирощування печериць. Перший
метод за витратами значно дешевший, але
потребує одночасного внесення підвищених
доз гербіцидів. Крім того, при його використанні
важко витримати оптимальне співвідношення
вуглецю і азоту в процесі мікробіологічної фер-
ментації соломи, адже ґрунтова мікрофлора
надзвичайно чутлива до надлишкової кількості
азоту в ґрунті. Існують різні мікробіологічні ме-
ханізми для видалення надлишкового азоту з
ґрунту, які швидко видаляють його у повітря та
ґрунтові води, причому ефективність їх дії у
цьому разі надзвичайно висока [6].
Виробництво компостів на основі соломи є

мало поширеним методом біологічної конверсії
органічної сировини, хоча в компостах відбу-
ваються біологічні перетворення поживних ре-
човин, які набувають форм найбільш засвою-
ваних рослинами. Водночас, через відносну
складність технологічного процесу та відсут-
ність необхідних технічних засобів виробницт-
ву компостів у господарствах не приділяють
достатньої уваги. Однак, якщо для виробницт-
ва компосту застосовувати кузовні розкидачі
органічних добрив (їх річне завантаження не-
значне і їх достатньо в господарствах), то їх
необхідно дообладнувати модулями для фор-
мування буртів та розпушування компосту, що
може поліпшити ситуацію щодо виробництва та
використання компосту.
Важливим є і той фактор, що виробництво

компосту забезпечує ефективне використання
не тільки соломи, а й уможливлює утилізацію
збродженого посліду. Виробництво на основі
отриманого компосту субстрату для вирощу-
вання печериць дає змогу отримувати додат-
кову білкову продукцію, а відповідно і фінансові
надходження.
Економічна ефективність використання біо-

логічної конверсії органічної сировини агроси-
стем із забезпеченням енергетичної автоном-
ності виробництва визначалася розрахунком
питомого прибутку — відношенням річного при-
бутку до загальної площі сівозміни. Найменш
ефективним варіантом господарювання є від-
мова від розвитку птахівництва та реалізація
зібраного урожаю. При цьому економічна ефек-
тивність мінімальна. Використання частки зі-
браного врожаю для формування кормової ба-
зи та відповідний розвиток птахівництва забез-
печує підвищення ефективності виробництва
не менше ніж утричі. Виробництво енергії, па-
лива та грибної продукції дає додатковий еко-
номічний ефект майже у 80% порівняно з варі-
антом зерно-птахівничої спеціалізації вироб-
ництва.
Спалювання соломи забезпечує одержання
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близько 6 тис. ГДж енергії, яка може бути ви-
користана для обігріву птахівничих та адміні-
стративних приміщень, а також сушіння зерна.
Зброджування пташиного посліду протягом 10
діб потребує облаштування метантенка об’є-
мом 91 м3, який забезпечить річне виробництво
біогазу в кількості 62 тис. м3, а використання
когенераційної установки, що працює на біогазі,
дасть змогу отримувати 26% електроенергії та
66% теплоенергії загальної енергетичної цін-
ності біогазу. Одержана електроенергія може
бути використана для роботи біогазової уста-
новки та інших потреб. Теплова енергія у виг-
ляді нагрітої води може бути використана для
опалення та гарячого водопостачання.
Споживання рідкого палива сільськогоспо-

дарським виробництвом становить 90—110 л/га,
в тому числі бензину 20—30 л/га. Відведення
одного з полів сівозміни під вирощування ріпа-
ку дасть змогу в розрахунку на 1 га виробити
від 100 до 110 л біодизельного палива, а ос-
кільки ріпак є прекрасним медоносом — ще й
близько 5 т меду. Залежно від ситуації на рин-
ку ріпакового насіння та дизельного палива гос-
подарство може прийняти рішення як про реа-
лізацію насіння ріпаку і закупівлю дизельного
палива, так і виробництво біодизельного пали-
ва або ж прийняти інше компромісне рішення.
Під час виробництва біодизельного палива ут-
ворюється гліцериновий осад, який доцільно
використовувати як рідке паливо в теплових
процесах, що забезпечить виробництво 238
ГДж енергії.

Широка мережа спиртових заводів дає мож-
ливість забезпечувати виробництво біоетанолу
в достатніх обсягах для роботи автомобільно-
го транспорту у сільському господарстві. По-
треба в зерні для виробництва біоетанолу не
перевищує 10% загального обсягу реалізова-
ного, або 4% обсягу виробленого в агроценозі
зерна (див. рисунок). На основі норм витрат
електричної енергії для очищення й сушіння
зерна, потреб птахівництва, грибівництва і ви-
робництва біогазу та норм теплової енергії для
сушіння зерна, опалення пташників, грибниць
та побутових приміщень визначені потреби аг-
роценозу в цих видах енергії та проведене по-
рівняння з їх фактичним виробництвом. Було
встановлено, що для умов, наведених на ри-
сунку, існує надлишок виробництва теплової
енергії в розмірі 25% її загального виробницт-
ва. Водночас виробництво електричної енергії
становить лише 15% загальної потреби.
Слід відмітити, що автономне виробництво

електроенергії на основі відновлюваних дже-
рел енергії через їх порівняно низьку потуж-
ність у більшості випадків потребує чіткого тех-
ніко-економічного обґрунтування. Переносити
підвищену вартість електроенергії, отриманої із
автономних джерел енергії, на собівартість
сільськогосподарської продукції є недоцільним
(за винятком віддалених пасовищ та інших міс-
цевостей, де відсутні електричні мережі). На-
віть передача такої електроенергії в електричні
мережі у більшості країн потребує введення
спеціальних «зелених» тарифів.

тономного виробництва електроенергії та
бензину. Однак виробництво біодизельного
палива та теплової енергії може бути над-
лишковим. Сировинна база, що могла б забез-
печити потреби сільськогосподарського ви-
робництва при централізованому вироб-
ництві біоетанолу, є достатньою.

Доведено, що біоенергоконверсія органічної
сировини агроценозів з виробництвом енергії
може забезпечити енергетичну автоном-
ність сільськогосподарського виробництва по
загальному балансу енергії. Але за видами па-
лива та енергії це зробити неможливо, ос-
кільки існує обмеження щодо можливості ав-
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

Висвітлено шляхи формування
високопродуктивних систем «Glycine max—
Bradyrhizobium japonicum», здатних забезпечити
продуктивність зернобобової культури з меншим
екологічним впливом на динамічну рівновагу в
навколишньому природному середовищі для
умов перехідної зони Лісостеп — Полісся.

Рослини сої досить вибагливі до поживного
режиму ґрунту і культури землеробства загалом.
Але завдяки гармонійному поєднанню 2-х най-
важливіших фізіологічних процесів — фотосин-
тезу й біологічної фіксації азоту соя здатна забез-
печити свою потребу в азоті, поліпшити азотний
баланс і родючість ґрунту. Деякі вчені [1, 3] вва-
жають за необхідне застосування «помірних» доз
мінерального азоту під ці культури до активізації
бобово-ризобіальної системи, інші — повного
забезпечення рослин мінеральним азотом упро-
довж вегетації [2], окремі науковці наголошують
на абсолютному виключенні з технології вирощу-
вання культур [4]. З кожним вищезазначеним ас-
пектом можна погодитись, якщо це властиво пев-
ним кліматопам чи едафотопам.
Важливим елементом екологічно безпечних

технологій є застосування мікробних препаратів
для поліпшення живлення рослин і захисту їх від
хвороб і шкідників, збереження властивостей
едафотопів, динамічної рівноваги в екосисте-
мах [5].
Мета роботи — забезпечити формування ви-

сокопродуктивної бобово-ризобіальної системи
«Glycine max—Bradyrhizobium japonicum» за до-
помогою застосування високоактивних азотфіксу-
вальних мікроорганізмів на посівах зернобобової
культури, підбором оптимальних строків сівби та
сортового складу сої для умов перехідної зони
Лісостеп — Полісся.
Матеріали і методи досліджень. Польові

досліди з вивчення деяких елементів агротехно-
логії на посівах сої проведено впродовж 2000—
2002 рр. на Носівській селекційній дослідній
станції Чернігівського інституту агропромислового
виробництва УААН. Схема досліду мала 6 варі-
антів під кожний досліджуваний сорт сої (табли-
ця). Загальна площа дослідної ділянки — 25 м2,
облікова — 20 м2, розміщення ділянок — систе-

матичне, повторність — 4-разова. Ґрунт дослід-
ного поля — чорнозем вилугуваний малогумус-
ний легкосуглинковий. Для досліджень залучено
сорти сої Устя, Київська 91, Мрія та Валюта. По-
передник сої — озима пшениця. Мікробний пре-
парат ризоторфін, діючим біоагентом якого є
штам М8, надано Інститутом сільськогосподар-
ської мікробіології УААН.
Результати досліджень. Сівба сої за серед-

ньодобової температури повітря 7—8°С не забез-
печувала появу дружних сходів, посіви більш зас-
мічувалися сегетальною рослинністю та вража-
лися фітопатогенними грибами. Інфікування
кореневої системи сої автохтонною й алохтонною
азотфіксувальною біотою відбувалося повільно.
Сівба за середньодобової температури повітря
понад 12°С (5—15 травня) забезпечила кращі
ростові процеси в посівах едифікатора. Посіви
всіх досліджуваних сортів формували дружні схо-
ди, пригнічували розвиток сегетальної рослин-
ності з появою 4-го справжнього листочка, пози-
тивно реагували на інокуляцію ризоторфіном.
При формуванні бобово-ризобіальної системи
відбувається конкуренція за місця нодулювання
між окремими штамами бульбочкових бактерій.
У цій боротьбі перемагає той мікросимбіонт, який
генетично і біохімічно сумісний з рослиною-живи-
телем. Нодулювання на рослинах сої усіх сортів
за ранньої сівби відзначено лише у фазі гілкуван-
ня. Бульбочки були дрібними, ураженими гриб-
ковими хворобами, смугастим бульбочковим дов-
гоносиком. У посівах, сформованих за 6—7 діб
після сівби, на початку бутонізації зафіксовано,
що алохтонна мікробіота Bradyrhizobium japo-
nicum М8 ризоторфіну порівняно з автохтонними
ризобіями забезпечує формування більшої
кількості бульбочок на коренях сої, що свідчить
про їхню високу вірулентність та конкурентоспро-
можність. Кількість бульбочок на корінні однієї

Агроекологія,
радіологія,
меліорація
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інокульованої рослини становила в середньому
25—30 шт. проти 6—14 на корінні рослин сої без
штучної інокуляції. Бульбочки інокульованих рос-
лин мали на зрізі характерне рожеве забарвлен-
ня — наявність леггемооглобіну, що свідчить про
їхню здатність до активної фіксації атомарного
азоту. Місце їхньої локалізації — базальна час-
тина кореня. Мінеральні добрива в дозах
N30P30K30 і N60P60K60 стримують нодулюючий
процес у варіантах із застосуванням ризоторфі-
ну, що спостерігалось у фазі гілкування —
цвітіння. Але в період утворення бобів і наливу
зерна кількість бульбочок зростає порівняно з ва-
ріантами без застосування мінеральних добрив.
Найбільшу кількість активних бульбочок у фазі
бутонізації — цвітіння зафіксовано на корінні рос-
лин сортів Устя і Мрія (рис. 1).
Меншою нодулюючою здатністю характеризу-

валися рослини сортів Київська 91 та Валюта за
інокуляції ризоторфіном. Кількість бульбочок уп-
родовж гілкування — утворення бобів є більшою
у варіанті із застосуванням ризоторфіну, проте
маса маса синтезованої речовини в бульбочках
зростає лише до фази цвітіння. А у варіантах із
застосуванням мінеральних добрив збільшення
сирої маси бульбочок відбувається з настанням
бутонізації — цвітіння і триває до наливу зерна.
Для цих варіантів коефіцієнт кореляції для маси
та кількості бульбочок є від’ємним (—0,93 при
Р>95). Зазначений факт свідчить про те, що
мікросимбіонти спочатку поводять себе як на-
півпаразити. З часом штучні азотні запаси закін-
чуються і бобово-ризобіальний апарат активно
засвоює атомарний азот.
Алохтонна мікробіота впродовж вегетації сої

є резистентною до абіотичних факторів, зокрема
коливань температури, вологості повітря та ґрун-
ту, порівняно з автохтонною (аборигенною) мікро-
біотою, що й позначилося на показниках продук-
тивності системи «Glycine max—Bradyrhizobium
japonicum М8».
Аналіз показників активності ферменту ніт-

рогенази показав, що у варіантах із застосуван-
ням ризоторфіну сумарна активність фіксації мо-
лекулярного азоту порівняно з контролем без
добрив посилюється для сортів Устя та Мрія
відповідно в 6 і 6,5 раза, Київська 91 та Валюта
— 4,2 і 5, порівняно з фоном мінеральних доб-
рив N30P30K30 — відповідно 2 і 2,6 та 1,4 і 2,
N60P60K60 — 1,1 і 1,3 та 1,5 і 1,9 раза (Р>94%).

Екологічні
аспекти вирощування сої

Кількість біологічного азоту, зафіксованого систе-
мою «Glycine max—Bradyrhizobium japonicum М8»
упродовж бутонізації — цвітіння сої у варіанті іно-
куляції мікробним препаратом, становить для
сортів Устя і Мрія — 54 і 64 кг/га, Київська 91 та
Валюта — 37 і 48, на фоні інокуляції автохтон-
ною азотфісувальною мікробіотою — лише 6 і 11
та 18 і 25 кг/га (Р=95%). Мінеральні добрива у
вищезазначений період розвитку сої гальмували
процес азотфіксації, що відзначено у варіанті за-
стосування (NPK)60. Проте у фазі утворення бобів
— налив зерна у варіантах із застосуванням міне-
ральних добрив бобово-ризобіальна система ак-
тивно накопичувала біологічний азот.
Активізація ферменту нітрогенази зумовлена

виникненням дефіциту доступного азоту для рос-
лин сої за гетеротрофного типу його споживан-
ня, оскільки запаси мінеральних добрив на цей
період повністю вичерпалися.
Позитивну роль щодо ефективного функціо-

нування бобово-ризобіальної системи відіграла
забезпеченість ґрунту штучними запасами міне-
ральних форм фосфору, за нестачею яких час-
то лімітується процес азотфіксації. Стимулюваль-
ний вплив фосфору нітроамофоски на нітроге-
назну активність спостерігається також і на фоні
спонтанної інокуляції, зокрема на посівах сорту
Мрія. У всіх сортах сої, висіяних у кінці травня та
на початку червня, показники активності бобово-
ризобіальної системи були нижчими порівняно з
вищезазначеними, що надалі позначилося на

Контроль (без добрив) – –
Ризоторфін – 0,1
Фон мінеральних добрив 1 N30P30K30 –
Фон мінеральних добрив 2 N60P60K60 –
Фон 1 + ризоторфін N30P30K30 0,1
Фон 2 + ризоторфін N60P60K60 0,1

Схема досліду

Норма витрат ризоторфіну,
л/гектарну порцію насіння+вода

(1—1,5% маси насіння)
Варіант

Доза
мінеральних добрив, кг д.р./га

Показники нодулюючої здатності рослин сої
сорту Устя залежно від умов досліду:  —
контроль;  — ризоторфін;  — (NPK)30; 
— (NPK)60;  — (NPK)30 + ризоторфін;  —
(NPK)60 + ризоторфін

Н
о
д
ул
ю
ю
ча

 з
д
а
тн
іс
ть

,
ш
т.

/р
о
сл
и
н
у 30

25

20

15

10

5

0

Фаза розвитку рослин сої



57Вісник аграрної наукиберезень 2010 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

показниках продуктивності сої. Вплив мікробних
препаратів на ростові процеси у рослин сої був
досить помітним у фазі бутонізації. Більш чіткі
відмінності зафіксовано в посівах сорту Мрія. По-
перше, спостерігалися зміни щодо кольору лист-
кової пластинки: світло-зелений колір набував тем-
но-зеленого відтінку, по-друге, у фазі пожовтін-
ня — опадання листя відзначено подовження
вегетації рослин порівняно з рослинами, що на
контролі. На фоні мінеральних добрив подібної
реакції рослин сої на штучну інокуляцію ризотор-
фіном не спостерігалось. Рослини всіх сортів за
умов живлення мінеральними добривами добре
розвивалися упродовж усього вегетаційного пе-
ріоду, контрастні відмінності спостерігалися при
порівнянні фону мінерального живлення з конт-
ролем (без застосування добрив).
У варіантах із застосуванням ризоторфіну на

фоні без мінеральних добрив відбулося ймовір-
не (Р=0,95%) збільшення сирої маси рослин для
сортів Устя і Мрія на 16 і 13%, Київська 91 і Ва-
люта — 21 і 18% (Р>0,95%). Значний приріст на-
земної маси спостерігається у період бутонізації
— цвітіння сої. Посіви сої за сівби в пізні строки
— початок ІІІ декади травня — відставали за по-
казниками продуктивності від посівів, сформова-
них за сівби в оптимальні строки. Проте реакція
рослин на інокуляцію ризоторфіном простежуєть-

Екологічні
аспекти вирощування сої

ся у період формування генеративних органів.
Реакція рослин сої на інокуляцію ризоторфіном
та оптимальні строки сівби забезпечують зрос-
тання показників елементів структури врожаю —
кількості бобів, кількості і маси зерен з однієї рос-
лини, маси 1000 зерен та продуктивності посівів
сої. За сівби 5—15 травня (середньодобова тем-
пература повітря 12—15°С) посіви сої забезпе-
чують незалежно від системи удобрення приріст
урожайності за всіма сортами едифікатора, які
вивчали.
Показники врожайності у варіанті із застосу-

ванням мінеральних добрив перевищують ті, що
у варіантах із застосуванням ризоторфіну та без
добрив. Проте з урахуванням собівартості одер-
жаного врожаю зерна менш витратним є засто-
сування мікробного препарату.
У варіантах із застосуванням ризоторфіну вро-

жайність зерна за оптимальних строків сівби по-
рівняно з контролем зросла для сортів Мрія на
2,6—3,4, Київська 91 — 3,8—5,6 ц/га. Ймовірний
приріст урожайності зерна сої зафіксовано й за
інших строків сівби сої у межах 2 ц/га. Установ-
лено, що при сівбі не за оптимальних строків уро-
жайність зерна можна компенсувати збільшен-
ням норми висіву. За ранньої сівби кількість рос-
лин на одиницю площі має бути зменшеною на
10—15%, пізньої — збільшеною на 15—25%.

Установлено, що у варіантах застосуван-
ня на посівах сої мінеральних добрив у дозах
N30P30K30 і N60P60K60 та ризоторфіну найви-
ща активність фіксації атомарного азоту
бобово-ризобіальною системою припадає на
період формування бобів — налив зерна, що
зумовлено дефіцитом доступного азоту для
рослин сої. З’ясовано, що в оптимальні стро-
ки (середньодобова температура повітря
12—15оС) посіви сої забезпечують незалежно
від системи удобрення збільшення показників
наземної маси рослин, площі листкової по-
верхні, елементів структури врожаю —

Висновки

кількості бобів, кількості і маси зерен з однієї
рослини, маси 1000 зерен та продуктивності
посівів сої. Досліджено, що за сівби 5—
15 травня (середньодобова температура по-
вітря 12—15оС) застосування мікробних пре-
паратів, біоагентами яких є високоактивні
азотфіксувальні бактерії Bradyrhizobium
japonicum М8, при використанні ультраранніх
і ранніх сортів сої можна забезпечити форму-
вання високопродуктивної бобово-ризобіаль-
ної системи «Glycine max—Bradyrhizobium
japonicum М8» в умовах перехідної зони Лісо-
степ — Полісся.
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Сучасний технологічний рівень у молочній
промисловості здатний забезпечити повне ви-
користання усіх складових молока для вироб-
ництва високоякісних продуктів або подальшу
переробку побічних продуктів з метою виділен-
ня їх цінних складових. Все більш поширени-
ми і економічно обґрунтованими стають техно-
логії, що базуються на застосуванні мембран
для розділення полідисперсних систем, до яких
належать молоко і сироватка [1]. Особливо
привабливим є застосування мембранних тех-
нологій для знесолювання молочної сироват-
ки, виділення концентратів білків або інших
складових молока [2].
За допомогою електродіалізу доцільно зне-

солювати молочну сироватку і, передусім, со-
лону та казеїнову, що розширює можливості її
подальшого використання на харчові цілі [5].
Демінералізована молочна сироватка має
більш широку сферу застосування — як осно-
ва для продуктів дитячого харчування, морози-
ва, кисломолочних продуктів, молочних кон-
сервів тощо [4].
Мета досліджень — дати оцінку ефектив-

ності демінералізації різних видів молочної си-
роватки методом електродіалізу та визначити
фізико-хімічні показники кінцевих продуктів.
Методи досліджень. Демінералізацію мо-

лочної сироватки проводили на дослідній
електродіалізній установці АО «MEGA» (Чехія)
з використанням полімерних гетерогенних іоно-
обмінних мембран RALEX, призначених для ро-
боти з біологічними рідинами.
Для оперативного контролю за зміною кон-

центрації мінеральних речовин під час елект-
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Проведено демінералізацію різних видів
молочної сироватки на дослідній
електродіалізній установці та отримано суху
демінералізовану сироватку способом
розпилювального сушіння. Встановлено рівень
демінералізації, органолептичні та основні
фізико�хімічні показники кінцевого продукту.

родіалізу сироватки вимірювали електропро-
відність за допомогою кондуктометра НІ 9033.
Масову частку золи, сухих речовин, лакто-

зи, жиру та індекс розчинності визначали за за-
гальноприйнятими методиками.
Обговорення результатів. У Технологічному

інституті молока та м’яса УААН апробовано
дослідну електродіалізну установку, що за сво-
єю конструкцією відповідає промисловим ана-
логам, для знесолювання різних видів молоч-
ної сироватки: підсирної, кислої, підсирної со-
лоної та казеїнової. Демінералізацію здійсню-
вали за температури 20°С, постійної напруги
20В та максимальної тривалості процесу протя-
гом 2,5 год. Робочий об’єм сироватки становив
2 дм3. Концентрацію мінеральних солей у діалі-
заті та концентраті визначали через кожні 15 хв.
При підготовці сироватки до електродіалізу

проведено видалення жиру і білкового пилу
шляхом сепарування та пастеризації. На рис.
1 показано зміни вмісту солей у сироватці за
максимальної тривалості процесу обробки.
Установлено, що концентрація солей у діа-

лізатах усіх видів молочних сироваток вже че-
рез годину істотно знижувалася порівняно з
початковим умістом. Так, концентрація міне-
ральних солей у діалізатах сироваток через 2,5
год становила для, г/л: підсирної — 0,06, кис-
лої — 0,13, підсирної солоної — 0,11 та казеї-
нової — 0,02 відповідно.
За постійної напруги під час електродіаліз-

ної обробки сила струму постійно змінювала-
ся (рис. 2). Cила струму зменшувалася пропор-
ційно зменшенню концентрації солей в діаліза-
тах до досягнення певного мінімального
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значення. Найбільше підвищення показників
сили струму характерне для підсирної солоної
сироватки, у якій вміст хлористого натрію ста-
новив близько 2%. Очевидно, що у певному
проміжку часу рівень демінералізації сироват-
ки практично пропорційний енергозатратам.
Однак подальші енерговитрати були значно
більшими, ніж зростання рівня демінералізації
(табл. 1). Наприклад, після зменшення концен-
трації солей удвічі (що відповідає 50%-му рівню
знесолювання) наступні енерговитрати (для до-
сягнення 90%-го рівня демінералізації) для
підсирної сироватки зростали у 5 разів, казеї-
нової — утричі, солоної і кислої — майже удвічі.

Переробка молочної сироватки
із застосуванням електродіалізної обробки

Характерною ознакою демінералізації сироват-
ки під час електродіалізної обробки є знижен-
ня рівня титрованої кислотності. Це має важ-
ливе значення для подальших етапів її пере-
робки, наприклад, згущування і сушіння.
На рис. 3 наведено закономірності зміни по-

казника титрованої кислотності у процесі елек-
тродіалізної обробки для різних видів сироват-
ки. Так, кислотність вихідної сировини станови-
ла для: кислої 60°Т, підсирної солоної — 32°Т,
казеїнової — 46°Т. Після демінералізації цей
показник був на рівні 10—20°Т при 90%-му рівні
демінералізації та зменшувався до 6—9°Т — за
максимальної тривалості процесу. Це зумовле-
но видаленням частини органічних кислот і кис-
лих солей, зокрема молочної кислоти, молеку-
ли якої набувають негативного заряду внаслідок
реакції дисоціації з відщепленням атому вод-
ню [6]. Найбільш ефективним є розкислення
кислих видів сироваток. Так, відмічено знижен-
ня величини титрованої кислотності до 15 та
30°Т, відповідно, для казеїнової та кислої си-
роваток при 70%-му рівні їх демінералізації.
Крім титрованої кислотності, під час елект-

родіалізу зменшується і вміст азотистих речо-
вин. За даними А.Г. Храмцова, І.О. Євдокімо-
ва та ін. [6], при 30%-му рівні демінералізації
підсирної солоної сироватки видаляється до
20% загального азоту в основному за рахунок
низькомолекулярних сполук (амінокислот, сечо-
вини та ін.). Особливу увагу автори звертали
на низькі втрати молочного цукру під час елект-
родіалізу, оскільки в подальшому демінералі-
зовану сироватку використовували для вироб-
ництва лактози.
Вироблено дослідні зразки сухої сироватки

способом розпилювального сушіння. Визначе-
но фізико-хімічні показники вихідної сировини
та її дослідних варіантів при 90%-му рівні зне-
солювання (табл. 2). Розроблено технологічну
схему виробництва сироватки демінералізова-
ної сухої.
Застосування дослідної електродіалізної ус-

тановки при максимальній тривалості процесу
дозволяє забезпечувати рівень демінералізації

Рис. 1. Зміна вмісту мінеральних солей у діа�
лізатах молочних сироваток під час електро�
діалізу: 1 — підсирна; 2 — кисла; 3 — підсир�
на солона; 4 — казеїнова
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Рис. 2. Зміна сили струму під час процесу
електродіалізу: 1 — підсирна; 2 — кисла; 3
— підсирна солона; 4 — казеїнова; 5 — на�
пруга
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1. Енерговитрати під час знесолювання різ�
них видів молочної сироватки

Рис. 3. Зміна показника титрованої кислот�
ності під час електродіалізної обробки різних
видів молочної сироватки: 1 — підсирна;
2 — кисла; 3 — підсирна солона; 4 — казеї�
нова
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Переробка молочної сироватки
із застосуванням електродіалізної обробки

для підсирної молочної сироватки 86%, кислої
— 95, підсирної солоної сироватки — 98, казеї-
нової — 96%. Установлено, що під час елект-
родіалізу втрати лактози становлять 4—5%,
білка — 1—2%.
Під час сушіння демінералізованої сироват-

ки відмічено відсутність налипання продукту на
стінках сушильної башти, а кінцевий продукт
вирізняється поліпшеними властивостями (мен-

ша гігроскопічність, покращена розчинність). За
своїми стандартними показниками сироватка
демінералізована суха відповідала вимогам
ДСТУ 4552:2006 «Сироватка молочна суха.
Технічні умови». Проте відповідно до стандар-
ту показник масової частки золи не нормуєть-
ся. Це питання потребує подальшого вивчен-
ня і регламентації сироватки сухої демінералі-
зованої за показником масової частки золи.

Масова частка сухих
речовин, % 95,06 94,52 96,00

Масова частка лактози, % 82,60 76,00 80,00

Масова частка золи, % 1,55 2,82 2,52

Масова частка жиру, % 0,5 0,5 0,5

Титрована кислотність, оТ 10 25 23

Індекс розчинності, см3

сирого осаду 0,1 0,2 0,2

2. Фізико�хімічні показники різних видів сироватки молочної демінералізованої сухої

Показник

Сироватки

казеїнова
демінералізована суха

підсирна
демінералізована суха

кисла
демінералізована суха

Максимальний рівень демінералізації різних
видів молочної сироватки із застосуванням
електродіалізної обробки сягає для підсирної
молочної сироватки 86%, кислої — 95, підсир-
ної солоної сироватки — 98, казеїнової — 96%.
Масова частка золи у вихідній сироватці
зменшувались від 0,56—0,71 до 0,02—0,08%

Висновки

після електродіалізу. Відпрацьовано техноло-
гічний регламент виробництва сухої деміне-
ралізованої молочної сироватки із застосуван-
ням електродіалізної обробки на установці,
що відповідала промисловим аналогам.
Відмічено високу ефективність знесолювання
казеїнової та солоної сироваток.
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НАПРЯМИ ОБҐРУНТУВАННЯ
МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ
ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

Обґрунтовано доцільність застосування
маркетингових стратегій для розвитку
підприємств цукрової галузі. Узагальнено
основні напрями диверсифікації переробних
підприємств та їхній вплив на ефективність
бурякоцукрового виробництва.

Відродження цукробурякового виробництва
в Україні, формування та розвиток внутрішньо-
го і зовнішнього ринків цукру є одним із найваж-
ливіших стратегічних напрямів здійснення гли-
боких соціально-економічних перетворень в
агропромисловому комплексі. Це зумовлюєть-
ся важливим значенням цукру в продовольчих
ресурсах та сприятливими природно-економіч-
ними умовами України у розвитку цукробуря-
кового виробництва. Протягом тривалого істо-
ричного періоду виробництво бурякового цук-
ру відносилось до високоекспортної галузі і
важливого джерела валютних надходжень дер-
жави.
Тривала системна економічна криза, яка охо-

пила всі галузі агропромислового виробництва,
особливо відчутно позначилася на цукровому
виробництві, призвела до занепаду буряківницт-
ва як провідної рослинницької галузі, руйнуван-
ня матеріально-ресурсного потенціалу цукрової
промисловості, різкого спаду виробництва цук-
ру і витіснення вітчизняних товаровиробників із
зовнішнього продовольчого ринку. В середині
90-х років набуло стійкої тенденції скорочення
посівних площ цукрових буряків, зниження їх
урожайності та зменшення майже утричі об-
сягів валових зборів цукрової сировини. Внас-
лідок цього випуск цукру в Україні зменшився
з 5,4 млн до 1,4 млн т. Тому вирішення не-
відкладних проблем, пов’язаних з відновлен-
ням і розвитком буряківництва в Україні, від-
родженням діяльності потужної цукрової про-
мисловості з широким залученням іноземних
інвесторів, застосуванням сучасних ресурсо-
ощадливих технологій, створенням цивілізова-
ного національного внутрішньодержавного рин-
ку цукру і входженням України в світове рин-
кове середовище, є досить важливою умовою

виведення агропромислового виробництва з
кризового стану.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Проблемами розвитку та формування стра-
тегії підприємств цукрової галузі займалися
вітчизняні вчені В.С. Бондар [1], О.М. Варчен-
ко [6], Н.П. Захаркевич [4], В.О. Котляренко [5],
С.Л. Стасіневич [7] та ін.
Мета дослідження — обґрунтувати марке-

тингові стратегії розвитку підприємств цукрової
галузі та виявити напрями їх застосування.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Підприємства цукрової промисловості є
вузькоспеціалізованими, які мають достатній
виробничий досвід, що формує для них органі-
заційні та управлінські конкурентні переваги на
ринку. Відомо, що комерційний успіх підприєм-
ства, що функціонує на монопродуктовому рин-
ку, можна забезпечити за умови лідерства в
своїй галузі. Ринкова економіка вимагає іншо-
го підходу до використання наявних внутрішніх
можливостей підприємства, а для цього необ-
хідний новий тип мислення керівництва під-
приємства, спрямований на стратегію диверси-
фікації.
Цукрове виробництво є специфічним унас-

лідок вузької спеціалізації — виробництво цук-
ру дуже залежне від постачальників сировини.
Монопродуктивний характер цукрових заводів
робить галузь слабко захищеною від небажа-
них змін ринкової кон’юнктури на ринку цукру.
У вітчизняних умовах на цукрових заводах час-
то відсутнє виробництво продукції інших видів,
технологічно пов’язаних або не пов’язаних з
цукровою галуззю, що робить їх ще більш ураз-
ливими в конкурентній боротьбі. Разом з тим,
цукрова промисловість США і Західної Європи
пропонує понад 150 різних продуктів перероб-
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ки цукромісткої сировини, що дає змогу їм роз-
ширювати цільові ринки, підвищувати прибут-
ковість і знижувати ризики [5].
Зазначимо, що наука і практика підвищення

ефективності бурякоцукрового виробництва
зазвичай пов’язують з поглибленням спеціалі-
зації виробництва і меншою мірою — з її ди-
версифікацією. Разом з тим, світова і вітчизня-
на економіка доводить, що із поглибленням
спеціалізації виробництва можна широко вико-
ристовувати і процеси його диверсифікації. У
сучасній теорії та практиці диверсифікація трак-
тується як процес розширення асортименту
продукції, напрямів діяльності не тільки підпри-
ємств, а й підготовки робочої сили, структури
економіки регіонів і цілих країн, підходу до ви-
бору партнерів та формування їх різноманіття.
Ефективність диверсифікації цукрових за-

водів характеризується тим, що дає змогу під-
вищувати зайнятість населення через створен-
ня нових робочих місць, організовувати нові
види виробництва, раціональніше використову-
вати капітал, робити виробництво більш при-
бутковим і менш ризикованим, повніше викори-
стовувати виробничі потужності і земельні ре-
сурси. Отже, ефективність диверсифікації
цукрових заводів забезпечується й тим, що во-
на дозволяє насичувати ринки товарами, спри-
яє формуванню досконалої конкуренції, появі
на ринках нових товарів і послуг. В умовах
труднощів збуту продукції диверсифікація
сприяє завоюванню нових ринкових ніш, більш
комплексному вирішенню проблем продоволь-
чої безпеки населення регіонів.
Диверсифікації досягають шляхом розши-

рення напрямів діяльності та асортименту про-
дукції і послуг відповідно до ринкового попиту.
Для цього цукрові заводи створюють інтегро-
вані об’єднання з метою виробництва сирови-
ни — цукрових буряків, організовують перероб-
ку цукру і продуктів, супутніх його виробництву
(меляса, жом), пункти з відгодівлі великої ро-
гатої худоби, її забою, переробки та реалізації.
Вони створюють торгові підприємства для реа-
лізації своєї продукції, а також нерідко і об’єк-
ти соціального і культурного призначення. З ме-
тою забезпечення цукрових заводів сировиною
вони орендують земельні площі для вирощу-
вання цукросировини, диверсифікують інвес-
тиції та форми виробництва. При диверсифі-
кації цукрових заводів підприємства розширю-
ють сфери економічної діяльності на базі
традиційних напрямів виробництва — цукру,
меляси, жому, організують виробництво нових
продуктів — рафінаду, кондитерських виробів.
Це сприяє нарощуванню загальних обсягів ви-
робництва, насиченню ринку товарами і послу-
гами. Цукрові заводи підвищують рівень кон-
центрації виробництва, знижують собівартість
продукції, підвищують доходи працівників і рен-
табельність заводів. Диверсифікація виробни-
чої діяльності цукрових заводів дозволяє їм
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значно активізовувати свою діяльність у сфері
торгівлі, що сприяє збільшенню обсягів реалі-
зації продукції і зростанню доходів.
Серед провідних галузей вітчизняної харчо-

вої промисловості цукрова галузь є практично
єдиною, асортимент готової продукції якої до-
тепер залишається дуже обмеженим. Наприк-
лад, в країнах ЄС асортимент цукрової про-
дукції різноманітний і орієнтується на вимоги
споживачів. У країнах ЄС існує широкий товар-
ний асортимент залежно від кольору (білий,
жовтий, коричневий різних відтінків, кольоро-
вий), ступеня очищення (рафінований і менш
очищений), присутніх добавок (помадний цукор,
желювальний, ароматичний і м’які види цукру),
фізичного стану (кристалічний, рідкий, аморф-
ний, пастоподібний) [9].
Вітчизняні цукрові заводи виробляють в ос-

новному цукор-пісок, що не задовольняє різно-
манітні запити споживачів на ринку. Досліджен-
нями встановлено, що в останні 2 роки наміти-
лося деяке розширення товарного асортименту
цукрових заводів через розвиток пакувальної
промисловості, що дозволило зробити різнома-
нітним товарний асортимент цукрової продукції
і привернути увагу покупців. З урахуванням
того, що упаковка є важливим маркетинговим
чинником, який сприяє просуванню товару на
ринок і є своєрідною «візитною карткою» вироб-
ника, частиною його торгової марки, цукрові
підприємства стали більше уваги приділяти
саме цьому елементу товарної продукції.
Заслуговує на увагу вивчення досвіду ВАТ

«Гнідавський цукровий завод», одного з неба-
гатьох підприємств бюрякоцукрового комплек-
су з високою інноваційною активністю. Потуж-
ність цього заводу з переробки цукрових бу-
ряків становить 4900 тис. т за добу. Цукор-пісок
ВАТ «Гнідавський цукровий завод» має ряд
переваг порівняно з аналогічною продукцією
інших виробників: кольоровість, кристалострук-
тура, відсутність «борошна» (цукрового пилу).
Для забезпечення високої якості продукції за-
стосовують сучасні інтенсифікатори технологіч-
них процесів, більш якісні артикули фільтру-
вальних тканин. Так, з 2004 р. уся продукція
підприємства представлена на ринку під тор-
говою маркою «Солодко». Це підприємство ви-
робляє значні обсяги грудкових швидкорозчин-
них видів цукру, об’єднаних у лінійку «Шляхетні
цукри України». Крім звичайного цукру-піску
підприємство виробляє природній цукор — про-
дукт, який містить мікро-, макроелементи, віта-
міни В1 та В2, амінокислоти, мінеральні солі та
не містить консервантів, ароматизаторів і бар-
вників. Також до асортиментних позицій, що
пропонуються ТМ «Солодко», входять цукор-
пісок, цукор у пакетиках по 5 г, природний та
пресований швидкорозчинний цукор, желю-
вальний, крупнокристалічний та дрібнокриста-
лічний, природний цукор тощо. Цей цукор фа-
сується в поліпропіленові пакети або пресуєть-
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ся на апараті з подальшим розфасуванням у
коробки вагою 250 г, 500 г та 1 кг.
На сучасному етапі підприємство впроваджує

нові засоби автоматизації, новітнє обладнання
та устаткування. На заводі встановлені буря-
корізки дискового типу, що дає змогу отриму-
вати якісну бурякову стружку, комп’ютеризована
робота дифузійних апаратів, усієї дефекосату-
рації, підготовки живильної води на дифузію,
робота фільтраційного обладнання та випарної
установки. В продуктовому відділенні було
встановлено нові центрифуги 1-го продукту, пе-
реобладнані центрифуги 2- та 3-го продуктів.
Значну технічну допомогу Україні у виве-

денні на ринок нових видів товарів надала відо-
ма у Європі корпорація Pfeifer&Langen (Німеч-
чина). Саме цукор цієї фірми, що продають у
Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Польщі та
Румунії під торговими марками Kolner Zucker і
Diamant Zucker, був зразком для аналогічної
вітчизняної продукції.
Розширенню асортименту продукції цукро-

вих заводів може сприяти і нижча собівартість
сировини, що використовується. Відомо, що
основною сировиною для кондитерських ви-
робів є цукор, кількість якого до маси готової
продукції коливається від 60 до 90%. Це озна-
чає, що організація виробництва кондитерських
виробів на цукрових заводах сприятиме зни-
женню їх собівартості, оскільки з’являється

можливість використовувати не тільки цукор-
пісок, а й цукрові розчини, зокрема різні рідкі
напівфабрикати. Організація виробництва кон-
дитерських виробів на цукрових заводах не
вимагає дорогого устаткування, часто припус-
кає лише незначну механізацію та використан-
ня ручної праці. На цукрових заводах доціль-
но виробляти пастилу, зефір, мармелад, же-
лейний мармелад на пектині, неглазуровані,
помадні та молочні цукерки, ірис [4].
Нами обґрунтувано можливі форми диверси-

фікації діяльності цукрових заводів, оскільки
підприємства галузі володіють значним потен-
ціалом, що дозволяє їм бути високоприбутко-
вими і значно знижувати ризики. Відомо, що
результатом бурякоцукрового виробництва є
одержання великої кількості супутнього продук-
ту — бурякового жому, вихід якого становить
80—83% до маси перероблених буряків. Він є
цінним кормом, особливо для відгодівлі вели-
кої рогатої худоби, для молочного скотарства.
Нині існують різні способи переробки жому для
його подальшого використання — силосуван-
ня, висушування, брикетування, грануляція з
мелясою. Більш повніше зберегти живильні ре-
човини жому дозволяють його сушка і грануля-
ція, проте це вимагає додаткових витрат.
До найважливіших продуктів цукрового ви-

робництва слід віднести і мелясу, яка є джере-
лом одержання ряду цінних продуктів харчово-

добавка на корм для птиці та
худоби
при виробництві силікатної
цегли, цементу, фарб
реагент при окисленні ґрунту,
 в боротьбі з хворобами,
шкідниками с.-г. культур
учасник технологічних
операцій при одержанні воску,
молочної кислоти

Основні напрями диверсифікації цукрового заводу

КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ЦУКОР

зефір
пастила
мармелад
цукерки помадні не
глазуровані
ірис
мармелад желейний

білий
жовтий
коричневий
кольоровий
рафінований
ароматичний
кристалічний
рідкий та ін.

ЖОМ

Сирий, віджатий

Сушений
гранульований

Пектиновий
концентрат

Відгодівля
с.-г. тварин

МЕЛЯСАЦУКРОВИЙ ЗАВОД

ФІЛЬТРАЦІЙНИЙ ОСАД

Дріжджі кормові
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Лимонна кислота,
гіпсошлам, шпатлівка
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ЕКОНОМІКА
Напрями обґрунтування маркетингових
стратегій для підприємств цукрової промисловості

го призначення і використовується на корм ху-
добі. З меляси виробляють лимонну кислоту і
спирт-сирець. Зазначимо, що виробництво ли-
монної кислоти також пов’язане з одержанням
відходів, зокрема гіпсошламу, який раніше не
використовували, але його можна застосовува-
ти у будівництві.
Цукрові заводи для вибілювання цукру вико-

ристовують велику кількість вапна, який після
завершення технологічного циклу цукроварін-
ня являє собою високоефективне фосфорне
добриво і може бути використаним при виро-
щуванні сільськогосподарських культур. Воно
здатне підвищувати родючість ґрунтів, знижу-
вати їх кислотність, а отже, і підвищувати вро-
жайність сільськогосподарських культур, зокре-
ма цукрових буряків. Тому організація власно-
го виробництва цього добрива цілком доцільна,
оскільки сприяє підвищенню ефективності ви-
робництва.
Можливі різні варіанти комплексної перероб-

ки продукції цукрових заводів. Ми поділяємо
точку зору вчених, які вважають можливими
різні варіанти диверсифікації виробництва: цу-
кор-пісок; меляса на корм худобі; жом сирий
віджатий, цукор-пісок; меляса: спирт-сирець,
вуглекислота, дріжджі кормові; жом сирий від-

жатий; цукор-пісок; меляса: спирт-сирець, вуг-
лекислота, дріжджі кормові; жом сушений гра-
нульований; цукор-пісок; меляса; лимонна кис-
лота, гіпсошлам; жом сирий віджатий.
Проте запропоновані варіанти диверсифі-

кації цукрового виробництва не враховують не
менш важливого продукту — осаду фільтрації.
Використання осаду фільтрації можливе в різ-
них сферах АПК, наприклад, як добавка на
корм для птахів і худоби. Остаточне вирішен-
ня питання про диверсифікацію виробництва
на базі переробки цукрових буряків доцільне,
на нашу думку, приймати при розробці опти-
мального плану виробництва на цукровому за-
воді з урахуванням задоволення потреб ринку
в усіх необхідних продуктах переробки буряко-
вої сировини і підвищення його ефективності.
За результатами оцінки можливих шляхів пе-
реробки продукції цукрових заводів нами роз-
роблено схему основних напрямів диверсифі-
кації діяльності цукрового заводу (рисунок).
Отже, диверсифікація може не тільки підви-

щувати рентабельність цукрового виробництва
і збільшувати масу прибутку, а й скорочувати
або повністю усувати негативний вплив ризиків,
зокрема чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища.

Вибір стратегії диверсифікації повинен
здійснюватися за такими критеріями: приваб-
ливості галузі, який забезпечує можливості
одержання довгострокової рентабельності і
формування сприятливих умов для конкуренції
в ринковому середовищі. Критерій привабли-
вості підвищується при поліпшенні якості цук-

Висновки

ру, використанні барвистих упаковок із дос-
товірною інформацією, товарного знаку, гнуч-
ких цін залежно від сезону і встановлення ви-
гідних партнерських відносин; критерій «вит-
рати на входження» передбачає, що витрати
на входження у нову галузь не повинні бути
дуже високими; критерій додаткових вигод.
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НАУКОВА СПАДЩИНА АКАДЕМІКА
К.К. ГЕДРОЙЦЯ І УКРАЇНА

На основі архівних документів розкрито невідомі
факти наукової діяльності К.К. Гедройця в
Україні.

Багато років життя Костянтина Каетановича
Гедройця (1872—1932) — видатного ученого зі
світовим ім’ям, який зробив істотний внесок у
розвиток ґрунтознавства й агрохімії, було пов’я-
зано з Україною. Академік АН СРСР та ВУАН
К.К. Гедройц народився в Молдові, за націо-
нальністю був росіянином, але зроблений ним
внесок у становлення й розвиток сільськогос-
подарської дослідної справи в Україні дає під-
стави вважати його й УКРАЇНЦЕМ. Адже
К.К. Гедройц не просто тривалий час жив і тво-
рив на українських землях, а й прославив Ук-
раїну в цивілізованому світі своїми відкриття-
ми, бо найвизначніші він здійснив, працюючи
впродовж 1912—1929 рр. на Носівській сіль-
ськогосподарській дослідній станції Чернігівсь-
кої губернії.
З офіційної біографії вченого відомо, що йо-

го життя багато в чому пов’язане з Україною.
Народився К.К. Гедройц у м. Бендери Бесса-
рабської губернії в сім’ї військового лікаря. Ди-
тячі роки дослідника пройшли в Кишиневі, Ка-
м’янець-Подільську й Одесі. В 1890 р. він закін-
чує Київський кадетський корпус. Як одного з
кращих учнів після закінчення корпусу майбут-
нього вченого перевели до Михайлівського ар-
тилерійського училища в Петербурзі. Але він не
мав здібностей до військової справи, чому та-
кож заважало й хворе серце. У 1894 р. К.К. Гед-
ройц вступив до Петербурзького лісного інсти-
туту, з яким стало пов’язаним все його наступ-
не життя. Учбові плани інституту на той час
передбачали широку природничо-історичну під-
готовку, що дало можливість К.К. Гедройцу от-
римати гарну вищу освіту. Студентом, зароб-
ляючи на прожиття, йому пощастило побачи-

«Наука не имеет родины, однако не бывает
без родины ученого, и то значение, которое
его работы могут иметь в мире, он должен
относить к своей родине».

Луи Пастер

ти Францію та Італію, куди він поїхав з сім’єю,
в якій був репетитором.
Як пише кращий сучасний історик аграрної

науки О.Ю. Єліна, К.К. Гедройц працював спо-
чатку співробітником (з 1899 р.), а потім — на-
ступником «дітища» П.А. Костичева і П.С. Кос-
совича на посаді завідувача Сільськогоспо-
дарської хімічної лабораторії Міністерства
землеробства і державного майна в Петер-
бурзі, а з початку 1915 р. — керівника Бюро з
землеробства і ґрунтознавства Вченого Коміте-
ту цього відомства [1]. Сам К.К. Гедройц при
заповненні листка співробітника Наркомзему
писав, що в «с.-х. химлаборатории в Спб» він
почав працювати з 1897 р. лаборантом [2].
У 1910 р. упродовж 3-х місяців вивчав «по-

становку контрольного дела по удобрениям» в
Австро-Угорщині [2].

Рис. 1. Вегетаційний будиночок і будівля аг3
рохімічної лабораторії Носівської сільськогос3
подарської дослідної станції (1922 р.)
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ІСТОРІЯ НАУКИ
Наукова спадщина
академіка К.К. Гедройця і Україна

Що стосується діяльності вченого на Но-
сівській дослідній станції, створеній у 1911 р.,
то існують деякі суперечності в датах, наприк-
лад, початку та закінчення роботи Гедройця на
станції. За одними даними, він почав тут пра-
цювати з 1922 р. [3], іншими — з 1912-го [4],
1913 [5] і навіть з 1915 р. [6]. Щодо закінчення
наукової діяльності в Носовці історики назива-
ють різні дати у період 1929—1931 рр. Вдало-
ся знайти підтвердження тому, що в 1912 р.
К.К. Гедройц на запрошення одного з організа-
торів вітчизняної дослідної справи С.П. Кул-
жинського, з яким він мав не тільки творчі, а й
особисті дружні стосунки, брав активну участь
у проектуванні облаштування станції та роз-
робці першої робочої програми досліджень як
науковий консультант.
Укладач 3-томного видання «Академик

К.К. Гедройц. Избранные сочинения» Н.П. Ре-
мезов творчий шлях свого вчителя умовно по-
ділив на три періоди: вегетаційні досліди і ла-
бораторні дослідження (1905—1917 рр.); дос-
лідження на посівній дослідній станції
(1922—1930 рр.) та дослідження на Долгопруд-
ному дослідному полі (1930—1932 рр.). До дру-
гого періоду він включив праці вченого, опублі-
ковані за результатами досліджень Чернігівщи-
ни. Найбільш значущі серед них знайшли
відображення в «Трудах Носовской с.-х. опыт-
ной станции»: «Солонцы, их происхождение,
свойства и мелиорация» (1928), «К вопросу о
причинах лучшего использования растениями
фосфорнокислых удобрений на полях Носов-
ской опытной станции после культуры клеве-
ра» (1926), «Подвижность почвенных соедине-

ний и влияние на неё кальция» (1926), «Почва
как культурная среда для сельскохозяйствен-
ных растений» (1926), «Почвенные коллоиды
и солонцеватость почв» (1926). Як видно з цьо-
го переліку праць К.К. Гедройця, об’єктом його
досліджень були не тільки ґрунти Носівської
станції, обстежені у 1924 р. за участю Г.Г. Ма-
хова і Секції ґрунтознавства СГНКУ, а й солонці
та солончаки Макіївського дослідного поля та
підзоли Чемериського дослідного поля (нині
Чернігівський інститут АПВ УААН), які вивчали
влітку 1925 р. Всі ці дослідження і лягли в ос-
нову «… теории поглотительной способности
почв…», і використовувалися «в решении прак-
тических вопросов земледелия и мелиорации
почв» [7]. З інших публікацій К.К. Гедройця у
«Трудах Носовской с.-х. опытной станции» та
«Віснику с.-г. науки та дослідної справи»
дізнаємося, що до об’єктів ґрунтових дослід-
жень, проведених вченим, належали й землі
Полтавщини.
Значний внесок академіка АН СРСР і ВУАН

(нині НАН України) К.К. Гедройця в становлен-
ня сільськогосподарської досвідної справи в
Україні знайшов відображення у новітніх енцик-
лопедичних і галузевих довідкових виданнях
країни, де йому присвячено спеціальні статті.
Не забуває про свого дійсного члена Націо-
нальна академія наук України [5, 8, 9]. Власни-
ми дослідженнями одного з авторів цієї публі-
кації доведено, що діяльність К.К. Гедройця
безпосередньо стосується становлення й роз-
витку київської школи ґрунтознавців [11].
Отже, як свідчать численні публікації, осо-

бистість видатного вченого-ґрунтознавця К.К.
Гедройця не залишалась поза увагою істориків
аграрної науки, але науково-історичні пошуки в
Центральному архіві вищих органів управління
і влади України (ЦДАВО України) дали підста-
ви для ствердження, що є ще ряд невідомих
фактів щодо українського періоду життя К.К.  Гед-
ройця.
Новий період співпраці з Носівською сіль-

ськогосподарською дослідною станцією почав-
ся з 1922 р., коли К.К. Гедройц з консультанта
перейшов на посаду завідувача її агрохімічно-
го відділу і керівника ґрунтових досліджень. Ця
подія, як вважає Н.П. Ремезов, була пов’язана
з тим, що К.К. Гедройц «…сам сознавал огра-
ниченность возможностей лабораторного и ве-
гетационного методов исследования почв…» і
тому мріяв «…перенести свои исследования
непосредственно в природу» [12]. Як свідчать
архівні матеріали ЦДАВО України, Костянтину
Каетановичу виплачували заробітну плату 60
руб. (січень 1925 р.). Більше мав тільки дирек-
тор станції С.П. Кулжинський — 110 руб. [12].
На Носівській станції Костянтин Каетанович

дістав широку можливість для вивчення в по-

Рис. 2. Група співробітників Носівської сіль3
ськогосподарської дослідної станції. В центрі
К.К. Гедройц (1929 р.)
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льових умовах питань генезису солонців і ме-
тодів їх меліорації — одного з основних на-
прямів своєї наукової творчості. Ним уперше
введено в науковий обіг у 1911 р. спочатку тер-
міну «ґрунти не насичені лугами», а з 1914 р.
— поняття про поглинутий водень і в 1917 р.
— «ємність поглинання». К.К. Гедройц розви-
нув учення про походження та еволюцію засо-
лених ґрунтів, глибоко вивчив процес осолоді-
ння, запропонував метод визначення осолоді-
лих ґрунтів, зробив теоретичні висновки щодо
осолодіння чорноземів Дніпровської тераси.
Результати наукових досліджень було система-
тизовано у спеціальному вченні про вбирну
здатність ґрунту і ґрунтово-поглинальний комп-
лекс, роль ґрунтових колоїдів у походженні
ґрунту і його родючості. Вчений удосконалив і
поглибив генетичну класифікацію ґрунтів на
основі складу лугів, що поглиналися, й умов
ґрунтоутворення, довів можливість корінного
поліпшення ґрунтів шляхом регулювання скла-
ду катіонів, що поглиналися. Цей принцип був
покладений в основу способів поліпшення
властивостей ґрунтів вапнуванням, а солонце-
вих ґрунтів — гіпсуванням. Багаторічні наукові
пошуки К.К. Гедройця супроводжувались удос-
коналенням методик проведення спеціальних
досліджень у ґрунтознавстві і агрохімії, контро-
лю добрив і хімічного аналізу ґрунтів, широко-
го використання вегетаційного методу для цих
цілей. Як і його попередник В.В. Докучаєв, який
здійснив ґрунтові експедиції на Полтавщині,
Костянтин Каетанович відіграв визначальну
роль у становленні морфолого-генетичного
ґрунтознавства, завдяки чому вітчизняні землі
стали благодатним об’єктом дослідження для
новітніх відкриттів багатьох зарубіжних учених.
До 1922 р. праці К.К. Гедройця не були ши-

роко відомі фахівцям. Але після узагальнення
їх у серії фундаментальних книг, перекладених
згодом на багато іноземних мов («Учение о
поглотительной способности почв», 1922 р.;
«Химический анализ почв», 1923; «Классифи-
кация почв», 1925 р.) його визнала цивілізова-
на світова спільнота.
На жаль, наукова діяльність К.К. Гедройця

на Носівській станції, як вдалося встановити за
допомогою архівних документів, закінчилася
1 листопада 1929 р., а 2 листопада 1929 р.
К.К. Гедройц відправляє в Досвідний відділ На-
родного комісаріату земельних справ УСРР
заяву на ім’я директора Носівської сільськогос-
подарської дослідної станції С.П. Кулжинсько-
го: «Вследствие крайне расстроенного здоро-
вья, вынуждающего меня взять от Академии
Наук СССР продолжительную командировку
для лечения и отказаться от совместительств,
прошу освобождения с 1 ноября с. г. от заве-
дования агрохимическим отделом станции и

руководством почвенными исследованиями
станции» [13].
Сучасним історикам ґрунтознавства як Ук-

раїни, так і Росії зовсім невідомий факт твор-
чої біографії К.К. Гедройця щодо реальної мож-
ливості стати першим директором сучасного
Національного наукового центру «Інститут зем-
леробства» УААН (Київська область) і Націо-
нального наукового центру «Інститут ґрунтоз-
навства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»
УААН у Харкові. На етапі становлення тоді ще
єдиного інституту як Всеукраїнського НДІ
сільськогосподарського ґрунтознавства учений
взяв безпосередню участь не тільки в розробці
його структури й визначенні завдань, а й був
одним із ідейних натхненників інституалізації
ґрунтознавства в Україні. Головне, що завдяки
його авторитету було сконцентровано в рес-
публіці галузеву розрізнену наукову думку.
За складної ситуації протистояння між різни-

ми вченими ґрунтознавцями, з одного боку, на
чолі з Г.Г. Маховим, з іншого — О.Н. Соко-
ловським, яка склалася в Україні в кінці 20-х
років минулого століття, К.К. Гедройцу було
запропоновано очолити Інститут ґрунтознав-
ства в Києві. Це було зроблено на початку лю-
того 1929 р. Г.Г. Маховим, який, заручившись
згодою керівництва НКЗС УСРР і Всеукраїнсь-
кої академії наук, надіслав Костянтину Каета-
новичу розроблений план з кошторисом устрою
Інституту ґрунтознавства в Києві.
Знайдений в архівах лист К.К. Гедройця від

29 травня 1929 р. на ім’я Г.Г. Махова свідчить,
що він з причини слабкого здоров’я «какого-
либо близкого участия в организации И-та»
прийняти не може. «…Это дело должен вести
коллектив украинских почвоведов, выделив на
это особую комиссию, а для фактического его
проведения — специальное особо оплачивае-
мое лицо, располагающее достаточным време-
нем для этого сложного и большого дела. Я
считаю наиболее подходящим для этого Вас»
[14]. Але й відмовившись від пропозиції керу-
вати новоствореним інститутом, К.К. Гедройц
дуже чітко окреслив своє бачення створення
нової установи й організації роботи в ній. За
умови дотримання розробленої ним програми,
а саме створення Інституту ґрунтознавства на
основі Центральної агрохімічної лабораторії в
Києві та відокремлення через 2 роки спеціаль-
ного інституту ґрунтознавства, а також створен-
ня окремого Інституту агрохімії (добрив) на чолі
з О.І. Душечкіним, К.К. Гедройц погоджувався
бути його директором.
На превеликий жаль, усе так і залишилося

на папері. У другій половині 1929 р. К.К. Гед-
ройця призначають директором Інституту ґрун-
тознавства ім. В.В. Докучаєва АН СРСР (м. Моск-
ва), але за станом здоров’я в жовтні 1929 р.
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йому «… предписывают строгий постельный
режим вследствие сердечной слабости …», а
у квітні 1930 р. він подає заяву про звільнення
з посади директора Ґрунтового інституту [15].
Ще одна важлива для К.К. Гедройця подія

відбулася на українських землях. У 1930 р. його
обирають дійсним членом АН УРСР. Але й тут
не обійшлося без труднощів. Для видатного
вченого було відкрито додаткову посаду дійс-
ного члена ВУАН після того, як його кандида-
туру було запропоновано обрати п’ятим чле-
ном академії за напрямом «сільськогосподар-
ські науки» (всього було тільки чотири посади)
[16]. Безумовно, це було визнанням значних
заслуг К.К. Гедройця перед українською нау-
кою, оскільки, наприклад, професор О.А. Яна-
та (1888—1938) пройшов всю процедуру попе-
реднього обрання в 1929—1930 рр., але додат-
кової посади академіка так і не дочекався [17].
Спадщина академіка К.К. Гедройця не втра-

чає своєї актуальності, особливо для істориків
галузевої науки. З історії відомо, що впродовж
1934—1938 pp. Всесоюзний НДІ добрив, агро-
техніки і ґрунтознавства в Москві носив ім’я К.К.

Гедройця. Беручи це за приклад, пропонуємо
Носівській селекційній дослідній станції Черні-
гівського інституту АПВ УААН у 2011 р. з наго-
ди її 100-літнього ювілею від дня заснування
надати ім’я видатного вченого, ініціювати про-
ведення міжнародних науково-практичних кон-
ференцій та встановити спеціальну медаль для
нагородження фахівців за кращі наукові праці.
Українська академія аграрних наук має всі під-
стави для звернення в Кабінет Міністрів України
з пропозицією про присвоєння Носівській сіль-
ськогосподарській дослідній станції, не зважаю-
чи на нинішній напрям її дослідницької роботи
з проблем селекції, імені академіка К.К. Гедройця
— ученого, який прославив її на світовому рівні.
Успіхи сучасної діяльності Носівської дослідної
станції з селекції та насінництва багато в чому зу-
мовлені наполегливою творчою працею К.К. Гед-
ройця щодо вивчення особливостей ґрунтів
регіону та фізіологічної здатності вирощування
на них сільськогосподарських рослин. Увіковічен-
ня пам’яті К.К. Гедройця дасть можливість від-
новити статус станції, яка в 20-х роках XX ст.
була однією з провідних не лише в Україні.
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Досліджено вплив інтенсивності вирощування
тварин на гематологічні показники крові.
Установлено, що за інтенсивного рівня
вирощування кількість форменних елементів
крові у них більша, формується вища
стресостійкість, між умістом гемоглобіну та
еритроцитів існує достовірний кореляційний
зв’язок з молочною продуктивністю.

Необхідний рівень виробництва молока мож-
ливо забезпечувати лише за інтенсивного ви-
рощування молодняку великої рогатої худоби.
З цією метою потрібно створювати в різні пері-
оди індивідуального розвитку тварин оптималь-
ні умови годівлі й утримання, що забезпечують
добрий розвиток організму на морфологічному,
фізіологічному, біохімічному і метаболічному
рівнях і сприяють найповнішій реалізації й про-
яву високого генетичного потенціалу молочної
продуктивності в дорослому стані [1, 3, 5].
Показники крові і вмісту у ній форменних

елементів відображають реальний стан здоро-
в’я тварин, який має прямий зв’язок з їхньою
продуктивністю і конституцією. Значно впливає
на морфологічний склад крові напрям продук-
тивності тварин. Є дані щодо зв’язку показників
крові з господарськи корисними ознаками. Ус-
тановлено зв’язок морфологічного складу крові
з живою масою та надоєм, кореляція між
кількістю лімфоцитів і приростом у телят за
перші 3 міс. становить +0,59.
Уміст у крові гемоглобіну у високопродуктив-

них особин вищий, ніж у низькопродуктивних.
Існує кореляція між умістом загального білка у
сироватці крові та надоєм, рівнем ліпідів у крові
та жирномолочністю [1, 2, 4, 5].
Установлено, що корови з вищим умістом

еритроцитів і гемоглобіну краще роздоюються,
ніж корови з нижчими показниками. Після оте-
лення кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну
в міру збільшення надоїв знижуються і сягають

мінімального показника в період максимальних
надоїв.
Мета досліджень — вивчити показники кро-

ві корів-первісток різного рівня вирощування та
їх взаємозв’язок з молочною продуктивністю.
Матеріал і методи досліджень. Експери-

ментальні дослідження виконували в агропро-
мисловому підприємстві ЗАТ АПК «Зоря» Рів-
ненської області. Матеріалом були результати
науково-господарського досліду, проведеного
на тваринах української чорно-рябої молочної
породи, починаючи від народження до завер-
шення першої лактації, а також дані первинного
зоотехнічного і племінного обліку.
Для проведення гематологічних досліджень

у первісток з яремної вени відбирали кров тра-
диційним методом при дотриманні умов сте-
рильності в спеціальний посуд (пробірку), який
з метою запобігання росту мікрофлори та кон-
сервації обробляли розчином гепарину. Проби
крові транспортували в лабораторію імуногене-
тики Інституту розведення і генетики тварин
УААН у термосі з льодом при температурі 4°С.
Для культивування клітин крові у пеніцилі-

нові флакони з поживним середовищем (5 мл
середовища RPMI — 1640, 0,001 мл на 1 мл
середовища антибіотика гентаміцину, 0,1 мл
конканаваліну) вводили 0,5 мл крові. Суспен-
зію перемішували і ставили у термостат при
температурі 37°С на 48 год. За 2 год до зняття
культури в кожний флакон додавали колхіцин
у кінцевій концентрації 0,05 мкг/мл. Отриману
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Вплив інтенсивності вирощування
на гематологічні показники крові
корів української чорно-рябої молочної породи

суспензію зафарбовували по 2—3 краплі з ви-
соти 20—30 см на знежирене предметне скло,
препарат підпалювали або висушували гаря-
чим струменем повітря.
Для постановки еозинофільного тесту вико-

ристовували методику, наведену в роботі Б.Є.
Подоби та ін. «Методические рекомендации по
организации генетической экспертизы крупно-
го рогатого скота в хозяйствах Киевской обла-
сти».
Результати досліджень. Протягом лактації

показники крові корів доволі мінливі. За мате-
ріалами ряду дослідників, у корів кількість ерит-
роцитів за лактацію змінюється у межах 5,2—
6,8 млн, уміст гемоглобіну — 44—60%. Згідно
з отриманими даними вміст гемоглобіну в се-
редньому на момент дослідження в І групі
(інтенсивність вирощування 600 г) становив
102,85 г/л, ІІ (500 г) — 80,56 г/л (td=3,70;
Р<0,001) (таблиця). Значно більшу кількість
еритроцитів також спостерігали в І групі — 7,08
млн (td=3,42; Р<0,01).
В умовах зростаючого тиску на організм тва-

рини антропогенного стресу актуальнішою стає
проблема вивчення і управління механізмами
формування його природної резистентності.

Одним з найбільш точних і об’єктивних спо-
собів визначення впливу зовнішніх подразників
на організм, тобто оцінки стресостійкості тва-
рин, є облік змін певних клітин їхньої крові при
стресових ситуаціях, який визначається через
еозинофільний тест. Тест базується на тому,
що стрес позначається на кількості еозинофіль-
них клітин. Їхня кількість у дорослих тварин у
нормі становить 450—500 кл./мм3. Під час оці-
нки окремих особин до стресостійких відносять
тих, у яких уміст еозинофільних клітин вище
середніх, до стресочутливих — нижче середніх
показників.
За отриманими даними, середній показник

еозинофільного тесту в І групі в 1,8 раза ви-
щий, ніж у ІІ (439,7 проти 235,9), що свідчить
про їхню вищу стресостійкість, яка формуєть-
ся при інтенсивному вирощуванні. Ровесниці ж
стресочутливіші до зовнішніх подразників і тому
потребують більшої уваги під час їхнього по-
дальшого використання щодо здоров’я та про-
дуктивності.
Проведений кореляційний аналіз свідчить

про достовірний зв’язок умісту гемоглобіну
r=+0,532 (Р<0,05) та еритроцитів r=+0,532
(Р<0,01) з молочною продуктивністю.

І (600 г) 15 102,85±5,252*** 7,08±0,73** 9,75±1,71 439,77±92,85 4110,6±150,2

ІІ (500 г) 18 80,56±2,98 4,49±0,20 8,05±1,11 235,89±50,97 3842,0±140,1

** Р<0,01;*** Р<0,001.

Гематологічні та продуктивні показники первісток (M±m)

Молочна
продуктивність,

кг

Група, рівень
вирощування

n Гемоглобін, г/л
Еритроцити,
млн/мл

Лейкоцити,
тис./мл

Еозинофіли
(еозинофільний

тест)

Дослідженнями встановлено, що тварини
інтенсивного рівня вирощування мають
більшу кількість форменних елементів крові.
Це свідчить про інтенсивніший обмін речовин
у них порівняно з ровесницями нижчого рівня
вирощування. При інтенсивному вирощуванні

Висновки

ремонтного молодняку формується вища
стресостійкість. За інтенсивного рівня виро-
щування між умістом гемоглобіну та еритро-
цитів існує достовірний кореляційний зв’язок
з молочною продуктивністю корів-первісток
на рівні r=+0,532 та r=+0,624, відповідно.
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БАЛАНС ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
В ОРГАНІЗМІ ВІДГОДІВЕЛЬНИХ
БУГАЙЦІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ
КУКУРУДЗЯНОГО ТА ПЕЛЮШКО�
ВІВСЯНОГО СИЛОСУ*

Досліджено процес міграції свинцю, кадмію,
міді, цинку та їхній баланс в організмі
відгодівельних бугайців при використанні в
раціонах годівлі кукурудзяного та пелюшко�
вівсяного силосу.

Серед хімічних елементів важкі метали є
найтоксичнішими [8]. На відміну від органічних
сполук токсичні метали не руйнуються у ґрунті
та воді, а мігрують трофічними ланцюгами [2].
Важкі метали є дуже небезпечними хімічними
речовинами, що можуть викликати в організмі
приховані зміни в загальному обміні речовин
[5—7]. За хронічного впливу на тварин низьких
доз важких металів та їхніх сполук виникає
стресовий фактор, що призводить до активації
патогенетичних механізмів [4].
Корми є основним джерелом надходження

токсичних речовин в організм тварин, які потім
з продуктами тваринництва потрапляють до
організму людини. До 90% загальної кількості
випадків отруєння сільськогосподарських тва-
рин виникають «через травний канал», із них
близько 80% — унаслідок поїдання корму.
Вміст у кормах великої кількості шкідливих ре-
човин може бути причиною токсикозів та інших
захворювань тварин і людей.
Мета досліджень — визначити вплив зго-

довування пелюшко-вівсяного силосу порівня-
но з кукурудзяним на баланс Рb, Cd, Сu та Zn
в організмі бугайців на відгодівлі.
Матеріал і методика досліджень. На фізіо-

логічному дворі Інституту сільського господар-
ства Полісся УААН у стійловий період було
проведено науково-господарський дослід на
двох групах-аналогів бугайців чорно-рябої по-
роди по 9 гол. у кожній. Тварини протягом зрів-
няльного періоду досліду перебували в одна-
кових умовах годівлі та утримання. Корми їм
згодовували за однаковими раціонами з вико-
ристанням кукурудзяного силосу.
Різниця в годівлі піддослідних бугайців в ос-

новний період полягала в тому, що тваринам І
(контрольної) групи згодовували кукурудзяний
силос, а бугайцям ІІ (дослідної) групи кукуруд-
зяний силос замінювали однаковою за масою
кількістю пелюшко-вівсяного силосу. Для го-
дівлі тварин протягом досліду використовува-
ли корми власного виробництва. Тривалість
зрівняльного та дослідного періодів, відповід-
но, становила 29 і 129 днів.

Підготовку зразків рослинного та тваринно-
го походження для визначення важких металів
здійснювали методом сухої мінералізації згідно
з ГОСТ 26928—94, аналіз — згідно з ГОСТ
30178—96. Дослідження проводили в Жито-
мирському обласному державному проектно-
технологічному центрі охорони родючості ґрун-
тів і якості продукції.
З метою профілактики захворювання сільсь-

когосподарських тварин на токсикоз першочер-
говим завданням має стати контроль за вміс-
том токсичних сполук у кормах. Постійне над-
ходження з кормами підвищеної кількості
важких металів неминуче призведе до накопи-
чення їх в органах і тканинах тварин [2].
Результати досліджень. Проведення ба-

лансового досліду дало змогу визначити ба-
ланс Рb, Cd, Сu та Zn в організмі відгодівель-
них бугайців. Визначено вміст важких металів
у кормах, які використовували протягом об-
мінного досліду (табл. 1).
Концентрація Pb і Cd у кормах не перевищу-

вала ГДК, але найбільше їх містилось, відпові-
дно, у сіні злаковому та силосі кукурудзяному і
сіні злаковому та дерті вики. Уміст Cu та Zn у
кормах значно нижчий гранично допустимої
концентрації, що підтверджують дані інших ав-
торів про дефіцит цих мікроелементів у кормах
поліської зони України [3].
Установлено, що додавання до складу раціо-

ну пелюшко-вівсяного силосу сприяло значно
більшому виведенню з організму тварин дос-
лідної групи Pb з екскрементами (табл. 2). У бу-
гайців дослідної групи Рb виводився з організму
з калом щодоби на 3,31 мг, або на 17,9 п.п. біль-
ше, а з сечею — відповідно на 0,02 мг та 2,2 п.п.
Якщо порівнювати відносні показники ефек-
тивності використання Рb, то у тілі молодняку
дослідної групи його затрималося щодо спожи-
того також менше на 20,1 п.п., ніж на контролі.
У результаті проведених досліджень уста-

новлено від’ємний баланс Cd в організмі відго-
дівельних тварин І та ІІ груп — його більше ви-
водилось з калом і сечею, ніж надходило з кор-
мами раціонів (–1,29 та –0,85 мг).
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В організм бугайців контрольної та дослід-
ної груп за добу з кормами надходила практич-
но однакова кількість Сu — 51,74—48,74 мг.
Виводився цей мікроелемент з організму тва-
рин в основному з калом (38,2—35,8%), незнач-
на кількість (2,28 — 2,73%) — із сечею.
При відгодівлі бугайців з використанням ку-

курудзяного та пелюшко-вівсяного силосу у їх-
ньому організмі затримувалась майже однако-

ва кількість Cu — 30,78—29,93 мг, проте від-
носне засвоєння Cu було більшим у молодня-
ку дослідної групи на 1,9 п.п., ніж у аналогів з
контрольної групи. При згодовуванні пелюшко-
вівсяного силосу в тілі бугайців Zn затримува-
лось у 1,17 раза більше (97,54 проти 83,44 мг
на контролі), на 7,1 п.п. його виводилось з ка-
лом менше, ніж у їхніх аналогів з контрольної
групи, які споживали кукурудзяний силос.

Баланс важких металів
в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні
кукурудзяного та пелюшко-вівсяного силосу

Pb 5,0 1,215 0,930 4,890 0,077 0,366 0,095

Cd 0,3 0,047 0,046 0,254 0,028 0,139 0,240

Cu 30,0 1,48 1,28 5,62 0,997 4,71 7,50

Zn 50,0 4,71 4,68 19,57 5,030 28,71 28,71

1. Концентрація важких металів у кормах, мг/кг натурального корму

Корм

дерть
вики

силос
кукурудзяний

силос
пелюшко-
вівсяний

сіно
злакове

буряки
кормові

дерть
пшенична

Важкі
метали

ГДК

Баланс Pb

І 26,65 4,44±1,03 16,7 2,93±0,30 11,0 19,28±1,22 72,3

ІІ 22,38 7,75±0,79 34,6 2,95±0,29 13,2 11,68±0,74* 52,2

Баланс Cd

І 1,72 2,17±0,11 126,2 0,84±0,01 48,8 –1,29±0,10 –75,0

ІІ 1,71 1,63±0,05 95,3 0,93±0,11 54,4 –0,85±0,12* –49,7

Виведено з організму з

калом сечею
Затрималось в організмі

мг % мг%
%

до спожитого
мг

Група
Спожито
з кормом,
мг

2. Середньодобовий баланс Pb та Cd в організмі відгодівельних бугайців (n=3; M±m)
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Згодовування силосу із пелюшко-вівсяної
сумішки в поліській зоні України сприяло знач-
но меншому накопиченню Pb та Cd в організмі

Висновки

молодняку великої рогатої худоби на відго-
дівлі, водночас Zn в їхньому організмі затри-
мувався більше.
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Доведено необхідність відновлення
платоспроможності досліджуваної галузі,
визначені основні напрями фінансового
оздоровлення сільськогосподарських
підприємств для формування їх інвестиційної
привабливості, які обов’язково мають містити
заходи маркетингового, виробничого, технічного,
організаційно�правового, соціального та
фінансового характеру.

Фінансово-господарська діяльність будь-яко-
го підприємства є неможливою без укладення
коштів, тобто без залучення власних та залу-
чених інвестиційних ресурсів. Залучення інвес-
тиційних ресурсів є важливим на будь-якому
етапі функціонування підприємства: починаючи
з етапу створення та закінчуючи його ліквіда-
цією. Підприємство, яке використовує залучені
інвестиційні ресурси, має вищий фінансовий
потенціал свого розвитку і можливості прирос-
ту фінансової рентабельності діяльності, про-
те більшою мірою утворює фінансовий ризик і
загрозу банкрутства, які збільшуються при зро-
станні частки залучених засобів у загальній
сумі використовуваного капіталу. Для отриман-
ня залучених інвестиційних ресурсів підприєм-
ство повинно відповідати ряду характеристик,
тобто бути інвестиційно привабливим.
Мета роботи — визначення основних на-

прямів фінансового оздоровлення сільськогос-
подарських підприємств для формування їхньої
інвестиційної привабливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

свідчить, що різними аспектами поліпшення фі-
нансового стану аграрних підприємств та проб-
лемами інвестування в АПК займались В. Анд-
рійчук, П. Березівський, В. Войцеховський, П. Гай-
дуцький, В. Геєць, Б. Губський, М. Дем’яненко,
С. Іванюта, М. Кісіль, П. Саблук та інші вчені.
Результати дослідження. Високий рівень

збиткових сільгосппідприємств (майже кожне
третє підприємство аграрного сектора регіону
збиткове), достатньо низький рівень рентабель-
ності аграрного бізнесу не сприяють посилен-
ню інвестиційної привабливості аграрної сфе-
ри економіки. Вважаємо, що зміна ситуації, що
склалася, повинна відбуватися у 2-х напрямах:
з боку держави, через коректування впливу
об’єктивних чинників; з боку сільгосппідпри-
ємств — через удосконалення внутрішніх чин-
ників розвитку аграрного виробництва.
Держава неодноразово робила спроби щодо

розробки дієвих заходів із фінансового оздо-
ровлення сільгосппідприємств. Так, у роки про-

ведення аграрних реформ в Україні було про-
ведено такі заходи державної підтримки сільсь-
кого господарства: бюджетне фінансування ви-
трат на покриття приросту нормативу власних
оборотних засобів (1991—1994 рр.); надання
бюджетних позичок під державне замовлення
на закупівлю сільськогосподарської продукції
(1994—1997 рр.); комплексні надбавки до цін
на молочну та м’ясну продукцію (1996—
1998 рр.); державне товарне кредитування
(1997—2000 рр.); реструктуризація та списан-
ня боргу за простроченими податковими зобо-
в’язаннями (1997—2000 рр.); упровадження
внутрішнього режиму квотування (з 2000 р.);
пільгове оподаткування та кредитування галузі
(починаючи відповідно з 1999 р. та 2000 р.) та
ін. [2]. Незалежно від того, який вплив на стан
справ у сільському господарстві ці заходи мали
в довгостроковій перспективі, вони були спря-
мовані на недопущення банкрутства та лікві-
дації агротоваровиробників. Поділяємо думку
фахівців [1], що позитивний вплив на фінансо-
вий стан галузі, зокрема рівень платоспромож-
ності аграрних підприємств, мали такі заходи
державного регулювання: списання та реструк-
туризація зобов’язань перед бюджетом (за
1997—2002 рр. державою списано 8 млрд грн
і реструктуризовано 6 млрд грн боргів сільсько-
господарських підприємств); послаблення по-
даткового навантаження шляхом упроваджен-
ня фіксованого сільськогосподарського подат-
ку та надання податкових пільг із сплати ПДВ
(за оцінками Рахункової палати при переході на
фіксований сільськогосподарський податок по-
датковий тиск на агротоваровиробників змен-
шився: у 1999 р. — у 2,9 раза; 2000 р. — 4,1;
2001 р. — у 3,4 раза); призупинення наростан-
ня цінового диспаритету; стимулювання креди-
тування галузі; бюджетна підтримка спеціаль-
них програм розвитку аграрного сектора.
Водночас, незважаючи на наявні позитивні

сторони реалізації вищезазначених норматив-
них актів, аналіз показує, що їх використання
не розв’язує проблеми фінансового оздоров-
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лення, не формує дієвих засад для фінансово-
го оздоровлення і підвищення інвестиційної
привабливості галузі (таблиця). Наведені в таб-
лиці дані свідчать, що за період дослідження
має місце збільшення числа збиткових агро-
підприємств у Київській області, частка яких у
загальній кількості становить 37,3%. Негатив-
ним є також зростання суми збитку на одне гос-
подарство, яка у 2008 р. становила 1173,3 тис.
грн, або зросла порівняно з 2005 р. удвічі. Вод-
ночас, у сільськогосподарських підприємствах
спостерігається строкатість за роки аналізу рів-
ня рентабельності сільського господарства,
який у 2008 р. становив 9,6%, або зріс порівня-
но з 2005 р. на 2,1 в.п. Уважаємо, що позитив-
ний вплив на забезпечення прибутковості сіль-
ськогосподарських підприємств мали вище-
зазначені заходи держави з фінансового
оздоровлення, однак сучасні умови господарю-
вання вимагають розробки комплексу систем-
них заходів щодо стабілізації фінансової діяль-
ності товаровиробників досліджуваної галузі.
Вважаємо, що основним завданням фінан-

сового оздоровлення товаровиробників дослід-
жуваної галузі є відновлення їх платоспромож-
ності, що забезпечить: для виробників — звіль-
нення від арешту (блокування) рахунків у
банку, припинення нарахування пені і штрафів
по боргах, що утворилися. Це забезпечить до-
ступність кредитних ресурсів і можливість
здійснення ними нормальної виробничо-госпо-
дарської діяльності, для кредиторів — поступо-
ве, гарантоване повернення боргів.

Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств
як чинник підвищення інвестиційної привабливості

З метою ефективного здійснення заходів із
фінансового оздоровлення неплатоспромож-
них товаровиробників необхідно розробити сис-
тему фінансового оздоровлення і забезпечен-
ня стабільної платоспроможності підприємств
та організацій, яка повинна передбачити: вве-
дення єдиних правил і механізмів реструктури-
зації заборгованості сільськогосподарських то-
варовиробників та переробних підприємств у
бюджети різних рівнів, державні позабюджетні
фонди, постачальникам товарів (робіт і послуг),
іншим кредиторам (банкам), формування по
кожному підприємству (або групах підприємств)
«клубу кредиторів», представник якого має пов-
новаження вести переговори від імені всіх кре-
диторів у межах визначених питань; списання
заборгованості (включаючи пені та штрафи)
товаровиробниками галузі бюджетам різних
рівнів і державним позабюджетним фондам,
яка стала наслідком об’єктивних причин (не-
сприятливих погодних умов, несвоєчасності
розрахунків бюджетних споживачів і т.д.), а також
зарахування в рахунок заборгованості бюдже-
там різних рівнів фактичних витрат на утриман-
ня об’єктів соціальної сфери села; здійснення
аграрними товаровиробниками погашення суми
боргу, що залишилася, бюджетам різних рівнів
і державним фондам відстрочкою платежу на
період, що відповідає нормальному циклу сі-
возміни (не менше 5—10 років) із початком пла-
тежів не раніше 3-го року після підписання від-
повідної угоди; визначення періодичності по-
даткових платежів і страхових внесків до

Кількість господарств, од. 488 453 484 520

  у т. ч. збиткових 179 – 125 194

Усього від загального числа с.-г., % 36,7 – 25,9 37,3

Сума збитку в розрахунку на одне збиткове
господарство, тис. грн 584,3 – – 1173,3

Балансовий прибуток, тис. грн 349450,5 270625,7 482304,4 360229,0

Прибуток, який одержано від реалізації с.-г.
продукції, тис. грн 119975,5 68280,6 292359,6 337437,5

  у т. ч. продукції:

    рослинництва 32139,2 118272,5 375927,0 192421,9

    тваринництва 87836,3 –49991,5 –83567,4 145015,6

Рівень рентабельності, %:

    по усій фінансово-господарській діяльності 13,7 8,7 13,7 9,9

    сільського господарства 7,5 3,2 11,8 9,6

  у т. ч. продукції:

      рослинництва 4,2 11,9 31,0 10,6

      тваринництва 10,3 –4,4 –6,6 8,5

* Джерело: розраховано за даними Держкомстату України.

Фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств Київської області

 2005   2006 2007 2008
Показник

Рік
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Фінансове оздоровлення сільгосппідприємств
як чинник підвищення інвестиційної привабливості

державних позабюджетних фондів у відповід-
ності з циклом сільськогосподарської діяль-
ності, як правило, у ІV кварталі; установлення
системи податкових та інших пільг кредиторам
(постачальникам продукції, робіт, послуг і бан-
кам), які приймають рішення про реструктури-
зацію заборгованості їм виробниками досліджу-
ваної галузі та беруть участь у її проведенні.
Важливе значення мають процедура лікві-

дації неплатоспроможних підприємств, які втра-
тили перспективи самостійної господарської
діяльності, а також механізми передачі їхньо-
го майна ефективним власникам [3]. Необхід-
но визнати, що застосування процедури банк-
рутства сільськогосподарських товаровироб-
ників, на більшу частину яких за формальними
ознаками поширюється дія закону про банкрут-
ство, в сучасних економічних умовах не дозво-
ляє усунути причини неплатоспроможності.
Крім цього, процес ліквідації підприємств є
дуже складним із соціальної точки зору, тому
він має здійснюватися узгоджено із заходами
щодо підтримання соціальної стабільності. З
цією метою при ліквідації сільськогосподарсь-
ких підприємств необхідно передбачити захо-
ди зі збереження функціонування об’єктів соці-
альної інфраструктури та формування нових
джерел доходів сільського населення [4].
Нині важливо на державному рівні передба-

чити пріоритетні права ефективних сільськогос-
подарських товаровиробників на землю і майно
підприємств-банкрутів, а також особливості ре-
алізації їх майна, які б забезпечували переда-
чу новому власнику цілісних виробничих оди-
ниць, а не розрізнених видів майна. Нині до-
цільно врегулювати питання про входження
інвесторів агропідприємства як заходів по фі-

нансовому оздоровленню. Аналіз показує, що
масоване захоплення підприємств, що мало
місце у країні, здійснюється часто не з метою ве-
дення ефективного сільськогосподарського ви-
робництва, а спекуляції землею та майном сіль-
ськогосподарських товаровиробників. За такого
підходу, інвестори при наданні коштів сільсько-
господарським підприємствам оформляють їх
не у вигляді інвестицій, а кредитних ресурсів.
Отже, має місце заміна кредитора, що не
сприяє забезпеченню фінансової стійкості під-
приємства. У разі виходу інвестора із аграрно-
го бізнесу сільськогосподарські товаровиробни-
ки залишаються у складнішому положенні, ніж
вони були до входження інвестора. З метою
уникнення такої ситуації доцільно законодавчо
визначити обов’язки інвесторів при переході до
них контролю над сільськогосподарським під-
приємством через викуп землі сільськогоспо-
дарського призначення цих організацій. Нині
існує обмеження участі у фінансовому оздоров-
ленні підприємств, у яких проходять процеду-
ру банкрутства. Водночас, окремі дії, такі як
фінансове оздоровлення або зовнішнє управ-
ління не повинні бути перешкодою для входжен-
ня сільськогосподарського підприємства у рест-
руктуризацію, оскільки цей захід може сприяти
відновленню платоспроможності підприємства.
Потребують чіткого законодавчого визначен-

ня правила державної підтримки, що надаєть-
ся господарствам у рамках фінансового оздо-
ровлення. Нині сільськогосподарські підприєм-
ства, які не мають можливості погашати поточні
платежі, не можуть брати участі в програмі
фінансового оздоровлення та залучати пільго-
вий кредит у банках, що ще більш посилює їх
важкий фінансовий стан.
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Основним завданням фінансового оздоров-
лення товаровиробників досліджуваної галузі
є відновлення їхньої платоспроможності, що
забезпечить для виробників звільнення від
арешту (блокування) рахунків у банку, припи-
нення нарахування пені і штрафів по боргах,
що утворилися. Це забезпечить доступність
кредитних ресурсів і можливість здійснення
ними нормальної виробничо-господарської ді-
яльності, для кредиторів — поступове, га-

Висновки

рантоване повернення боргів. Напрями фінан-
сового оздоровлення агропідприємств мають
містити заходи маркетингового, виробничо-
го, технічного, організаційно-правового, соці-
ального, фінансового характеру. Нагальною
потребою є запровадження державою спеці-
альних заходів з підтримки та мотивації фі-
нансового оздоровлення сільськогосподарсь-
ких підприємств, що посилить інвестиційну
привабливість вітчизняного АПК у цілому.
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Наведено результати вивчення якісного складу та
лежкості плодів яблуні досліджуваних сортів у
процесі росту, розвитку та зберігання у
плодосховищах. Установлено вплив погодних
умов року на біохімічний склад плодів,
тривалість зберігання та ураженість епіфітною
мікобіотою.

Одним з найголовніших факторів, що нині
визначають популярність сортів яблуні, є їхні
ринкові можливості. В умовах інтенсифікації
садівництва, необхідності оздоровлення еконо-
міки та екології особливо зростає роль сортів,
імунних до хвороб [1—3].
Уміст будь-яких хімічних компонентів плодів

яблуні генетично зумовлений, але він помітно
змінюється під дією факторів середовища. За-
вершальним етапом технологій виробництва
плодів є зберігання і реалізація їх у якісному
стані. Але тривалість цього періоду обмежена
захворюваннями, які спричиняють в основному
гриби.
Методика досліджень. Дослідження викона-

но впродовж 2005—2008 рр. на базі Інституту
садівництва УААН у ґрунтово-кліматичній зоні
Лісостепу. Усі дослідження зі зберігання та біо-
хімічні аналізи плодів проводили відповідно до
«Методики оцінки якості плодово-ягідної про-
дукції» (2008). Відбір зразків здійснювали що-
місяця, починаючи з 2-ї хвилі осипання зав’язі і
протягом усього періоду зберігання. Плоди на
зберігання закладали в плодосховище зі штуч-
ним охолодженням, де підтримували темпе-
ратуру в межах 2°С і відносну вологість повітря
85—90%. Облік кількості грибів виконували від-
повідно до «Методов изучения микроорганиз-
мов и их метаболитов» (1966) за допомогою
посіву певних (експериментально встановлених)
розведень змиву з поверхні шкірочки на сере-
довище Чапека в чашки Петрі. Для ідентифі-
кації видового складу грибів використовували
визначники вітчизняних та іноземних авторів.
Результати досліджень. Накопичення маси

плодів досліджуваних сортів та збільшення їх-
ньої величини в період вегетації 2005—2007 рр.
проходило поступово, з більшою інтенсивністю
на перших етапах росту та меншою — до нас-
тання знімальної стиглості. Порівнюючи за ве-
личиною плоди, слід виділити сорти Перлина
Києва, Вітос, Теремок, Вільямс Прайд, що по-
в’язано з генетичними можливостями сорту
та впливом погодних умов на формування ма-
си плоду. Адже між сумою активних темпера-

тур та масою плоду існує тісний кореляційний
зв’язок (0,94…0,99). Середньодобова темпера-
тура та опади мають істотний вплив на масу
плоду, відповідно r –0,54 та 0,86…0,98. Уста-
новлено обернений кореляційний зв’язок між
ГТК та масою плоду (–0,66…–0,83).
Упродовж вегетаційного періоду 2005—

2007 рр. уміст сухих розчинних речовин у яб-
луках досліджуваних сортів варіював від 7,72
до 15,49% на сиру масу, збільшуючись до на-
стання знімальної стиглості (від 3,5 до 45%),
що пов’язано з взаємоперетвореннями в комп-
лексі вуглеводів і впливом погодних умов. Най-
більший уміст сухих розчинних речовин у кінці
зберігання мають плоди сортів Пінова (15,4—
16,2%) та Фрідом (14,93% на сиру масу), най-
менше значення властиве сортам Теремок, Ві-
тос, Перлина Києва, коливаючись між сортами
від 14,11 до 14,14% сирої маси.
Між сумою активних температур та сухими

розчинними речовинами існує прямий кореля-
ційний зв’язок (0,94). Чим більша сума опадів
вегетаційного періоду, тим більший уміст сухих
розчинних речовин (0,9) у плодах дослідних
сортів. Експериментально було доведено обер-
нений кореляційний зв’язок між ГТК та сухими
розчинними речовинами (–0,44…–0,83).
Серед досліджуваних сортів усіх строків до-

стигання установлено тісний обернений зв’язок
між умістом у плодах сухих розчинних речовин
і фенольних сполук (–0,26…–0,81), пектинів
(–0,63) та прямий кореляційний зв’язок — на-
копиченням у плодах цукрів (0,69…0,84), віта-
міну С (0,36…0,60).
Недостиглі плоди яблук досліджуваних сор-

тів містили в середньому від 3—3,67 до 7,63—
7,73% на сиру масу цукрів. У літніх сортах уміст
цукрів зростав безпосередньо перед зніман-
ням, осінніх — незначне збільшення відзнача-
ли за 1—3 тижні перед закладанням на збері-
гання, зимових — за 2—6 тижнів. Мінімальну
кількість цукрів на кінець зберігання виявлено
в плодах сорту Теремок, при середньому по-
казнику за 3 роки 8,2%, максимальну — яблу-
ках сорту Пінова — 9,87%.
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Чим більше опадів випадало впродовж ве-
гетаційного періоду, тим більше цукрів накопи-
чували плоди (r 0,59…0,81). Між середньодо-
бовою температурою та вмістом цукрів існує
обернений кореляційний зв’язок –0,31…–0,83,
ГТК — прямий кореляційний (0,44…0,71). Чим
більше цукрів накопичилось у плодах, тим мен-
ше фенолів (–0,43…–0,79) і пектинів (–0,56)
вони матимуть.
Упродовж періоду вегетації та зберігання

уміст титрованих органічних кислот у плодах
поступово та безперервно зменшується від 4,6
до 51,3%. Адже між умістом у плодах титрова-
них кислот і сухими розчинними речовинами,
цукрами існує тісний обернений кореляційний
зв’язок відповідно r –0,84 та –0,73…–0,88. Уміст
органічних кислот обернено пропорційний су-
мам активних температур (–0,89) і опадів та
прямо пропорційний середньодобовій темпера-
турі (0,46). Зниження умісту титрованих кислот
у яблуках відбувається тим інтенсивніше, чим
вищий рівень накопичення до моменту закла-
дання на зберігання. Титровані органічні кисло-
ти мають істотний вплив на вміст у плодах фе-
нольних сполук (0,62…0,77) та пектинів
(0,28…0,90).
З ростом плодів уміст вітаміну С підвищу-

вався, досягаючи максимальної величини в
літніх сортах за 0,5—1 тиждень до знімання,
осінньо-зимових — за 20—30 днів до знімання
та деяких сортах у стадії знімальної стиглості,
що пояснюється сортовими відмінностями в
динаміці аскорбінової кислоти. У більшості ви-
соко- і низьковітамінних сортів кількість вітамі-
ну С на момент виходу зі зберігання знижуєть-
ся у середньому на 33,6—34,6%, набуваючи
свого мінімального значення у сортах осінньо-
го строку достигання за місяць до виходу зі збе-
рігання, зимового — безпосередньо перед зні-
манням.
За більш вологий вегетаційний період уміст

вітаміну С у плодах зростає (r 0,46…0,66). Підви-
щення рівня ГТК сприяє накопиченню у плодах
аскорбінової кислоти (0,53). Серед досліджува-
них сортів існувала залежність між накопичен-
ням вітаміну С у плодах яблуні та вмістом орга-
нічних кислот (–0,14…–0,75). При збільшенні по-
казника величини вітаміну С у плодах
дослідних сортів відбувається зростання рівня
накопичення цукрів (0,37…0,75) та пектинів
(0,15…0,85), проходить процес зниження умі-
сту фенолів (–0,40…–0,78).
У яблуках, що ростуть і розвиваються, уміст

фенолів залежно від сорту та років досліджень
становив 126,9…787,9 мг/100 г сирої маси, що
пов’язано з погодними умовами вегетаційного
періоду. Адже експериментально було доведе-
но обернений кореляційний зв’язок між сумою
активних температур і вмістом у плодах фе-
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нолів (–0,46) та опадами (–0,44). Середньодо-
бова температура має істотний вплив на вміст
фенольних сполук (0,31…0,92). Установлено
прямий кореляційний зв’язок між ГТК і феноль-
ними речовинами (0,73). Загальною законо-
мірністю майже для усіх дослідних сортів є зни-
ження умісту фенолів упродовж першого міся-
ця зберігання у середньому на 32,7%. У яблуках,
що досягли споживчої стиглості, уміст фенолів
залежно від сорту та років досліджень стано-
вив 105—505,73 мг/100 г сирої маси.
У плодах досліджуваних сортів уміст пекти-

нових речовин у середньому за 2005—2007 рр.
досліджень коливався за сортами від 0,67 (Те-
ремок) до 2,61% (Перлина Києва). Уміст роз-
чинного пектину в недостиглих плодах у серед-
ньому за роками досліджень варіював від 0,07
до 0,61%, що пов’язано зі зменшенням умісту
протопектину. Уміст протопектину в недостиг-
лих плодах знаходився на рівні 1,44%, коли-
ваючись між сортами від 0,7% (Вітос) до 2,17%
(Пінова, Фрідом, Перлина Києва). Упродовж
періоду зберігання уміст пектинових речовин у
плодах зменшувався, що пояснюється взаємо-
перетвореннями в пектиновому комплексі. На
момент виведення зі зберігання у 2005—2006 рр.
найбільший уміст розчинного пектину мали сор-
ти Теремок (0,45), Перлина Києва (0,25) і Вітос
(0,24% сирої маси). Однією з особливостей
сортів яблук, що добре зберігаються, є значно
повільніший процес перетворення пектинових
сполук. Взаємозв’язки пектинових речовин і
фенольних сполук обернено пропорційні для
літніх сортів (–0,60) та прямо пропорційні для
зимових сортів при значенні r –0,43 та –0,55 —
сортів осіннього строку достигання.
При зніманні плодів в оптимальні строки три-

валість їхньої лежкості залежить від гідро-
термічного коефіцієнта або суми опадів і суми
активних температур (>10°С) вегетаційного
періоду.
Аналізуючи сезони зберігання 2005—

2008 рр., відзначимо, що відмінна лежкість се-
ред сортів зимового строку достигання власти-
ва плодам сортів Пінова — при зберіганні в се-
редньому 184±20,7 дня, Перлина Києва —
179±34,3. Тривалість зберігання осіннього сор-
ту Теремок у середньому за роками досліджень
становила 62±18, при виході товарної продукції
у межах 87,7%, що також вирізняє його серед
сортів осіннього строку достигання. Адже три-
валість зберігання плодів певного сорту зале-
жить від швидкості взаємоперетворень біохі-
мічного складу плодів і погодних умов вегета-
ційного періоду.
Отримані результати показали, що ступінь

заселення справжніми грибами молодих плодів
становить 0,2…2,2, дріжджами (слизовики) —
0,2…16·102 КУО/г сирої наважки, бактерій —
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0,2…52,8 ·103 КУО/г сирої наважки. Експери-
ментально встановлено обернену кореляційну
залежність між умістом фенольних сполук і сту-
пенем ураження плодів інфекційними захворю-
ваннями. Значення ЦКІ прямо пропорційне
кількісному складу мікроорганізмів на плодах
яблуні.
На плодах яблуні сортів Перлина Києва, Па-

піровка та Вільямс Прайд найчастіше зустріча-
ються гриби, які належать до родів Penіcіllіum,
Cladosporium, Rhizopus, група Mycelia sterilia та
ін. Найбільш розповсюдженими захворювання-
ми дослідних плодів при зберіганні є плодова
гниль, гірка ямчатість, мокрий опік та в’янення.
На кількісний склад мікроорганізмів на пло-

дах яблуні впливають середньодобова темпе-

ратура (r –0,48…–0,79), сума активних темпе-
ратур (0,48…0,84), опади вегетаційного періо-
ду (0,50…0,88) та ГТК (–0,34…0,67).
Розрахунок економічної ефективності дос-

ліджень свідчить про те, що найвищу рента-
бельність у 2005—2006 рр. (122,6%) мав сорт
Теремок, де вихід стандартної продукції стано-
вив у середньому 87%. Найнижчий рівень рен-
табельності, як і прибутку, отримали при збері-
ганні зимового сорту Пінова — 69,9%, що
свідчить про ураження фізіологічними захворю-
ваннями, зокрема в’яненням, яке погіршує то-
варний вигляд продукції. Хоча рівень грибних
захворювань у цього сорту найнижчий. Для
сорту Перлина Києва середнє значення рівня
рентабельності становить 84,9%.

Установлено, що найбільші за величиною
плоди формують сорти Перлина Києва,
Вітос, Теремок, Вільямс Прайд, що пов’язано
з генетичними особливостями та погодними
умовами. Сорти Пінова (15,4—16,2%) та
Фрідом (14,93% на сиру масу) накопичують
найбільше сухих розчинних речовин. Наймен-
ше значення досліджуваної речовини відзначе-
но у сортів Теремок, Вітос, Перлина Києва
(14,11—14,14% сирої маси), що пов’язано з
обміном речовин у вуглеводному комплексі.
Мінімальну кількість цукрів на кінець збері-

гання виявлено в плодах сорту Теремок при

Висновки

середньому показнику за 3 роки 8,2%, макси-
мальну — яблуках сорту Пінова — 9,87%, що
пов’язано з різним впливом погодних умов на
сорти. У більшості сортів кількість вітаміну
С на момент виходу зі зберігання знижуєть-
ся у середньому на 33,6—34,6%.
Однією з особливостей сортів яблук, що

добре зберігаються, є значно повільніший про-
цес перетворення протопектину в розчинний
пектин. Тривалість зберігання, біохімічний
склад плодів та маса плоду залежать від ГТК,
сум активних температур та опадів вегета-
ційного періоду.
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У науково-теоретичному журналі «Вісник аграрної науки» № 1 за 2010 р. у статті  Б.Я.
Панасюка «Всесвіт диктує свої закони» за технічних причин допущено помилки.
На стор. 16, колонка 2, рядок 1 знизу слід читати так: виміру температур у даному на-

прямі. Виміри температур у цій частині півкулі свідчать, що їхній … і далі по тексту.
На стор. 22, колонка 2, рядок 1 знизу слід читати так: Зокрема, виникала теорія, що,

мовляв, ссавці, до яких … і далі по тексту.

Помічені помилки
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Ефективнiсть будь-якої роботи (дiяльностi) зу-
мовлюється впливом на її виконання сукупності за-
безпечуючих чинникiв. Постiйно дiючими серед них
є чинники нормативно-правового, соцiального, ор-
ганiзацiйного, економiчного та наукового призначен-
ня. Кожний з них цiлеспрямовано виконує власти-
ву йому функцiю, без якої робота (дiяльнiсть) не
може бути виконана. 3 цього приводу В.В. Юрчи-
шин вважає, що ефективнiсть будь-якої роботи (дi-
яльностi) безпосередньо залежить вiд науково-при-
кладного вiдпрацювання i вмiлого застосування
двох груп необхiдних для її виконання заходiв i прак-
тичних дiй. Одна з них охоплює сукупнiсть забезпе-
чуючих чинникiв, якi повиннi бути достатньо доско-
налими за змiстом i формою (характером) їх засто-
сування. Iнша складова цiєї проблеми передбачає
сукупність залучення (введення) кожного чинника в
дію, цілеспрямоване вивільнення його потенцiалу,
забезпечення необхiдної взаємодiї мiж ними [3].
Мета дослідження — дослідити роль і місце

забезпечуючих чинників у системі земельно-оренд-
них відносин, приватне включення (введення) кож-
ного чинника в дiю, цiлеспрямоване вивiльнення
його.
Методи дослідження. Методичною та тео-

ретичною основою дослідження є праці вітчизняних
і зарубіжних вчених економістів-аграрників. Від-
повідно до поставлених завдань застосували мето-
ди економічних досліджень: абстрактно-логічний
(теоретичні узагальнення і формування висновків),
монографічний (поглиблення дослідження функці-
онування орендних відносин у сільськогосподарсь-
кому виробництві, вивчення передового досвіду), а
також методологічною основою дослідження є діа-
лектичний метод пізнання розвитку земельно-оренд-
них відносин.
Обґрунтовується посилання на те, що за віднос-

ної рівності забезпечуючих чинників чільне місце
серед них належить організаційному чиннику, тоб-
то органiзації роботи (дiяльностi). Це зумовлене
тим, що жодний забезпечуючий чинник, як i вся їхня
сукупнiсть, не може діяти сам по собі. Для того, щоб
такі чинники виконували своє цільове призначення,
необхідна раціональна організація кожного виду
роботи. Слід розуміти так, що організаційний забез-
печуючий чинник, крім інших завдань, має викону-
вати у будь-якій роботі об’єднавчу, регулюючу роль.
Наукове і прикладне усвідомлення місця і ролі

організаційного чинника вимагає глибокого розумі-
ння сутності категорії організація. Серед різних її
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земельно�орендних вiдносин.

трактувань найбільш обґрунтованим можна вважа-
ти розгляд організації як дії за значенням організу-
вати, організовувати, організуватися, організовува-
тися [2]. При цьому під словом організовувати слід
розуміти належну впорядкованість і планомірну
спрямованість дій на виконання будь-якого проце-
су; чітку, злагоджену, дисципліновану роботу; здійс-
нення певних заходів громадського значення, вклю-
чаючи їх планування, підготовку і проведення; зо-
середження, мобілізацію спрямовування виконавця
на цільову дію; забезпечення, влаштування будь-
чого, у тому числі шляхом пошуку необхідних мож-
ливостей [2]. Такі трактування цієї категорії вказу-
ють не тільки на її багатоцільові застосування, а й
зосереджений у ній великий створювальний потен-
ціал, здатний забезпечити досягнення кожною кон-
кретною роботою (діяльністю) визначеної кінцевої
мети. Засновник всезагальної організаційної науки
тектології О. Богданов вважав, що засобами цієї на-
уки можна перетворювати дійсність [1]. Прикладне
застосування цього положення щодо предмета кон-
кретного дослідження означає, що удосконаленню
організації земельно-орендних відносин належить
визначальне місце у виведенні їх на значно вищий
рівень розвитку з відповідною цьому ефективністю.
Проте це не може відбуватися автоматично. Тому
очікувану віддачу від різних удосконалень може за-
безпечити лише їх досконала організація. Вона
охоплює собою, умовно кажучи, наповнення земель-
но-орендних відносин всією необхідною сукупніс-
тю забезпечуючих чинників, їх всебічну науково-
прикладну, соціально-економічну і виробничо-гос-
подарську опрацьованість, забезпечення взаємоуз-
годженого функціонування всієї сукупності забезпе-
чуючих чинників, здійснення послідовного моніто-
рингу розвитку земельно-орендних відносин тощо.
Тільки за таких обставин індивідуалізований потен-
ціал, закладений у забезпечуючих чинниках, може
надати оренді землі сукупної, синергетичної віддачі.
Успіх може бути досягнутий лише за умови, коли
сукупність забезпечуючих чинників надасть їм сис-
темного характеру з певною кількістю відповідних
підсистем.
З урахуванням цього методологічні підходи ви-

рішення проблеми базуються на тому, що найбільш
важливими складовими удосконалення організації
земельно-орендних відносин є ряд вихідних поло-
жень. Одне з них передбачає розгляд необхідних
забезпечуючих чинників не просто як їх певної су-
купності, а такої об’єктивно необхідної єдності, яка
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надає їй змісту і характеру функціонування як орга-
нізаційно забезпечуючої підсистеми у системі орен-
ди землі. При виконанні відповідної конкретно-цільо-
вої функції і взаємодії з іншими підсистемами вона
покликана забезпечувати цілеспрямоване виведен-
ня земельно-орендних відносин на необхідно висо-
кий рівень розвитку.
Іншою складовою вирішення проблеми організа-

ційного забезпечення земельно-орендних відносин
має стати посилення державного контролю за роз-
витком оренди землі та його регулювання. Для за-
конодавчого відновлення оренди землі після її
більш ніж 60-річної заборони у радянські часи дер-
жава визначила концептуальні засади її розвитку в
нових умовах. На їх основі оренда землі набула
великого поширення і стала однією з найістотніших
складових системи аграрних перетворень і розвит-
ку сільського господарства загалом. Проте її розви-
ток відбувається з великими організаційними, соці-
ально-економічними і соціально-психологічними ус-
кладненнями. Однією з причин цього є недостатній
державний моніторинг процесів оренди землі, пе-
редусім щодо орендної плати, використання орен-
дарями орендованих ними земель, захисту земель-
них угідь від деградаційних процесів. Власники пе-

Системне підвищення
ефективності розвитку оренди землі

реданих в оренду земельних ділянок позбавлені
можливостей контролювати використання земель
орендарями, припиняти умови договору в разі нез-
годи з діями орендарів. Особливо це стосується
випадків, коли земельні ділянки переходять від од-
них орендарів до інших. Цю функцію можуть вико-
нувати тільки уповноважені на це органи держав-
ної влади. Проте поки що особливе значення тако-
го моніторингу недооцінюється, від чого орендовані
землі втрачають продуктивний потенціал, що у мас-
штабах країни завдає великої шкоди її земельно-
му багатству. Узагальнені положення ролі і місця за-
безпечуючих чинників у системі земельно-орендних
відносин показано на рисунку. Вони орієнтують на
те, що: оренда землі в аграрних реформуваннях
являє собою систему спеціально-цільового призна-
чення. Відповідно до цього її організація повинна
базуватися на засадах системності; ефективний
розвиток організації можливий лише за умови взає-
моузгодженого функціонування необхідних для цьо-
го підсистем — відносин власності і сукупності інших
відносин, які мають місце в оренді землі; організа-
ційне забезпечення розвитку оренди землі і від-
повідні їй відносини об’єднує підсистема забезпе-
чуючих чинників, визначальними з яких є норматив-
но-правові, соціальні, економічні, організаційні та
наукові; оренда землі і відповідні їй відносини мо-
жуть належно розвиватись лише за умови всебічної
підтримки держави, в тому числі засобами контро-
лю за дотриманням відповідного законодавства і ре-
гулювання земельно-орендних відносин; ефектив-
ність розвитку оренди землі безпосередньо за-
лежить від характеру дії і прояву потенціалу всіх
забезпечуючих підсистем.
При цьому за критерії ефективності прийнято:

підвищення рівня і темпів соціально-економічної
віддачі земельно-орендних відносин; підвищення на
цій основі соціальної захищеності власників земель-
них ділянок, що здаються в оренду, на основі збіль-
шення орендної плати; зменшення соціальної та
психологічної напруги, що може мати місце між
суб’єктами оренди землі — орендодавцями і орен-
дарями; підвищення природо- і екологозахищеності
земель, що знаходяться в оренді.

Забезпечуючі чинники у системі земельно�
орендних відносин

Аграрні реформування

Система «Оренда землі»
або «Земельно-орендні

відносини»

Підсистеми

Ефективність розвитку
земельно-орендних відносин

Забезпечуючих
чинників

Відносин, що
формуються
і діють при
оренді землі

Державного
контролю

і регулювання
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Оскільки кожна підсистема оренди землі
охоплює кілька її складових, то вона може
ефективно виконувати своє цільове призна-
чення і найкраще проявляти свій потенціал
тільки за умови їх всебічного опрацювання і

Висновки

кваліфікованого використання у процесі орен-
ди. За таких обставин ефективний прояв по-
тенціалу кожної підсистеми забезпечуватиме
високу соціально-економічну віддачу оренди
землі.
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Досліджено анатомо"морфологічну будову
насіння полину таврійського. Виявлено його
анатомічні та морфологічні особливості, а також
різноякісність за розмірами.

Полин таврійський (Artemisia taurica, Willd.)
— багаторічний напівчагарник родини Айстро-
вих (Asteraceae), широко розповсюджений у
природних біоценозах степових районів Криму.
Однак в останні роки внаслідок інтенсивного
використання рослин полину таврійського для
виробництва ефірної олії природна популяція
цього виду різко скоротилася. Для введення
його в культуру, крім дослідження морфо-біо-
логічних особливостей рослини, необхідно вив-
чити анатомо-морфологічну будову насіння
цього виду. Це допоможе повніше розкрити біо-
логічний потенціал полину таврійського і роз-
робити адаптивну технологію його вирощування.
Об’єкти та методи досліджень. Об’єктом

досліджень було насіння кримської популяції
полину таврійського. Дослідження виконано в
Інституті ефіроолійних і лікарських рослин
УААН. Методи досліджень загальноприйняті
[1, 2] з використанням бінокулярного мікроско-
па МБС-10.
Результати досліджень і обговорення.

Морфологічні особливості. Нижній паракарп-
ний однонасіннєвий плід представників родини
Айстрових (Asteraceae) — сім’янка (асhaenium),
характеризується: плацентацією насіннєвого
заплідника уздовж шва зав’язі; шкірястим оп-
лоднем, який не приростає до насінини і при
дозріванні не розкривається; відсутністю в на-
сінні ендосперму та перисперму.
Насіння полину витягнуте, конічне, його по-

верхня тонкоструктурована, складається з гус-
тої сітки борозен і тонких поздовжніх жилок;
за забарвленням — однотонне, світле; за розмі-
ром — дрібне (довжина від рубчика до мікропіле
— 1—1,5 мм, ширина і товщина — 0,4—0,8 мм).
Анатомічні особливості. Дозріле насіння

полину складається з великого зародка, який
займає весь об’єм насінини, і покривів — оп-
лодника і насіннєвої шкірки.
Зародок насіння целюлярної структури, його

клітини мають вигляд тонкостінних меристема-
тичних клітин. Диференціація зародка слабка:
розрізняють зародковий корінець, брунечку і
сім’ядолі. Поміж корою і серцевиною зародка
міститься шар дрібніших витягнутих клітин про-
камбію, з яких під час проростання насіння ди-
ференціюється провідна система. Сім’ядолі

складаються з паренхімних клітин, заповнених
поживними речовинами, що під мікроскопом
мають вигляд округлих гранул.
Оплодень насіння полину таврійського шкі-

рястоперетинчастий, тонкоструктурований гус-

Рис.1. Поділ насіння полину таврійського
за класами: а — довжини; б — ширини; в —
об’єму
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Висновки

Насінина полину таврійського є нижній пара-
карпний однонасіннєвий плід — сім’янка (acha-
enium), який характеризується всіма показника-
ми типового представника родини Айстрових,
але, природно, має свої, неповторні особливості
виду як за морфологією, так і анатомією будо-
ви. Частка середнього і великого насіння в по-

пуляції полину таврійського (довжина насінини
— 1,3—1,5 мм, ширина — 0,6—0,8 мм) сягає
86—92%, що позитивно для виду, оскільки біль-
ше насіння, як правило, має високі посівні влас-
тивості. Для очистки і відбору такого насіння
необхідно використовувати в комплекті реші-
ток підрешітку з діаметром вічка 0,5 мм.

тою сіткою борозен, що утворюють ніздрювату
будову, легко відділяється від насінини. При
обробці насіння розчином флороглюцину і кон-
центрованою соляною кислотою він не фар-
бується, що свідчить про відсутність лініфіко-
ваних тканин. Винятком є кільце механічних
тканин, здатне задерев’яніти (3—4 шари клітин
на вершині насінини) навколо мікропіле, і од-
норядкові поздовжні судини зі спіральним по-
товщенням. Рубчик виглядає поглибленим вуз-
лом дрібних, задерев’янілих клітин. Тканину
інтегументів, що утворює в зрілій насінині її
шкірку, не розрізняли.
Дослідження різноякісності насіння полину

Рис. 2. Поділ насіння полину за класами з
урахуванням класових інтервалів: а — дов"
жини; б — ширини

Ч
а
ст
о
та

, 
%

а

таврійського за морфологією. З метою дослід-
ження різноякісності насіння визначали довжи-
ну і ширину насінин під бінокулярним мікроско-
пом МБС-10. Об’єм вибірки становив 100 насінин
у 4-разовій повторності. Результати вимірю-
вань показали, що довжина насіння у вибірці
коливається в достатньо широких межах — від
0,95 до 1,62 мм (коефіцієнт варіації V — 104%,
середнє значення — Хсер=1,28±0,3 мм). За ши-
риною насіння також гетерогенне — від 0,35 до
0,80 мм (коефіцієнт варіації V — 11,5%, се-
реднє значення — Хсер=0,59 ±0,07 мм).
При вивченні характеру поділу вибіркових

даних установлено, що насіння симетричне,
нормальне, середні значення практично збіга-
ються з модальними і медіаною (рис. 1, а, б, в).
Важливим показником, який характеризує

різноякісність насіння полину таврійського і ста-
новить інтерес при вивченні сортування, є
об’єм насіння. У нашому дослідженні для ви-
явлення об’єму окремої насінини використову-
вали формулу для знаходження об’єму еліпсої-
да обертання: V=4/3 П1k, де 1 — довга, а k —
коротка півосі насінини. Об’єм насіння у вибір-
ці коливався від 0,06 до 0,54 мм (коефіцієнт
варіації V — 32,6%, середнє значення —
Хсер=0,23±0,08 мм). Поділ нормальний (див.
рис. 1, в).
Збудовані «полігони» поділу частот наочно

відображають характер поділу вибіркових вели-
чин, але вони незручні при використанні для
сортування насіння, оскільки включають вели-
ку кількість класів, а частота насіння в них не-
рівноцінна. З огляду на це нами відібрано кла-
сові інтервали і величини класів для сортуван-
ня насіння за розміром, довжиною або шири-
ною, оскільки проводити сортування насіння
полину таврійського за його об’ємом методич-
но складно. Для сортування насіння за довжи-
ною доцільно виділити 5 класів (рис. 2, а). Для
ширини насіння кількість класів може бути мен-
шою (рис. 2, б).
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ЮВІЛЕЇ

Григорій Степанович Кияк
(народився 3 січня 1910 р. у
м. Винники біля Львова, помер
30 грудня 1987 р.) — видатний
учений у галузі аграрної науки,
доктор сільськогосподарських
наук, професор, член-корес-
пондент Академії наук УРСР,
заслужений діяч науки УРСР,
завідувач кафедри рослинницт-
ва і луківництва Львівського
сільськогосподарського інститу-
ту (1947—1987 рр.).
У 1930 р. Г.С. Кияк закінчив

державну українську гімназію у
Львові, а в 1934 р. — рільничо-
лісовий факультет Львівської
політехніки в Дублянах, отри-
мавши спеціальність інженера-
агронома. Працював позаштат-
ним асистентом класифікатора
ґрунтів при кафедрі агрохімії і
ґрунтознавства рільничо-лісо-
вого факультету Львівського
політехнічного інституту. Вив-
чав ґрунти і сільське господар-
ство західної України від По-
лісся до Карпат, а зібраний ма-
теріал використовував для
складання карти ґрунтів заходу
України.
З 1936 р. він займає посаду

асистента науково-дослідної
станції з освоєння боліт у м.
Сарнах Рівненської області.
Працював над проблемою ра-
ціонального сільськогосподар-
ського використання низинних
боліт і торфовищ. У 1939 р. за-
хистив у Львівському політех-
нічному інституті дисертацію
«Вплив сільськогосподарських
культур і сівозмін на хімічні й
фізичні властивості низинного
торфовища» й здобув науковий
ступінь доктора технічних наук.
Захистив докторат на рільничо-
лісовому факультеті Львівсько-
го політехнічного інституту. З
1940 р. — доцент кафедри рос-
линництва агрономічного фа-
культету Львівського політехні-
чного інституту. У період
німецької окупації зберіг від ви-
везення до Німеччини цінний
посівний матеріал — 200 місце-
вих форм і сортів сільськогос-
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подарських культур. Після
звільнення Львова від гітлері-
вської окупації завідував ка-
федрою загального землероб-
ства і рослинництва Львівсько-
го політехнічного інституту.
У 1945 р. ВАК Міністерства

вищої освіти СРСР на підставі
захищеного за Польщі доктора-
ту присуджує Г.С.Кияку науко-
вий ступінь кандидата сільсько-
господарських наук і присвоює
вчене звання доцента.
У 1949 р. йому присвоєно

вчене звання професора, а у
1951 р. обрано членом-корес-
пондентом АН УРСР. У 1956 р.
Г.С. Кияк у Харківському
сільськогосподарському інсти-
туті захистив дисертацію на
тему «Яра пшениця в західних
областях УРСР» з присуджен-
ням наукового ступеня доктора
сільськогосподарських наук.
Наукову та педагогічну

діяльність учений поєднував з
роботою завідувача відділу рос-
линництва Інституту агробіо-
логії АН УРСР. У 1964 р. йому
присвоєно почесне звання
«Заслужений діяч науки
УРСР». Він також був обраний
членом сільськогосподарської
секції Комітету з Державних
премій УРСР у галузі науки і

техніки при Раді Міністрів
УРСР.
Г.С. Кияк виплекав високов-

рожайні сорти пшениці ярої
Дублянка 4 та Новоподільська,
пшениці озимої Галицька, жита
озимого Львівське, ріпаку ози-
мого Дублянський і ріпаку яро-
го Львівський, бобів кормових
Коричневі та ін., приділяв вели-
ку увагу вивченню раціонально-
го використання торфовищ.
У 1970 р. Президією АН

УРСР за цикл робіт у галузі рос-
линництва, селекції та луківниц-
тва Г.С. Кияка нагороджено
премією ім. В.Я. Юр’єва. Він
підготовив 30 кандидатів
сільськогосподарських наук, 4 з
них стали докторами, 1 — ака-
деміком ВАСГНІЛ.
Г.С. Кияк — автор близько

200 наукових праць з питань
рослинництва, луківництва, се-
лекції та охорони природи, зок-
рема підручників, навчальних
посібників, монографій, брошур
і статей. Особливої уваги заслу-
говує підручник «Луківництво»
для студентів сільськогоспо-
дарських вузів, який перевида-
вали 4 рази, а підручник «Рос-
линництво» — 5 разів.
Г.С. Кияк був депутатом

Верховної Ради колишнього
СРСР ІІІ і ІV скликань та депу-
татом Львівської обласної ради
народних депутатів.
Він нагороджений орденом

Трудового Червоного Прапора,
орденом Леніна, почесною гра-
мотою Президії Верховної Ради
УРСР, великою золотою ме-
даллю ВДНГ.
Г.С. Кияк залишається зраз-

ком професіоналізму для по-
колінь у підготовці фахівців ви-
щої кваліфікації для потреб аг-
рарного виробництва, освіти і
науки, видатним педагогом, лю-
диною високої порядності, інте-
лігентності, патріотом України.

В.В. Снітинський,
академік УААН

В.Г. Влох,
доктор  с.-г. наук
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Виповнилося 80-років від
дня народження Григорія Олек-
сандровича Богданова, видат-
ного вченого в галузі зоотехнії,
годівлі сільськогосподарських
тварин і кормовиробництва,
фундатора аграрної науки, та-
лановитого педагога, доктора
сільськогосподарських наук,
професора, академіка УААН.
Народився Г.О. Богданов 6

березня 1930 р. у с. Свистунів-
ка на Луганщині в селянській
родині (помер 30 травня 2009 р.).
Після закінчення в 1947 р.
Куп’янської фельдшерсько-аку-
шерської школи (Харківська
обл.) працював завідувачем
пункту санітарної освіти при
Сватівському райздраввідділі
Луганської обл.
Закінчив Харківський зоотех-

нічний інститут, потім працював
старшим зоотехніком Валківсь-
кого ДПР великої рогатої худо-
би симентальської породи
(Харківська обл.) та старшим
зоотехніком Марківського рай-
відділу сільського господарства
(Луганська обл.).
З 1953 по 1956 р. навчався

в аспірантурі при Всесоюзному
науково-дослідному інституті
гібридизації та акліматизації
тварин «Асканія-Нова» ім. М.Ф.
Іванова. Доля вченого тісно по-
в’язана з Харківщиною, де він
плідно працював близько 20
років науковим співробітником
(1956—1962), завідувачем
відділу годівлі сільськогоспо-
дарських тварин (1962—1969),
заступником директора з науко-
вої роботи (1969—1970), а зго-
дом, директора НДІ тваринниц-
тва Лісостепу і Полісся УРСР
(1973—1976) (нині Інститут тва-
ринництва УААН). З 1970 по
1973 р. Григорій Олександро-
вич працював на посаді ректо-
ра і завідувача кафедри годівлі
сільськогосподарських тварин
Харківського зооветеринарного
інституту.
Подальша робота Г.О. Бог-

данова пов’язана з Києвом. З
1976 по 1979 р. він працював
ректором Української СГА (нині
Національний університет біо-
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ресурсів і природокористування
України). Після обрання в 1979 р.
дійсним членом ВАСГНІЛ Гри-
горій Олександрович протягом
8 років очолював Президію Пів-
денного відділення Академії, на
базі якого створено УААН. З
1985 р. він заступник голови
Держагропрому УРСР, з 1979
по 1987 р. — член колегії Мін-
сільгоспроду України, а потім
Держагропрому України. З
1990 р. — завідувач кафедри
технології виробництва молока
та яловичини Національного аг-
рарного університету. З 1996 по
2000 р. Г.О. Богданов працював
на посаді академіка-секретаря,
заступника академіка-секретаря
(2000—2006) і головного науко-
вого співробітника (2006—2009)
відділення тваринництва, вете-
ринарної медицини і переробки
продукції УААН.
Основні напрями наукової ді-

яльності Г.О. Богданова: роз-
робка основ енергетичного,
протеїново-амінокислотного і мі-
нерального живлення сільсько-
господарських тварин. Він гли-
боко досліджував фізіолого-біо-
хімічні процеси травлення в
сільськогосподарських тварин
та птиці за різних типів годівлі,
залежно від рівня протеїнового
живлення, використання комп-
лексних добавок і нетрадицій-
них джерел енергії, протеїну
та незамінних амінокислот,
небілкових азотних речовин і
вітамінів. Починаючи з 1986 р.,

Григорій Олександрович бе-
ре безпосередню участь у
дослідженні проблеми оцінки
наслідків Чорнобильської ката-
строфи і очолював напрям на-
укового обґрунтування і розроб-
ки заходів щодо реабілітації
тваринництва в найзабруднені-
ших регіонах Полісся України.
Він був національним коорди-
натором радіоекологічного та
екологічного наукових проектів,
які виконувалися спільно з нау-
ковими установами США та
країн Західної Європи. Г.О. Бог-
данов був фундатором дослід-
жень в Україні з проблеми гло-
бальних змін клімату — змен-
шення виділень аміаку та
вуглекислого газу сільськогос-
подарськими тваринами.
Г.О. Богданов — засновник

наукових шкіл з різних напрямів
аграрної науки, автор понад
500 наукових праць, зокрема
монографій, посібників, 36 ав-
торських свідоцтв і патентів.
Під керівництвом Г.О. Богда-

нова виконано і захищено 4
докторських та 52 кандидатсь-
ких дисертацій. Тривалий час
він працював в експертній раді
ВАК СРСР (1970—1985), а з
1998 р. очолював експертну
раду із зоотехнії та ве-
теринарної медицини ВАК Ук-
раїни. У 1972 р. Г.О. Богдано-
ва обрано членом-кореспон-
дентом, у 1979 р.— дійсним
членом ВАСГНІЛ і РАСГН, у
1991 р. — академіком УААН.
Григорій Олександрович —

лауреат премії Ради Міністрів
СРСР (1989), удостоєний зван-
ня «Заслужений діяч науки і
техніки України» (1996), наго-
роджений орденами Трудового
Червоного Прапора (1971),
«Дружби народів» (1980), від-
знакою Президента України —
орденом «За заслуги» ІІІ ступе-
ня (1998), багатьма медалями.
Життєвий і науковий шлях

Г.О. Богданова — це яскравий
приклад служінню науці.

Президія Української
академії

аграрних наук

ЮВІЛЕЇ
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