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Найактуальніше

26 лютого 2013 р. відбулося позачергове сесійне засідання Загальних зборів
Національної академії аграрних наук України.
У роботі Загальних зборів взяли участь: М.В. Присяжнюк — міністр аграр-

ної політики та продовольства України, Г.М. Калетнік — голова Комітету
Верховної ради України з питань аграрної політики та земельних відносин,
В.А. Слаута — радник Президента України, В.В. Моргун — академік-секретар
Відділення загальної біології Національної академії наук України, представники
галузевих академій України, керівники структурних підрозділів і відповідальні
працівники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Адміністрації
Президента України, профільних відомств, ректори вищих навчальних зак-
ладів аграрного профілю.
На Загальних зборах заслухано та обговорено доповідь в.о. президента

Академії академіка НААН Петриченка Василя Флоровича: «Наукова діяльність
Національної академії аграрних наук України та перспективи її розвитку».
Перед Загальними зборами виступили М.В. Присяжнюк та Г.М. Калетнік
В обговоренні доповіді взяли участь академіки НААН: С.А. Балюк, В.І. Ла-

дика , В.В. Юрчишин, В.П. Ситник, М.В. Роїк, М.І. Ромащенко, В.Я. Месель-Ве-
селяк.
Загальними зборами Національної академії аграрних наук України обрано:
дійсними членами (академіками) НААН: С.Ю. Булигіна, І.І. Грициняка, А.С. Да-

ниленка, Г.М. Калетніка, С.М. Квашу, М.Д. Мельничука, Л.М. Тіщенка;
членами-кореспондентами НААН: І.А. Іонова, В.В. Лихочвора, М.В. Присяж-

нюка, О.В. Ульянченка, Л.М. Хомічака.
Доповідь і тези виступів на Загальних зборах Академії будуть опубліко-

вані.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
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ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЇ
В ПЕРЕРОБНІЙ СФЕРІ АПК УКРАЇНИ

Проаналізовано вплив лобалізації
та ор анізаційно-правових трансформацій
в сільсь ом осподарстві на стр т рні
і територіальні зр шення в переробній сфері
АПК. Роз рито про ресивні зміни і не ативні
наслід и за рез льтатами роботи основних
а ропродовольчих під омпле сів із зал ченням
іноземних інвесторів.

Глобалізація стала не тільки важливою
складовою зовнішнього середовища, в якому
функціонує аграрний сектор національної еко-
номіки, а й перманентно виступає рушійною
силою, каталізатором різнопланових і нерідко
суперечливих трансформацій у його внутрішній
структурі й територіальному розміщенні. Ви-
клики, ефекти та суперечливі наслідки впливу
світових глобалізаційних процесів на націо-
нальну економіку, а особливо аграрну сферу,
були доволі ґрунтовно проаналізовані у попе-
редньому номері журналу «Вісник аграрної на-
уки» [6], а тому немає необхідності їх повторю-
вати. З огляду на це варто відзначити, що
структура і територіальна організація харчових
галузей АПК після виходу із кризи кінця 90-х
років ХХ ст. перебувають під впливом велико-
го шлейфу різноспрямованих і різношвидкісних
економічних, соціальних, інтеграційних, коопе-
ративних та інших процесів і їх наслідків, а та-
кож під дією внутрішніх чинників і складових
зовнішнього ринкового середовища. У таких
умовах доволі непросто чітко визначити роль
глобалізаційних процесів трансформації, що
відбуваються в переробній сфері АПК, однак
вони стали, з одного боку, продовженням зру-
шень у сільському господарстві, а з другого, —
нерідко здійснюються під впливом внутрішніх
рушійних сил. Рушійні сили і наслідки зрушень
у переробній сфері в контексті трансформацій
у сільському господарстві та й усій націо-
нальній економіці досліджували І. Лукінов,

Ключові слова: глобалізація, переробна сфера, структурні і територіальні трансформації,
негативні наслідки, іноземні інвестори, переробно-харчові підприємства.

О. Онищенко, В. Юрчишин та ін. вчені [7, 11,
12]. Вивченню та систематизації ефектів і на-
слідків впливу глобалізаційних процесів на роз-
виток підприємств харчових галузей АПК при-
свячено це дослідження.
Результати досліджень. Трансформації в

сільському господарстві досить часто відбува-
ються не лише внаслідок поширення глобалі-
заційних процесів, які накладають світові тен-
денції на вітчизняний аграрний сектор, а й під
впливом почастішання виникнення або ж поси-
лення форс-мажорних обставин: глобального
потепління, посухи, паводків, перепадів кліма-
ту тощо. Поряд з цим важливим чинником для
України виступає жорстка залежність її інтег-
рації в Євросоюз від переходу на виробницт-
во високоякісних та екобезпечних продоволь-
чих ресурсів на основі впровадження іннова-
ційних розробок в усі ланки агропродовольчого
ланцюга, своєчасного і всебічного розв’язання
великих і дрібних проблем, які постійно супро-
воджують розвиток національного АПК. Виник-
нення нових або ж загострення наявних проб-
лем пов’язано із низкою негативних чинників і
тенденцій, що характерні для нинішнього ета-
пу розвитку аграрного сектору, зокрема: зі
значним скороченням поголів’я худоби, стихій-
ним виведенням земель із сільськогосподарсь-
кого обороту, посиленням техногенних наван-
тажень та безповоротним вилученням пожив-
них речовин із ґрунту, грабіжницьким
використанням земельних ресурсів орендаря-
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ми, що призвело до виснаження їх продуктив-
них можливостей тощо. Водночас не справди-
лися надії на розв’язання продовольчої про-
блеми через упровадження біотехнологій і,
особливо, виробництва генномодифікованої
аграрної продукції, споживання якої непередба-
чуване за своїми наслідками для тих, хто нею
харчується, та їхніх нащадків.
Важливою складовою механізму впливу гло-

балізації на аграрний сектор виступають іно-
земні інвестиції. З урахуванням вітчизняної спе-
цифіки для подальшого аналізу було обрано
такі найбільш репрезентативні щодо фактичних
наслідків глобалізації 4 види економічної діяль-
ності: олійно-жирова, молочна, цукрова і тютю-
нова. Зазначені види діяльності надзвичайно
тісно залежать від виробництва відповід-
ної продовольчої сировини, а тому їх доречно
аналізувати як агропродуктові підкомплекси.
Що ж стосується трансформацій, які відбу-

валися в молокопродуктовому підкомплексі
АПК України, то їх започаткування пов’язане із

Глобалізація і трансформації
в переробній сфері АПК України

проведенням аграрної і земельної реформ:
розпаюванням майна і землі в сільськогоспо-
дарських підприємствах, руйнуванням колгосп-
но-радгоспного устрою на селі, знищенням ма-
теріальної бази тваринництва, що супроводжу-
валося згортанням громадського сектору
молочного скотарства (кількість поголів’я ско-
ротилася втричі). Після приватизації молокопе-
реробних підприємств істотне скорочення об-
сягів виробництва сирого молока призвело до
зниження коефіцієнта завантаженості діючих
потужностей до 25–40% перед багатьма під-
приємцями постала дилема: або закривати ви-
робництво або активізувати зусилля для наро-
щування поставок молочної сировини. Ситуа-
ція загострювалася ще й проникненням у
вітчизняний молокопродуктовий підкомплекс
російських, французьких та інших транснаціо-
нальних корпорацій. Придбавши вітчизняні мо-
локопереробні підприємства, ТНК, як правило,
проводили модернізацію або ж повну заміну
технологічного устаткування, впроваджували

Харчова і тютюнова промисловість, усього
кількість 10400 8600 3047 2607 7387 5391 176,9
вартість ОЗ, млн грн н/д н/д 20529,7 44868,8 50263,3 91985,4 у 4,5 р.б.
знос ОЗ, % н/д н/д 42,2 50,4 48,4 45,7 +3,5
у тому числі:

1. Виробництво соняшникової олії і тваринних жирів
кількість 563 518 62 86 401 330 у 5,3 р.б.
вартість ОЗ, млн грн н/д н/д 859,3 12151,8 8715,2 12882,8 у 15 р.б.
знос ОЗ, % н/д н/д 24,9 88,4 78,8 57,7 +32,8

2. Виробництво молока і молочних продуктів
кількість 885 712 503 390 661 442 87,9
вартість ОЗ, млн грн н/д н/д 2516,2 4336,5 5313,0 11630,4 у 4,6 р.б.
знос ОЗ, % н/д н/д 41,0 42,6 39,7 51,5 +10,5

3. Виробництво цукру
кількість 240 200 218 132 185 97 44,5
вартість ОЗ, млн грн н/д н/д 4398,7 4457,4 5137,5 7667,9 174,3
знос ОЗ, % н/д н/д 53,7 64,7 66,1 56,3 +2,6

4. Виробництво тютюнових виробів
кількість 33 27 21 15 21 16 76,2
вартість ОЗ, млн грн н/д н/д 709,6 1876,0 1844,0 3769,4 у 5,3 р.б.
знос ОЗ, % н/д н/д 21,5 28,7 28,7 35,2 +13,7

* Складено і розраховано за даними Державної служби статистики України за відповідні роки (з 2011 р.
статистичну звітність за формою № 11–ОЗ анульовано). Довідка: на початок 2012 р. в олійно-жирову
промисловість було залучено прямих іноземних інвестицій обсягом 125,6 млн дол. США (45 підприємств —
2010 р.), в молочну промисловість — 133,1 млн (66 підприємств), в цукрову промисловість — 43,1 млн
(19 підприємств), в тютюнову промисловість — 163,3 млн (12 підприємств).

Розвито о ремих видів е ономічної діяльності харчовій та тютюновій промисловості У -
раїни*

Види
економічної діяльності

Групи підприємств, одиниць:

2010 р. до
2000 р. = %
(раз), в.п.

великі,
середні, малі

з них звітувалися
за формою № 11–ОЗ

Всього згідно
з формою № 11–ОЗ

Рік

2000 2005 2000 2005 2006 2010
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нові технології переробки молочної сировини,
в центральних офісах компаній розроблялися
нові продукти харчування, які потім апробову-
вали з метою визначення обсягів потреб вітчиз-
няних та зарубіжних споживачів, і після проб-
ного маркетингування та позитивного оціню-
вання їх упроваджували в масове виробництво.
Оскільки продукція підприємств з іноземним
капіталом за показниками якості, безпечності,
а особливо — різноманітністю асортименту з
використанням високоякісних інгредієнтів (зак-
васок, фруктових наповнювачів, стабілізаторів)
значно перевершувала молочні вироби вітчиз-
няного виробництва, то прямим наслідком цьо-
го стало загострення конкуренції на місцевих
молочних ринках, посилення конкурентних по-
зицій високоякісних молочних виробів, що су-
проводжувалося витісненням традиційних про-
дуктів, які до того ж погано реалізовувалися.
Згадані трансформації у сировинно-продукто-
вому ланцюзі мали своїм наслідком згортання
територіальної мережі молокопереробних під-
приємств: їх кількість за 2000-ні роки скороти-
лася наполовину. Водночас вартість основних
засобів збільшилася майже уп’ятеро, однак, не-
зважаючи на це, їх знос збільшився на 10,5 в.п.
(до 51,5%). Це свідчить про те, що зменшення
кількості підприємств переважно відбувалося
не внаслідок їх економічного або технологічно-
го банкрутства, а в результаті злиття і погли-
нання [5].
Транснаціональні корпорації, які поступово

увійшли до вітчизняного молокопродуктового
підкомплексу, загострили конкуренцію між од-
нопрофільними підприємствами за закріплен-
ня і розширення сировинних зон і при цьому за
наявності вільних обігових коштів істотно ви-
передили підприємства з національним капі-
талом. Вони взяли на озброєння досвід вста-
новлення і закріплення стосунків з постачаль-
никами сирого молока на договірній основі.
Крім того, були максимально використані мож-
ливості щодо забезпечення виробників мо-
лока індивідуальними засобами виробницт-
ва (мініхолодильниками, сепараторами, міні-
доїльними установками), а також надавалася
допомога комбікормами для годівлі худоби, го-
тівкою для придбання різних промислових то-
варів, транспортом для вивезення сирого мо-
лока в чітко узгоджений за графіком час [6]. У
результаті цілеспрямованої роботи радіус
сировинних зон підприємств з іноземним капі-
талом збільшився до 200 і більше км, а з віт-
чизняним капіталом — значно зменшився, і до

того ж вони істотно порідшали. Крім того, знач-
на частина підприємств під впливом різних
обставин усіма можливими способами (від доб-
ровільного злиття до поглинання через при-
дбання контрольного пакета акцій) із самостій-
них була перетворена на територіально відок-
ремлені (дочірні) виробничі підрозділи (філії),
функції яких звузилися до приймання й заго-
тівлі сирого молока, його первинної обробки,
охолодження і накопичення партій, підготовле-
них для транспортування на основні переробні
підрозділи.
Беручи до уваги, що в молокопродуктовому

підкомплексі АПК України під впливом не лише
глобалізаційних процесів, а й місцевої специ-
фіки, а також тенденцій, що склалися, за попе-
редній період, відбуваються різнопланові
трансформації, справедливо виникає запитан-
ня: а доки це триватиме? Враховуючи досвід
сусідньої Польщі, де такі трансформації пере-
важно відбувалися у 80–90-ті роки минулого
століття і призвели до зменшення кількості мо-
локопереробних підприємств ушестеро (з по-
над 700 од. до близько 120 од.), є всі підстави
стверджувати, що процеси згортання мережі
суб’єктів господарювання в молокопродуктово-
му ланцюзі ще активно триватимуть і в осяжній
перспективі: з одного боку, скорочуватиметься
кількість самостійних потужностей, які виробля-
ють готові молочні продукти, а з другого, —
зменшуватиметься чисельність дрібнотоварних
виробників сирого молока (які утримують по 1–
3 дійні корови) і збільшуватиметься — невели-
ких (до 50 корів) і великих (понад 400 голів)
молочних ферм. З огляду на це завдання ор-
ганів державного управління полягає в моніто-
рингу глобалізаційних процесів у вітчизняній
економіці, зокрема й в аграрному секторі, та
розробленні запобіжних заходів, реалізація
яких сприятиме мінімізації негативних наслідків
або ж недопущенні їх виникнення взагалі. При
цьому процесові стихійного згортання мережі
молокопереробних підприємств необхідно на-
дати ознак регульованості, зважаючи на те, що
такі об’єкти є селоутворювальними елемента-
ми для багатьох сільських населених пунктів та
селищ міського типу.
Аналізуючи наведені в таблиці статистичні

дані, необхідно відзначити, що за 2000–2010 рр.
кількість підприємств харчової промисловості
скоротилася практично вдвічі, проте рушійні
сили, масштаби змін і наслідки цього абсолют-
но різні. Що стосується підприємств з вироб-
ництва соняшникової олії і тваринних жирів, то
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їх кількість зменшилася практично в 1,7 раза
(до 330 од.) і це переважно за рахунок скоро-
чення чисельності малих суб’єктів господарюван-
ня. Водночас переробні потужності цієї галузі
з 2004 р. збільшилися втричі (до 7,2 млн т пере-
робки насіння олійних культур у 2010 р.). Обсяги
збору врожаю олійних культур за 2004–2011 рр.
також виросли втричі (з 3,5 до 10,7 млн т), а
площа орних земель, зайнятих під їх вирощу-
вання, становить 7,1 млн га (понад 20% від
фактично використовуваних в аграрному ви-
робництві сільгоспугідь). Близько 10% олійних
культур експортується без промислової пере-
робки, а майже 90% виробленої сирої рослин-
ної олії також експортується за кордон, де
здійснюється подальша обробка й доведення
до нормованих показників якості, що передба-
чені міжнародними стандартами. За орієнтов-
ними прогнозами, на перспективу (до 2015 р.)
передбачається довести виробництво олійних
культур в Україні до 15 млн т (з них соняшни-
кового насіння — 7 млн т, сої — 5, рапсу —
3 млн т) і до цього показника довести також пе-
реробні потужності [5].
Аби зрозуміти, що відбувається в олійно-

жировому підкомплексі АПК України, необхід-
но звернути увагу на такі обставини. У цій га-
лузі діє більше 20 великих зарубіжних компаній,
які виступають співвласниками понад 30 оліє-
переробних підприємств. Більшість з них про-
вели техніко-технологічну модернізацію вітчиз-
няних олієпереробних потужностей, крім того,
істотно їх наростили, а маючи значні вільні кош-
ти, — забезпечували масову закупівлю олійної
сировини у пікові періоди збору врожаю. Під-
приємства ж з вітчизняним капіталом, а особ-
ливо — малі, опинилися в дуже скрутному ста-
новищі і не могли на рівних конкурувати з
суб’єктами господарювання, що мають інозем-
ний капітал. Цьому сприяла і та обставина, що
за останні роки ціна, скажімо, на насіння соняш-
нику зросла у 3–4 рази (до 4–5 тис. грн/т). Зви-
чайно, це сприяло зростанню інтересу аграріїв
до вирощування олійних культур, але водночас
призвело до істотного скорочення мережі оліє-
переробних виробництв невеликої потужності.
Як свідчить практика, ця тенденція триватиме
доти, доки не сформуються стійкі сировинні
зони навколо олієпереробних підприємств, а в
олійно-жировому підкомплексі переважно за-
вершиться структурно-територіальна транс-
формація, що приведе до оптимізації її мережі.
Це один бік медалі, а другий пов’язаний з

виробництвом олійних культур. На думку авто-

ритетних учених, відповідно до системи сіво-
змін, що склалася, олійні культури доцільно
розміщувати один раз на 7–8 років на одній і
тій самій ділянці. Нині ж у природно-кліматич-
них зонах, придатних для вирощування олій-
них культур, черговість у багатьох випадках на-
стає через 3–4 роки, а в окремих аграрних ра-
йонах — навіть через 2. Негативні наслідки
грабіжницького використання продуктивних
можливостей земельних ресурсів уже набули
хронічного характеру і підсилюються майже
повною відсутністю органічних добрив. Як
наслідок, спостерігається значне зменшення пи-
томої частки гумусу і поживних речовин, по-
гіршення структури і релаксаційних властивос-
тей ґрунту, що, зрештою, веде до зниження
родючості землі і врожайності вирощуваних
культур. Щоб зменшити негативні наслідки,
державі необхідно розробити ефективний ме-
ханізм та інструменти, які б передбачали еко-
номічну відповідальність агровиробників за
відновлення продуктивних можливостей ґрун-
ту до природного рівня, а також чітке дотриман-
ня і виконання усіх вимог агротехніки.
Доречно звернути увагу на ще одну обста-

вину. Оскільки вироблена в Україні з вітчизня-
ної сировини рослинна олія за окремими показ-
никами не відповідає міжнародним стандартам
якості й екобезпеки, то міжнародні транснаціо-
нальні корпорації закуповують її у підприємств
з національним капіталом та експортують для
подальшої глибшої переробки на материнські
підприємства. Внаслідок цього значні ресурси
робочої сили, доходів і прибутків перетікають
за кордон, що можна обґрунтовано розглядати
як втрачену для національної економіки вигоду.
Подив викликає той факт, що основні засо-

би галузі збільшилися в 15 разів (таблиця), тоді
як загалом по харчовій промисловості — лише
в 1,8 раза. Це пояснюється тим, що у 2004 р.
на одному з олієпереробних підприємств внас-
лідок індексації ОЗ виросли в 21 тис. разів, а з
олієжирового виду діяльності — на понад
10 млрд грн, що за відсутності індексації зносу
по галузі призвело до зростання коефіцієнта
зносу до 95%, а по харчовій промисловості за-
галом — до 56%. Віртуальні основні засоби на
початок 2005 р. дали додатковий приріст зно-
шеності майже на 16 в.п.; у 2010 р. загалом по
харчовій промисловості він іще становив 2 в.п.
Особливий інтерес викликають зміни у бу-

ряковоцукровому підкомплексі АПК України.
Аграрні реформи одночасно з розпадом внут-
рісоюзних (міжреспубліканських) зв’язків особ-
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ливо великих збитків завдали цьому сегменту
аграрної економіки: за 1990–1997 рр. виробниц-
тво цукру скоротилося з 6,8 тис. т (у т.ч. 5,5 з
цукрового буряка) до 2 тис. т і з того часу перебу-
ває в цьому коридорі з певними коливаннями
(1,7–2,3 тис. т). Починаючи з 1990 р. посівні
площі під фабричним буряком скоротилися у
5 разів — з 1,6 до 0,32 млн га, а виробництво цук-
рового буряка — з 44,3 до 10,1 млн т (2006 р.).
Постійна недозавантаженість виробничих

потужностей цукрових заводів [1] одночасно з
високими питомими витратами енергоресурсів
на переробку цукрового буряка зумовили підви-
щення собівартості вітчизняного цукру і зроби-
ли його неконкурентоспроможним на зовнішньо-
му і внутрішньому ринках. Це, у свою чергу,
сприяло значному зменшенню кількості під-
приємств, що виробляють цукор з вітчизняної
сировини. Дестабілізувальним чинником стали
постійні коливання цін на цукровий буряк, що
супроводжувалося скороченням площ, зайня-
тих під його посіви, та значним зменшенням
зайнятості працівників у вітчизняному буряко-
воцукровому підкомплексі. Кількість цукрових
підприємств скоротилася практично втричі. З
підприємств, що залишилися на статистично-
му обліку, сезонно функціонують дещо більше
півсотні, проте робочий період частини з них
триває менше 50 днів (оптимальний період ста-
новить 90–120 і більше днів). Результатом за-
значених трансформацій стали втрата кількох
сотень тисяч постійних і сезонних робочих
місць у буряковоцукровому підкомплексі, десят-
ки повністю зруйнованих або таких, що пере-
живають процес руйнування, цукрових заводів,
сотні сільських поселень, що перебувають у
станації, втрата Україною статусу головного
виробника цукру з цукрового буряку на тери-
торії СНД і т.ін. Про те, що процес трансформа-
ції, який супроводжується руйнуванням цукро-
вих заводів, триватиме й далі, може свідчити
показник зношеності основних засобів вироб-
ництва цієї галузі — він перевищує 56%.
Необхідно підкреслити, що на початку 90-х

років минулого століття з реалізацією програ-
ми роздержавлення власності та її приватиза-
цією членами трудових колективів вітчизняних
підприємств у центрі уваги іноземних інвесторів
опинилася тютюнова промисловість. Фактично
це було масове входження зарубіжних інвес-
торів в один із найпривабливіших підкомплексів
АПК України. З 1992 р. в нього було вкладено
понад 163 млн дол. США іноземних інвестицій
(майже 8% від їх обсягу по харчовій і тютюновій

промисловості загалом), хоча частка основних
засобів виробництва підприємств тютюнової
індустрії становить усього 4,1%. Результати
практично двадцятирічного розвитку тютюно-
вопродуктового підкомплексу АПК України ду-
же неоднозначні.
Це досить показовий приклад суперечливо-

го впливу іноземних інвесторів на розвиток
вітчизняного тютюновопродуктового підкомп-
лексу АПК, а саме: за 1988–2010 рр. площі ви-
рощування тютюну зменшились у 20 разів (з
5,7 тис. га до 280 га), валовий збір тютюнової
сировини — в 13 разів (з 4080 до 314 т), а вро-
жайність знизилася майже на 1/5 (з 13,7 до
11,2 ц/га). Крім того, кількість тютюново-фер-
ментаційних підприємств і тютюнових фабрик
з національним капіталом скоротилася прак-
тично на порядок (до кількох одиниць). Отже,
тютюновопродуктовий підкомплекс АПК Украї-
ни практично перестав існувати внаслідок від-
сутності надійного та ефективного захисту з
боку держави, що призвело до втрати десятків
тисяч постійних і сезонних робочих місць.
Водночас варто зауважити, що на тютюнових

підприємствах з іноземним капіталом (12 од.)
мали місце важливі позитивні зміни, зокрема:

· впровадження сучасних технологій випус-
ку продукції, для цього технологічне устаткуван-
ня ввозилося з-за кордону;

· впровадження міжнародних систем управ-
ління якістю, безпечністю та екологічного уп-
равління, що дало змогу експортувати вироб-
лену продукцію без додаткових перевірок;

· адаптація до вітчизняної специфіки техно-
логії просування продукції на ринок, а також
використання з цією метою дистриб’юторської
мережі материнських компаній за кордоном;

· формування привабливого мікроклімату в
трудових колективах та впровадження сучас-
них форм соціального захисту працівників і т.ін.
Отже, сьогодні можна констатувати, що від-

бувся об’єктивний процес входження іноземних
інвесторів у найприбутковіші сегменти вітчизня-
ного агропродовольчого виробництва і практич-
но повного заволодіння ними, а також вихід під-
приємств з іноземним капіталом на вітчизняний
ринок тютюнових виробів із запозиченням і
використанням українських розкручених брен-
дів (марки «Прилуки», «Ватра», «Прима») та
цінового чинника (спочатку продукція реалізу-
валася дешевше за вітчизняну, а після витіс-
нення виробів місцевих фабрик відбулося пов-
не заволодіння ринком і підвищення цін). Крім
того, відсутність ефективної системи захисту і
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підтримки вітчизняного товаровиробника фак-
тично виштовхнули тютюнову галузь на узбіччя
державного контролю і регулювання. До того ж
доречним буде відзначити, що це стало голов-
ною причиною того, що окрім тютюнництва в
аграрному секторі на межі зникнення опини-
лися хмелярство (у 2010 р. загалом було ви-
роблено 2% продукції порівняно з 1989–1990 рр.),
льонарство (відповідно 3%) і вівчарство (15%) [9].
Необхідно підкреслити, що, незважаючи на

дедалі більше залучення України в глобалі-
заційні процеси світового масштабу, водночас
свій різноплановий вплив на розвиток вітчиз-
няної економіки справляють чинники регіональ-
ного, національного і місцевого характеру. Еко-
номічні досягнення підприємств з іноземним
капіталом часто мали негативні для національ-
ної економіки наслідки, причому довготривало-
го характеру. Однак зазначимо, що це стосу-
ється не всіх галузей, а лише окремих, де ши-
роко задіяні природні, продовольчо-сировинні
та енергетичні ресурси.
Останніми роками найважливішою складо-

вою активного залучення аграрного сектору
вітчизняної економіки в глобалізаційні процеси
виступає виникнення і збільшення кількості аг-
рохолдингів. Особливий інтерес викликають
вертикально інтегровані структури. Вони мають
великі земельні наділи, одна частина яких пе-
ребуває у власності агрохолдингів, а друга —
орендується ними в аграрних підприємств і
приватних власників. Крім того, в їхній структурі
представлені підприємства харчової промисло-
вості, які працюють на власній сировині і фак-
тично забезпечують замкнутий виробничий
цикл — від вирощування аграрної продукції до
постачання продуктів харчування, товарів у тор-
гову мережу для реалізації споживачам. Зна-
чення агрохолдингів в агропродовольчому комп-
лексі досить показово виражене у структурі іно-
земних інвестицій: станом на 01.01.2009 р. в
аграрний сектор економіки України їх було
вкладено 2499,2 млн дол. США, а частка агро-
холдингів становила 47,5% [4, 10].

За оцінками експертів [2], станом на
01.01.2011 р. майже чверть орних земель Ук-
раїни перебувала під контролем агрохолдингів
(усього налічується близько півсотні таких аг-
роформувань), а в шістнадцяти з них площа
орних земель перевищує 100 тис. га. Роль аг-
рохолдингів оцінюється неоднозначно і навіть
суперечливо. До позитивних аспектів функціо-
нування таких агроформувань належать впро-
вадження індустріальних методів вирощування,
обробки посівів і збирання врожаю, висока вро-
жайність, націленість на добування максималь-
ного прибутку, формування сучасної транспорт-
ної і складської інфраструктури, перехід на су-
часні форми відносин з вітчизняними і
зарубіжними споживачами продовольчої про-
дукції, висока заробітна плата найманого пер-
соналу і т.ін. До негативних аспектів належать
руйнування традиційної для сільських жителів
сфери докладання праці, її скорочення на один-
два порядки, позбавлення сільських поселень
будь-якої перспективи розвитку, грабіжницьке
використання природних ресурсів сільського
господарства, небажання розвивати тварин-
ництво і т.ін. З огляду на це в законодавчому
плані мають місце спроби обмежити розміри
землекористування агрохолдингів.
Усе викладене вище свідчить про те, що

процеси згортання й оптимізації мережі
підприємств харчової промисловості в активно-
му режимі триватимуть ще довго, а їх загасан-
ня свідчитиме про досягнення тимчасової
рівноваги між територіальною організацією аг-
рарної і переробної сфер АПК. Надалі під впли-
вом глобалізаційних процесів, змін у техноло-
гіях вирощування різних видів аграрної сирови-
ни, в її переробці і випуску продуктів
харчування ця рівновага буде порушена. Про-
те оскільки в різних харчових галузях періоди
активності і загасання трансформаційних про-
цесів, а також їх тривалість не збігаються між
собою, то всі ці трансформації, накладаючись
одна на одну, мають перманентний характер
для аграрного сектору економіки.

Глобалізація і трансформації
в переробній сфері АПК України

Активним каталізатором трансформацій
в аграрному секторі економіки виступають
іноземні інвестиції. Вони породжують «аси-
метричні» шоки: з одного боку, маємо підпри-
ємства з іноземним капіталом, що спирають-
ся на сучасну інноваційно-технологічну базу,
та з аграрно-інноваційними виробництвами,

Висновки

а з другого, — традиційні вітчизняні вироб-
ництва на застарілій техніко-технологічній
та агротехнічній основі з національним капі-
талом.
Водночас згадані «шоки» спонукають до ак-

тивізації відтворювальних процесів та пере-
ходу вітчизняних підприємств на інноваційно-
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Глобалізація і трансформації
в переробній сфері АПК України

технологічну та аграрно-інноваційну моделі
розвитку.
Найсуперечливіші за 20 років наслідки залу-

чення іноземних інвесторів мають місце в тю-
тюновопродуктовому підкомплексі: підприєм-
ства з національним капіталом майже пов-
ністю припинили своє існування, площа
вирощування тютюну скоротилася в 60, а
збір тютюнової сировини — в 70 разів, вироб-
ництво тютюнових виробів на вітчизняних
потужностях становить менше 1% від їх за-
гального випуску в Україні. Внаслідок цього
втрачено десятки тисяч постійних і сезонних
робочих місць, хоча підприємства з іноземним
капіталом практично повністю працюють на
імпортній тютюносировині.
В олійно-жировому підкомплексі кількість

підприємств за 2000-ні роки скоротилася май-
же вдвічі, проте переробні потужності та
збір урожаю олійних культур збільшилися
втричі. Підприємства з іноземними інвести-
ціями нарощують виробничі потужності, вод-
ночас збільшуються площі посівів олійних
культур, і це підриває основні вимоги агро-
техніки. Вироблена на вітчизняних підпри-
ємствах олія не відповідає вимогам міжна-
родних стандартів якості і безпеки, а тому
доробляється на материнських підприєм-
ствах за кордоном, що зумовлює відплив за
кордон робочої сили, доходів і прибутку під-
приємств.
За 2000-ні роки кількість молокопереробних

підприємств скоротилася удвічі, однак вар-

тість основних засобів збільшилася вп’ятеро,
а їх зношеність виросла на 10 в.п. Отже, ско-
рочення відбувається переважно за рахунок
злиття і поглинання. Оскільки виробництво
сирого молока зменшилося вдвічі, то між під-
приємствами загострилася конкуренція за
збільшення заготівлі сирого молока. Лідер-
ство належить компаніям з іноземними ін-
вестиціями, а роль підприємств з національ-
ним капіталом постійно звужується і ніве-
люється.
Трансформації в мережі підприємств харчо-

вих галузей АПК відбуваються перманентно,
під впливом екзогенних та ендогенних чин-
ників, але з неоднаковими темпами і різними
та суперечливими наслідками. Каталізато-
ром зовнішніх чинників стали глобалізаційні
процеси, а внутрішні зумовлені гострою не-
обхідністю як усунення перекосів та аси-
метрії в розвитку окремих підприємств, так
і гальмування руйнації цілих галузей. Досвід
економічно розвинених країн свідчить про те,
що перманентні трансформації відбувати-
муться постійно — то посилюючись, то за-
гасаючи, проте ніколи не припиняться. Ось
чому необхідно запровадити постійний мо-
ніторинг, аналізувати позитивний досвід еко-
номічно розвинених країн у цій сфері та з ура-
хуванням вітчизняної специфіки формува-
ти на різних рівнях управління програми, спря-
мовані на запобігання виникненню масштаб-
них загроз і небезпек для агропродовольчого
комплексу.
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Ви ладено зміст і рез льтати здійснення
раїнами Європейсь о о Союз ґр нтової
політи и, хваленої 2002 р. У більшості раїн
ЄС опрацьовано ряд державних і с спільних
до ментів (за онодавчих а тів, де ларацій,
хартій), спрямованих на захист ґр нтів.
За допомо ою моніторин створено систем
завчасно о виявлення не ативних змін
ґр нтовом по риві. Запропоновано

ґр нтозахисні техноло ії та механізми,
що стим люють їх впровадження.

Приблизно з кінця минулого століття в Євро-
пейському Союзі значно пожвавилася діяль-
ність з охорони ґрунтів. Почастішали всеєвро-
пейські і регіональні зустрічі з ґрунтоохоронних
питань, опрацьовано різномасштабні ґрунтові
карти, у більшості країн здійснюють система-
тичний моніторинг стану ґрунтового покриву,
виокремлюють території з несприятливим ста-
ном ґрунтів для впровадження особливого ре-
жиму їх використання; створені і постійно по-
повнюються бази даних (утворено інформа-
ційно-аналітичні центри в Римі та Вагенінгені),
ухвалено ряд програмних, нормативних і різних
директивних документів. У Німеччині діє закон
про охорону ґрунтів, у Великій Британії — про-
грама відновлення біорізноманіття, що включає
питання з охорони ґрунтів, у Франції — угода
між урядом і фермерами, згідно з якою фер-
мер отримує фінансову підтримку, якщо впро-
ваджує ґрунтозахисні технології, Чехії — дов-
гострокова програма збереження довкілля, де
особливо наголошується на заходах проти еро-
зії і забруднення ґрунтів, Норвегії — акт на за-
хист навколишнього середовища, в Іспанії —
проект MEDRATE, що допомагає незаможним
фермерам в освоєнні новітніх ґрунтозахисних
технологій. У Данії діє план охорони довкілля,
до якого входять заходи з підвищення сталості

Ключові слова: охорона ґрунтів, декларації на захист ґрунтів, підтримка ґрунтозахисних
технологій, моніторинг

землеробства і ґрунтового покриву. Крім того,
Європейський Союз ухвалив ряд ґрунтоохорон-
них хартій, рекомендацій, директив. Серед ос-
танніх — про припустимі концентрації важких
металів, контроль за викидами підприємств,
про застосування стоків і відходів виробницт-
ва на сільськогосподарських угіддях та ін.

Cтворено європейську асоціацію ґрунтових
суспільств (ЕАSSS), яка має об’єднати зусил-
ля різних наявних у Європі ґрунтоохоронних
товариств (ESSC, European Society of Soil
Conservation, EuroGeoSurveys, EuroGeoscien-
ces Union та ін.),  європейську ґрунтову раду
(European Soil Council), європейську інформа-
ційну систему про ґрунти (EUSIS), що містить
базу даних (ESDAC) і систему оцінювання та
звітності результатів моніторингу (DPSIR). Усе
це стало основою ґрунтоохоронної стратегії.
Більшість країн приєдналися до європейсь-

ких ґрунтоохоронних ініціатив. Так, у Великій
Британії діють 11 громадських (некомерційних)
асоціацій, роботу яких спрямовано на збере-
ження ґрунтового покриву. Друкуються попу-
лярні видання, проводиться роз’яснювальна
робота серед населення про біорізноманіття,
роль ґрунтів у створенні екологічно чистого дов-
кілля, транслюються популярні передачі по те-
лебаченню про ґрунти, їхню структуру, мікро-
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організми, процеси деградації, ерозію, забруд-
нення і необхідність їх усунення заходами кон-
сервативного землеробства. Відчувається тур-
бота про фермерів (хоча їх дуже мало), їхнє
середовище, сільські традиції і побут. Ланд-
шафти, ліси, поверхневі води і привабливість
сільської місцевості ретельно оберігають.
Усі ці дії було узагальнено в документі під

назвою «Європейська ґрунтова політика», який
хоча й мав лише рекомендаційний статус, от-
римав широкий резонанс і був використаний у
більшості країн [8].
У результаті ставлення до проблем захис-

ту ґрунтів істотно змінилося. Якщо до цього з
компонентів довкілля приділяли увагу лише
охороні повітря, водних ресурсів і лісів, то після
ухвалення ґрунтової політики охорона земель-
них ресурсів так само стала пріоритетною. Для
України, де стан земельних ресурсів за багать-
ма свідченнями [1, 2, 4] має численні пробле-
ми, досвід, набутий в Європі, може становити
певний інтерес для реалізації власної ґрунто-
вої політики.
Розглянемо основні результати реалізації

«Європейської ґрунтової політики».
Моніторинг ґрунтового покриву став першою

спробою опрацювати узгоджені підходи до ви-
значення стану земель. Для цього ще на почат-
ку 90-х років минулого століття на підставі опи-
тування 15-ти країн-членів ЄС і узагальнення
отриманої інформації було запропоновано ме-
тоди та організацію ведення моніторингу [10].
Зокрема, рекомендувалося переглянути націо-
нальні класифікації ґрунтів на основі єдиної
номенклатури FAO і WRB (World Reference Ba-
se), створити мережу постійних спостережних
майданчиків (EuroSoilMonitoringNet). Перед-
бачалося використати для цього регулярну, не-
залежну від природних і господарських умов
або  нерегулярну (пропорційно строкатості
ґрунтових та інших особливостей території)
мережу. У програмах робіт з моніторингу реко-
мендувалося мати обов,язкові для всіх країн і
необов,язкові (регіональні) показники (найде-
тальніша система зі 150-ти індикаторів діє у
Великій Британії), гармонізувати національні
методи аналітичних робіт (перейти на стан-
дартні методи), мати узгоджені критерії для
оцінювання ситуації. Рекомендувалося також
узгодити ряд технічних питань, пов’язаних зі
створенням і функціонуванням баз даних, пра-
вовими та іншими аспектами.
Більшість країн ЄС та країн, що не були йо-

го членами або приєдналися до європейсь-
кої спільноти пізніше, сприйняли рекоменда-
ції і почали здійснювати систематичний моні-

торинг ґрунтового покриву. Найбільш насичені
показниками програми з моніторингу викону-
ються в Австрії, Німеччині і Швеції. Ми вивчи-
ли досвід проведення моніторингу в більшості
західних, центральних і східних європейських
країн [3] і маємо намір викласти його особли-
вості, що, на наш погляд, потрібно використа-
ти в Україні.
Головні риси європейського моніторингу

ґрунтів — незалежність від відомчого впливу,
проста, переважно 2-ланцюгова організаційна
структура (регіональна лабораторія — інфор-
маційний центр), широкий перелік показників,
що визначаються, особливий статус спосте-
режних ділянок, чітка регламентація аналітич-
них лабораторій, приладів і виконавчих кадрів,
сувора відповідальність за достовірність отри-
маної інформації і загалом однотипна методо-
логія виконання робіт, скоординована з інши-
ми компонентами довкілля.
Розгортання мереж і спостережень наблизи-

ло виконання головного завдання моніторин-
гу — створення інформаційних систем. Інфор-
маційні центри ЄС отримали право на копії
матеріалів ґрунтових досліджень, отримані за
кошти європейських грантів. Удосконалено ме-
тодологічні основи моніторингу. Останніми ро-
ками з урахуванням потреб моніторингу та ін-
шими завданнями інформаційного забезпечен-
ня в європейських країнах стала інтенсивно
розвиватися геоінформатика. Так, нещодавно
одержано (за фінансової підтримки спільних
проектів (Concerted action) з наукової комісії ЄС
новітні картографічні матеріали, зокрема ті, що
виявляють ґрунти з несприятливими (природ-
ними або утвореними внаслідок антропоген-
ної діяльності) властивостями. Особливе зна-
чення мають картографічні та аналітичні уза-
гальнення, зокрема, SOTER (дигіталізована
карта ґрунтів і територій Європи), SOVEUR
(карта схильності ґрунтів Європи до забруднен-
ня), EUSOPOL (карта фактичного забруднення
ґрунтів Європи), СТВ (карта «Chemical Time
Bomb» — довгострокова оцінка ризику забруд-
нення навколишнього середовища), карта
схильності ґрунтів до ерозії (проект PESERA).
Ризик виникнення ерозії найвищий в Іспаніі (до
44% території), Словаччині (до 40), Португалії
(до 33%), Болгарії, Андалусії, Корсиці, Цент-
ральній Італії і Греції. Найменший — у північній
Європі.
Велике значення для формування ґрунтоза-

хисної політики європейських держав мав ат-
лас ґрунтів Європи [9] — унікальний за змістом
документ, що містить не лише інформацію про
генетичні властивості ґрунтів, а й різноманітний
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картографічний матеріал про стан ґрунтів і його
захист.
До цього переліку можна додати регіональні

роботи з розв’язання трансдунайських, прити-
сенських, прибережних та інших проблем.
Зразковою в цьому аспекті можна вважати про-
граму прибережних до Північного моря країн,
яка діяла впродовж 10-ти років. За рахунок
зменшення поверхневого стоку та організації
моніторингу, зокрема за допомогою дистанцій-
них засобів і синхронного впровадження про-
тиерозійних заходів, було досягнуто стабілізації
агроландшафтів у Норвегії, Шотландії та Англії,
оздоровлення моря, відновлено в ньому кіль-
кість цінних порід риб.
У більшості європейських країн, особливо в

північних, виявлено так звані території hot spots
(«гарячі плями») — забруднені території, які
потребують спеціальних заходів з обмеження
господарської діяльності або введення особли-
вого режиму використання. На підставі кількох
турів моніторингу такі самі роботи здійснено в
Австрії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Румунії.
Картографічні матеріали, як правило, мали ба-
зи атрибутивної інформації.
У Великій Британії лише з 1980 до 1990 р.

було знищено чагарники на межах між фер-
мерськими полями на 18 тис. км. Ці ділянки
стали ріллею, відповідно погіршилися умови
для виживання біоти, що стало причиною змен-
шення її чисельності і видів. Нині в країні діє
програма відновлення біорізноманіття, яка яв-
ляє собою значний перелік заходів зменшен-
ня антропогенного впливу на довкілля. Перед-
бачалося поступово реконструювати структуру
сільськогосподарських угідь, сівозмін, обробіт-
ку, впровадити органічне землеробство.
Як тільки частка ріллі у Великій Британії по-

чала зростати, а екологічні умови відчутно по-
гіршуватися, у країні забили тривогу. Відразу
було запроваджено заходи, що стимулювали
зворотний процес. На цьому фоні консерватив-
ний обробіток отримав ще більшу підтримку, і
навіть поступово змінювалося ставлення до
нульової технології. В Україні, де частка ріллі
в структурі сільгоспугідь є набагато більшою,
ніж у Великій Британії, і давно встановлено еко-
логічну загрозу від неї, практично не вживаєть-
ся жодних заходів, щоб змінити ситуацію.
Водночас набули розвитку методи створен-

ня відкритих геоекоінформаційних систем. У
більшості країн Європи створено  інформаційні
системи щодо стану навколишнього середови-
ща (зокрема ґрунтового покриву) зі складними
підсистемами імпорту — експорту даних, їхньої
обробки (картографічної та аналітичної), вери-

фікації, стандартизації, експертних оцінок. Най-
досконаліша система діє в Німеччині. Вона має
підсистеми пошуку, кодування, каталоги карт,
даних, методів, посилань, характеристики
місць відбору зразків, коефіцієнти перетворен-
ня місцевих даних (навіть отриманих за допо-
могою методів, поширених у колишніх НДР і
СРСР) у європейські. Найголовніше — спожи-
вачі мають вільний доступ до системи, які від-
повідає на їхні численні запити в сучасному діа-
логовому режимі. Україна має, як правило,
лише скорочені відомчі інформаційні системи.
Інтенсивно розвивається порівняно новий

напрям, пов’язаний з прогностичними педо-
трансферними функціями. Нині в країнах Євро-
пи спостерігається справжній бум розробки
різних прогностичних моделей — міграції воло-
ги, тепла, більшості елементів-забрудників, ри-
зику деградацій (ерозії, підкислення, засолен-
ня, ущільнення та ін.), емісії газів, вимивання
азотних з’єднань, фосфору, пестицидів. Є про-
гнози для всього континенту, окремих країн або
регіонів. У складніших варіантах у моделі до-
дають гідрометеорологічну, агрономічну, еко-
номічну й навіть соціальну інформацію (особ-
ливо щодо здоров’я населення). Для таких ва-
ріантів ураховують ймовірнісну природу транс-
ферних функцій і тому самі прогнози стають
надійнішими й поступово перетворюються в
експертні моделі, здатні допомагати в ке-
руванні екологічною ситуацією. Як приклад
можна навести систему моніторингу ґрунтово-
го покриву в Бельгії, де педотрансферні моделі
широко використовують у моніторингу для
одержання різних розрахункових величин. З їх
допомогою оцінюють можливості поверхневої
і внутрішньоґрунтової міграції з’єднань, зокре-
ма, забрудників, вилуговування солей, схиль-
ність ґрунтів до ерозії, переущільнення, емісії
газів, секвестрації вуглецю, імовірність вияву
різних ризиків. Тим самим домагаються істот-
ного зменшення витрат на вимір окремих ха-
рактеристик, що потребують дорогого устатку-
вання, скажімо, вологопровідності або процесів
ерозії. При цьому скорочується кількість лізи-
метричних станцій та майданчиків для спосте-
режень за твердим і рідким стоками.
Україна в цьому напрямі робить лише перші

кроки. Перелік розроблених моделей дуже ко-
роткий, він стосується лише окремих регіонів
переважно чорнобильської зони.
Останнім часом педотрансферні функції ста-

ли дедалі ширше використовувати в ґрунто-
знавстві. Вони полягають у можливості визна-
чення одних властивостей ґрунтів з викорис-
танням інших, які вимірюються простіше й
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дешевше. J. Bоuma  [5], який вперше увів цей
термін у наукову літературу, вважав, що це пе-
реведення даних, які ми маємо, у ті, які нам
потрібні.
Розвиток моніторингових робіт сприяв удос-

коналенню приладної вимірювальної бази. Ба-
гато фірм з виробництва польового і камераль-
ного інструментарію розпочали активну діяль-
ність. Найвідоміші з них — голландська
«Eijkelkamp», англійська «АDC», французська
«Lambrinus», німецька «Trum», які останніми
роками досягли значних успіхів у конструю-
ванні, виробництві і розповсюдженні приладів
для вивчення ґрунтів, рослин, вод, розчинів,
процесів перетворення, обміну, втрат речови-
ни й енергії, різних емісій, зокрема в автома-
тичному і дискретному режимах.
Зазначені фірми поступово поширюють

свою діяльність на центральну й східну Євро-
пу, країни Прибалтики, Росію, знижують ціни.
Фірми зондують можливості в Україні (скажімо,
фірма «Eijkelkamp»). Очевидно, настав час зро-
бити крок назустріч. Якщо ми й надалі перебу-
ватимемо під ейфорією свого великого промис-
лового потенціалу, який навіть у кращі роки не
був реалізований у напрямі приладобудуван-
ня для екосферних вимірів, то справа з місця
не зрушиться.
Особливо характерною для європейських

країн є кардинальна зміна ставлення до моні-
торингу. У Європі сформувалася атмосфера
сприяння й визнання необхідності всебічного
контролю ґрунтового покриву. Майже в усіх
країнах зрозуміли, що створити комфортні умо-
ви життя й екологічно чисте навколишнє се-
редовище без моніторингу ґрунтів неможливо.
Після проведення кількох турів моніторингу

в більшості європейських країн здійснено ра-
йонування ґрунтового покриву з метою визна-
чення його стану, і особливо виявлення не-
сприятливих територій. Зокрема, у Норвегії і
Чехії таке районування використано для визна-
чення розміру субсидій землекористувачам,
Великій Британії і Східній Німеччині — для
впровадження новітніх технологій обробітку.
У зв’язку з погіршенням стану ґрунтового

покриву стратегія їх використання поступово
змінюється і стає ґрунтоохоронною. Активізація
зусиль в охороні ґрунтів до певної міри стала
вимушеною реакцією на численні факти по-
гіршення стану ґрунтового покриву внаслідок
інтенсивного землекористування. Значного
зростання виробництва сільськогосподарської
продукції за останні 50 років в Європі було до-
сягнуто за рахунок погіршення довкілля, якості
питної води,  зменшення різноманіття флори і

фауни, підвищення рівня забруднення і дегра-
дації земель. За цей час у сільському госпо-
дарстві більшості європейських країн відбули-
ся істотні екологічні, економічні і соціальні змі-
ни. Значно зросло застосування механізмів і
агрохімікатів, поступово замість змішаного
сформувалося монокультурне господарюван-
ня, характерне навіть для великих ферм. За
монокультурного вирощування зернових по-
трібне значне внесення добрив і пестицидів.
Погіршення екологічного стану ґрунтів і поверх-
невих вод потребувало вдосконалення агротех-
нологій.
У другій половині минулого століття в біль-

шості європейських країн поступово було визна-
чено принципові основи нової аграрної політики
— це захист довкілля та активна підтримка
ґрунтозахисних технологій, до яких у європей-
ських країнах зростає інтерес. Дослідження
набувають екологічного спрямування, вишуку-
ють нові методи збереження і відновлення біо-
різноманіття, біометоди захисту від бур’янів і
хвороб, патогенних мікроорганізмів і загалом
методи підвищення родючості без додаткових
штучних вкладень. Нині в більшості європейсь-
ких країн переважає так зване консервативне
землеробство (conservation agriculture), тобто
технології, спрямовані на максимально можли-
ве збереження біорізноманіття, складу і влас-
тивостей ґрунту, захист від деградаційних про-
цесів (ерозії, втрати гумусу, переущільнення
тощо). Згідно з концепцією консервативного
землеробства зменшується кількість та глиби-
на механічних обробітків, коригується структу-
ра угідь і сівозмін на користь ґрунтозбережу-
вальних культур, балансується живлення рос-
лин за рахунок природних джерел. У Франції
консервативне землеробство розглядають як
важливу частину державного плану охорони
довкілля. Крім того, поступово знижуються ціни
на гербіциди, зокрема на гліфосат. Використо-
вуючи досконалішу технологію та державну
субсидію, французький фермер на світовому
ринку може бути партнером і представляти кон-
курентоспроможну продукцію. Йому не страшні
обмеження ВОТ і тарифи ГАТТ.
Консервативне землеробство переважає у

Великій Британії, Німеччині, північно-європей-
ських країнах. Набувають поширення новітні
підходи:
технології зі зниженим застосуванням агро-

хімікатів (low-input), головним чином, пести-
цидів особливо за вирощування найрозпов-
сюдженішої культури — пшениці озимої;
інтегрована підтримувальна система (integ-

rated maintaining farming) — у середньому —
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близько 50% фунгіцидів і гербіцидів, 40% —
інсектицидів і 20% мінеральних добрив проти
стандартних величин;
нульовий обробіток (no-till, або no-tillage, або

zero tillage або ще точніше, agriculture de cou-
verture du sol) — висаджування насіння в не-
оброблений ґрунт нарізанням борозенки по-
трібної ширини і глибини, достатньої для за-
глиблення насінини. Інші види обробітку не
застосовують. Допускається лише обробіток
піднасіннєвого шару в разі його переущільнен-
ня, але такий обробіток здійснюють спеціаль-
ними знаряддями. При цьому надґрунтовий
рослинний покрив не порушується. Обов’язко-
вим елементом нульової технології обробітку
є постійний рослинний покрив на поверхні ґрун-
ту з живих або мертвих (стерня або мульча)
рослин;
пряма сівба (direct sowing) — сівба безпосе-

редньо в необроблений ґрунт. Вона відрізня-
ється від нульової технології тим, що періодич-
но переривається оранкою або поверхневим
обробітком;
точне землеробство (precise agriculture) —

новий етап розвитку агросфери, пов’язаний з
використанням геоінформаційних систем, гло-
бального позиціонування, бортових комп’ю-
терів, управлінських і виконавчих механізмів,
здатних диференціювати способи обробітку,
норми внесення добрив, хімічних меліорантів і
засобів захисту рослин залежно від неоднорід-
ності поля. Аграрно розвинуті країни приблиз-
но з 90-х років минулого сторіччя дедалі шир-
ше використовували методи точного землероб-
ства, що прийшло на зміну так званому
підтримувальному землеробству, за якого
значно менше вносили мінеральних добрив на
поля, де вміст поживних речовин досягнув оп-
тимального рівня. Нові технології є більш еко-
номічними і ґрунтозахисними, бо за рахунок
раціонального просторового розміщення агро-
хімікатів потреба в них зменшується на 30–
50%. Їх перспективність нині визнана і не підля-
гає сумніву.
Перше випробування альтернативних спо-

собів землеробства (безплужного, мінімально-
го, консервативного, нульового, точного) у за-
хідно-європейських країнах відбулося у 70-х
роках минулого століття. Ще в 50–60-х роках
під впливом публікації американського дослід-
ника Е. Фолкнера «Божевілля орача» (1943 р.),
відомого і в Україні, плуг як знаряддя для ос-
новного обробітку ґрунту дедалі частіше підда-
вали всебічній критиці. Щорічну глибоку оран-
ку було визнано причиною деградацій ґрунту.
Це втрати гумусу, знеструктурення, переущіль-

нення підорного шару тощо. Поступово виник-
ла ідея безплужного обробітку ґрунту, яка пере-
дувала концепціям мінімального (зменшеного),
а згодом консервативного обробітку. Наступ-
ним етапом може стати нульова технологія.
В Європі про негативний вплив оранки на

ґрунтово-біологічні чинники свідчить чимало
власних експериментів [6, 7]. Доведено, що
допускати зменшення різноманіття і кількості
біочинників ґрунтів (через вплив агрохімікатів)
не слід, бо це неминуче призведе до погіршен-
ня агрономічно й екологічно важливих власти-
востей ґрунту. Будь-яке зростання монокуль-
турності в спеціалізації виробництва, структурі
сільгоспугідь і сівозмін спричиняє зменшення
біорізноманіття — чисельності та видового
складу фауни і флори.
Приблизно з кінця 70- і до початку 90-х років

минулого століття відзначено бурхливий роз-
виток консервативної і нульової технологій,
проте потім фермери масово поверталися до
плужної системи. Причиною цього були бур’я-
ни, хвороби, підвищення витрат, зниження вро-
жайності, яке не виправдовувало витрат. Такою
самою була ситуація в північних і південних
країнах континенту. З кінця 90-х років минуло-
го століття через загострення проблем із дег-
радацією ґрунтів фермери знову стали засто-
совувати консервативний і нульовий обробіт-
ки. Унаслідок цього зменшилося механічне і
хімічне навантаження на довкілля. Нині обме-
жено використання пестицидів, добрива вно-
сять переважно на малородючих ґрунтах. Їх
кількість розраховують так, щоб компенсувати
поживні речовини, винесені з урожаєм; значно
розширюються площі, де застосовують орга-
нічне землеробство.
В європейських країнах використовують пря-

мі фінансові субсидії (часткова компенсація
коштів, затрачених на вирощування рослин-
ницької продукції) із преференціями для фер-
мерів, що впроваджують ґрунтоохоронні техно-
логії. Таку акцію розглядають як механізм впро-
вадження.
Пряма фінансова підтримка аграрних това-

ровиробників, що прагнуть упровадити ґрунто-
охоронні агротехнології, може бути використа-
на для придбання техніки, реалізації меліора-
тивних заходів, будівництва протиерозійних
споруд і впровадження інших заходів. Такий
варіант підтримки ґрунтозахисних інновацій ви-
користовують у Швеції (особливо для молодих
фермерів), Норвегії, де субсидії досягають за-
лежно від стану ґрунтового покриву 125 євро
на 1 га. У Франції та Іспанії компенсують втрати
фермерів за умови зменшення врожаю в перші

Досвід реалізації
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роки впровадження нульового обробітку. У бюд-
жеті Німеччини 2004 р. на субсидії фермерам
було спрямовано 1,2 млрд євро (загальні ви-
трати на сільське господарство того самого
року становили 5,2 млрд євро). В Іспанії, Італії
і Греції опрацьовано дієві механізми підтрим-
ки нових технологій для фермерів, особливо
фермерів з невеликими господарствами, функ-
ціонують тренінг-семінари, навчальні кредит-
програми тощо. Скажімо, в Іспанії було реалізо-
вано проект MEDRATE, що сприяв скорочен-
ню перехідного періоду до нових агротехно-
логій і зменшив ризик невдачі. Зокрема, проект
відкрив можливості незаможним фермерам на
півдні придбати недешеву техніку і засоби за-
хисту, щоб пришвидшити впровадження нових
технологій. Крім того, проект містив поради
щодо застосування основних елементів нових
технологій, техніки та гербіцидів.
Для підтримки здійснення ґрунтоохоронних

досліджень залучаються кошти з державних і
місцевих бюджетів, різних грантів, фондів і на-
віть кошти приватних інвесторів. Це особливо
популярно в Німеччині, де інвестори отримують
податкові пільги [6]. Дуже важливо, що в країні
віднайдено механізми раціонального землеко-
ристування та збереження родючості ґрунтів в
умовах приватної власності на землю. Це пи-
тання вкрай актуальне для України, де попри
наявність законів про охорону і раціональне
використання земель структура сільськогоспо-
дарських угідь, сівозміни й агротехнології не
лише не є ґрунтозахисними, а фактично спри-
яють пришвидшеній деградації орних ґрунтів.
Ґрунтоохоронні закони в Україні незначною мі-
рою впливають на землеробські технології.
Для фінансування ґрунтоохоронних техно-

логій створюються асоціації фермерів. Скажі-
мо, у Франції асоціація прибічників охорони
ґрунтів (зокрема, нульового обробітку) налічує
400 фермерів, кількість яких поступово зрос-
тає. Основне завдання асоціації — пропагува-
ти переваги новітніх технологій, допомагати
фермерам адаптувати технології до їхніх ґрун-
тово-кліматичних умов, бути посередником між
фермерами, громадою і владою різних рівнів.
Лише за 5 років асоціація провела 31 регіо-
нальний польовий виробничий дослід і 4 за-
гальнодержавні семінари [1]. Асоціація сприяє
виконанню кількох науково-виробничих про-
грам, організовує тренінги з фермерами, видає
методичну і загальноосвітню ґрунтоохоронну
літературу, підтримує власний веб-сайт (www.
fnacs.net).
У Великій Британії консервативний обробі-

ток, який передбачав обмеження у застосу-

ванні ксенобіотичних засобів і неминуче при-
зводив до зниження продуктивності, фермера-
ми сприймався негативно. Тому уряд запрова-
див для них значні субсидії, щоб компенсува-
ти втрати, особливо для малих ферм. Так
водночас було підтримано й оригінальний на-
прям наукових робіт про співдружність і умови
гармонійного розвитку природної та культурної
біоти, про припустимі межі тиску на довкілля
(рослини, хребетні організми, дощових черв’я-
ків, комах тощо) добрив і пестицидів.
Стимулювання впровадження ґрунтозахис-

них заходів у більшості європейських країн здійс-
нюється незалежно від наявності відповідного
закону в державі. Варто це порівняти з україн-
ською практикою, де ґрунтоохоронних законів
більше, ніж у Німеччині, а повноцінної підтрим-
ки сільських товаровиробників не було і немає.
У рамках «Європейської ґрунтової політики»

накопичено різний досвід збереження ґрунто-
вого покриву, точніше це система заходів, яка
містить: ґрунтозахисні закони, що виконуються
на кожній земельній ділянці незалежно від її ка-
тегорії і форми власності; моніторинг ґрунтів як
просторово-часову систему спостережень за
їхніми властивостями, результати яких викори-
стовують для оцінювання (районування) стану
ґрунтового покриву й опрацювання відповідних
коригувальних заходів; ґрунтозахисні техно-
логії, що обмежують інтенсивність механічно-
го і хімічного навантаження на ґрунтовий по-
крив; суспільні та економічні стимули (субсидії)
для заохочення впровадження ґрунтозахисних
технологій.
В Україні за роки незалежності не створено

механізму підтримки й збереження родючості
ґрунтів. Узагальнення результатів, здійснені в
ННЦ «ІГА ім. О.Н. Соколовського» разом з Дер-
жавним науково-технологічним центром охоро-
ни родючості ґрунтів Мінагрополітики і продо-
вольства [4], свідчать про те, що в країні пере-
важають ґрунти середньої і зниженої родючості,
а через незбалансовану систему і низьку куль-
туру землеробства їх родючість продовжує зни-
жуватися. Щоб ці процеси не набули незворот-
ного характеру, слід терміново задіяти заходи,
які б, з одного боку, стимулювали впроваджен-
ня новітніх ґрунтозахисних агротехнологій, з
другого, сприяли їх усвідомленню землекорис-
тувачами. Водночас потрібно критично пере-
глянути наявні в Україні агротехнології з метою
підсилення їхньої ґрунтозбережувальної спря-
мованості. Йдеться про підтримувальні техно-
логії щодо внесення добрив і хімічних меліо-
рантів, точні, нульові та органічні технології,
технології прямої сівби тощо.

Досвід реалізації
«Європейської ґрунтової політики»



19Вісник аграрної наукиберезень 2013 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Досвід реалізації
«Європейської ґрунтової політики»

Якщо в Україні й надалі не впроваджувати-
муть програми з охорони ґрунтів і субсидії,
аграрний сектор не зможе ефективно конкуру-
вати з європейськими країнами. Його не лише
не сприйматимуть в Європі, а й витіснять у влас-
ній країні через поступове скасування митних
перешкод і квот за рахунок функціонування
зони вільної торгівлі. Головне нині — знизити
розораність, призупинити деградацію, мінімізу-
вати (унормувати) механічне і хімічне наванта-
ження на ґрунт та досягти хоча б простого від-
творення родючості ґрунту. Реанімація програм
з охорони земель, успішний досвід виконання
яких в Україні в 1965–1990 рр. досить значний,
є надактуальною акцією для збереження родю-
чості ґрунтів. Стан еродованості, фізичної де-
градації, збіднення ґрунтів у країні настільки
важкий, що в цьому напрямі слід починати ак-
тивне відновлення дії програм. Держава має
сприяти опрацюванню програм та їх виконан-
ню на всіх ієрархічних рівнях: від центру до най-
меншої сільської ради. Цьому має слугувати
діяльність політичної еліти суспільства.

Джерелами коштів для виконання цих про-
грам є відрахування з податків на землю та ін.
Якщо підвищити тарифи платежів за користу-
вання земельною ділянкою, які дуже низькі, і
ретельно інвентаризувати всіх платників по-
датків, можна отримувати щороку до 4 млрд грн.
За ці кошти можна відремонтувати протиеро-
зійні споруди постійної дії, вичистити русла
малих річок, які нині масово зникають, навес-
ти порядок у лісосмугах. Якщо ж збільшити ок-
ремі податки з великих агропідприємств, що
мають надприбутки, та використати частину
податкових коштів, сплачених у містах, то ціл-
ком можливо фінансувати великі проекти, такі
як відродження чорноземів, підвищення родю-
чості ґрунтів нечорноземної зони, хоча б частко-
ве відновлення зрошувальних і осушувальних
систем, та частково компенсувати землекорис-
тувачам вартість добрив і тим самим підвищи-
ти норми їх унесення. Усе це дасть змогу зміни-
ти ситуацію з родючістю ґрунтів, зробити при-
вабливішою сільську місцевість і поліпшити
умови життя селян.

Десять років функціонування «Європейсь-
кої ґрунтової політики», документа ЄС, спря-
мованого на охорону ґрунтів, були сприятли-
вими для розвитку моніторингу на єдиних за-
садах, районування території в більшості
країн з виокремленням ґрунтів з несприятли-
вими властивостями, упровадження ґрунто-
захисних землеробських технологій, активі-

Висновки

зації суспільства і ухвалення ряду законодав-
чих актів. Досвід охорони ґрунтів, накопичений
в Європі, особливо з методичних аспектів мо-
ніторингу, опрацювання новітніх способів ви-
користання ґрунтів (консервативного, під-
тримувального, мінімального, нульового), сус-
пільної і державної підтримки їх впровадження,
має бути освоєний в Україні.
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РОЛЬ ДОБРИВ У ПІДВИЩЕННІ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
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Проаналізовано вплив систем добрення
на енер етичн ефе тивність а ротехноло ій
в мовах зерно-б ря ової сівозміни. За
насичення сівозміни просапними і бобовими
льт рами енер етично найефе тивнішою б ла

альтернативна ор ано-мінеральна система
добрення (побічна прод ція + N50P66K66).

Питання енергетичної ефективності займає
дедалі важливіше місце в плануванні аграрно-
го виробництва. Сучасні агротехнології форму-
ються на засадах стабілізації енергетичного
балансу ґрунту та максимального використан-
ня і трансформації енергії сонця в сільськогос-
подарську продукцію [5–7].
Одним з найвагоміших чинників впливу на

баланс енергії в агроекосистемах є система
удобрення. Її вибір впливає на перебіг енерге-
тичних потоків у системі ґрунт — рослина, нор-
мує обсяги надходження енергії в ґрунт, визна-
чає характер її перерозподілу та зберігання.
Формування сталих основ аграрного виробниц-
тва нині неможливе без запровадження енер-
гоощадних та екологічно спрямованих систем
удобрення [1, 3].
Ряд учених вважає, що зменшення енерге-

тичного навантаження на ґрунт можна досягти
із запровадженням заходів біологізації земле-
робства. Використання на добриво побічної
продукції сприяє швидкому відновленню енер-
гетичних запасів органічної речовини ґрунту та
мінімалізує енергетичне біогенне навантажен-
ня через рециркуляцію та зменшення обсягів
виносу біогенних елементів з ґрунту [3, 4, 6].
Мета досліджень — вивчення енергетичної

ефективності агротехнологій вирощування
культур в умовах зерно-бурякової сівозміни
залежно від системи удобрення.
Матеріали і методика досліджень. Дослі-

дження здійснювали в умовах стаціонарного
польового досліду (1996–2007 рр.) на Біло-
церківській дослідно-селекційній станції впро-
довж ІІІ ротації зерно-бурякової сівозміни. Ґрунт
дослідного поля — чорнозем типовий вилугу-
ваний середньосуглинковий. Агрохімічна харак-
теристика орного (0–30 см) шару ґрунту: уміст
гумусу за Тюріним — 3,6–3,9%, лужногідролі-
зованого азоту за Корнфілдом — 120–140 мг/кг
ґрунту, рухомого фосфору та обмінного калію
за Чиріковим — відповідно 130–150 та 50–

Ключові слова: агротехнології, енергетична ефективність, сівозміна, система удобрення.

70 мг/кг ґрунту, гідролітична кислотність за Кап-
пеном — 1,71 мг⋅екв/100 г ґрунту.
Площа облікової ділянки — 100 м2, повтор-

ність — 3-разова. Агротехніка вирощування
культур загальноприйнята для цієї зони.
Чергування культур у 10-пільній сівозміні

(ІІІ ротація): ячмінь ярий — редька олійна —
пшениця озима — буряки цукрові — горох —
пшениця озима — буряки цукрові — кукурудза
на зелений корм — пшениця озима — буряки
цукрові.
Мінеральні добрива вносили під усі культу-

ри сівозміни, крім редьки олійної: ячмінь ярий
(P60K60), пшеницю озиму (N40P60K60), буряки
цукрові (N80P100K100), горох (N40P60K60), куку-
рудзу на зелений корм (N100P60K60), органічні —
під буряки цукрові в нормі 30 т/га. У варіанті 4
на добриво заорювали побічну продукцію: со-
лому пшениці озимої та гороху, гичку буряків
цукрових.
Енергетичну ефективність агротехнологій

розраховували за методикою О.К. Медведовсь-
кого [2]. Енергетичний баланс ґрунту в сівозмі-
нах визначали за сумою показників енергетич-
ного балансу гумусу (на основі динаміки його
запасів у ґрунті) та елементів живлення (по-
рівнюючи джерела надходження елементів жив-
лення у ґрунт та використання їх рослинами)
упродовж ротації зерно-бурякової сівозміни.
Оцінку агротехнологій здійснювали за кое-

фіцієнтом енергетичної ефективності (Кее)
(співвідношення енергоємності врожаю до вит-
рат енергії на його отримання) та коефіцієнтом
енергетичної ефективності з урахуванням змін
енергопотенціалу ґрунту (Кеег) (витратна час-
тина містила баланс енергії ґрунту).
Результати досліджень свідчать про те,

що система удобрення активно впливала на
здатність культур акумулювати й трансформу-
вати сонячну енергію в енергію врожаю. Най-
менші показники енергоємності врожаю спос-
терігали у варіанті без добрив у середньому за
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10-пільною сівозміною — 73 ГДж/га. Співвідно-
шення енергоємності врожаю до енерговитрат
(Кее) становило 4,5. Буряки цукрові за низької
врожайності та високого рівня технологічних
витрат мали найнижчий  Кее — 2,6–4 (табл. 1).
Запровадження мінеральної системи удоб-

рення (N50P66K66 на 1 га сівозміни) збільшило
енергоємність урожаю вирощуваних культур
порівняно з контролем у середньому в сівозміні
на 61,3, енерговитрати — 11,1 ГДж/га. Зростан-
ня енергоємності врожаю на 1 ГДж енергови-
трат на внесення мінеральних добрив у серед-
ньому в сівозміні становило 5,5 Гдж. При цьо-
му Кее агротехнологій порівняно з контролем
збільшився на 0,4.
Найенергозатратнішим було вирощування

культур, які потребували підвищених норм уне-
сення мінеральних добрив: буряки цукрові —
33,8–44,6 ГДж/га, кукурудза на зелений корм —
28,7 ГДж/га, пшениця озима — 23–26,7 ГДж/га.
Коефіцієнт енергетичної ефективності вирощу-
вання пшениці озимої зменшувався порівняно
з контролем на 0,5–1,3, що можна пояснити
досить швидким зростанням технологічних
енерговитрат порівняно з темпами зростання
енергії врожаю. За вирощування інших культур
зерно-бурякової сівозміни підвищувалася енер-
гетична ефективність. Особливо помітним було
зростання Кее буряків цукрових порівняно з
контролем на 0,6–2,2, що зумовлено стрімким
зростанням урожайності у 2,3–4,7 раза.
Неоднозначний вплив на енергетичну ефек-

тивність агротехнологій мали органо-мінераль-
ні системи удобрення. Традиційна органо-міне-
ральна система (9 т гною + N50P66K66 на 1 га
сівозміни) істотно збільшувала енерговитра-
ти на внесення гною. Це призвело до зростан-
ня енерговитрат у середньому в сівозміні на
7,4 ГДж/га порівняно з мінеральною системою
удобрення. Водночас енерговіддача від унесен-
ня органічних добрив залишалася низькою. На
1 ГДж енерговитрат на внесення гною приріст
енергії врожаю в середньому в сівозміні стано-
вив 1,7 ГДж/га.
Серед культур сівозміни найменшу енерге-

тичну ефективність за традиційної органо-міне-
ральної системи удобрення мали буряки цук-
рові. Унесення під цю культуру 30 т/га гною на
фоні мінеральних добрив збільшило енергови-
трати порівняно з мінеральною системою удоб-
рення на 21–22,6 ГДж/га, що знизило коефі-
цієнти енергетичної ефективності на 1,3–1,6.
Культури, які використовували післядію орга-
нічних добрив, зберігали зростання Кее по-
рівняно з мінеральною системою удобрення в
межах 0,1–0,6.

Енергетично ефективним в обох сівозмінах
було застосування альтернативної органо-мі-
неральної системи удобрення (побічна продук-
ція + N50P66K66 на 1 га сівозміни). Порівняно з
мінеральною системою удобрення зростання
енерговитрат було незначним (на 0,5–0,7 ГДж/га
сівозмінної площі), що пов’язано переважно зі
збиранням додаткового врожаю, водночас
енергоємність урожаю в середньому в сівозміні
зросла на 6,6 ГДж/га. На 1 ГДж енерговитрат
на заорювання побічної продукції приріст енер-
гії врожаю в середньому в сівозміні становив
9,4 Гдж/га.
Запровадження альтернативної органо-мі-

неральної системи удобрення збільшило се-
редньозважений Кее у 10-пільній сівозміні на
0,2 порівняно з мінеральною системою. Цьому
сприяло поліпшення умов мінерального жив-
лення внаслідок мінералізації побічної продук-
ції і зростання продуктивності культур, що не
потребувало значного збільшення енерго-
витрат.
За використання альтернативної системи

удобрення підвищився Кее агротехнологій у
зерно-буряковій сівозміні на 0,9 порівняно з
традиційною органо-мінеральною системою,
що було досягнуто за значного зменшення
енерговитрат, пов’язаних з унесенням гною.
Системи удобрення мали неоднозначний

вплив на баланс енергії ґрунту. У 10-пільній
сівозміні з високою часткою просапних культур
(40%) та низькою бобових (10%) баланс енергії
чорнозему типового вилугуваного коливався з
–8,1 до –32,7 ГДж/га сівозміни (табл. 2).
Основним джерелом втрат енергоємності

ґрунту була енергія гумусу. Найпомітнішими
втрати енергії гумусу були у варіанті без доб-
рив та за мінеральної системи удобрення —
відповідно –25,1 та –21,2 ГДж/га сівозміни.
Втрати енергії біогенних елементів порівняно з
енергією гумусу у варіанті без добрив були
меншими в 3,4 раза, за мінеральної системи
удобрення — 3,1 раза.
Застосування органо-мінеральних систем

удобрення поліпшувало енергетичний баланс
ґрунту за органічною речовиною та біогенними
елементами. Баланс енергії ґрунту порівняно з
контролем збільшився за органічною речови-
ною в 3,8–6,1 раза, біогенними елементами —
1,9–2,2 раза.
У зерно-буряковій сівозміні з часткою про-

сапних культур 40% (зокрема буряків цукро-
вих — 30%), бобових — 10% за обох систем
органо-мінерального удобрення не вдалося до-
сягти енергетичної стабільності ґрунту. Під час
вирощування культур відбувалося зменшення
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Роль добрив у підвищенні
енергетичної ефективності агротехнологій

енергетичних запасів чорнозему типового ви-
лугуваного за альтернативної системи удоб-
рення на 8,2, традиційної — 10,1 ГДж/га сіво-
зміни. Основними джерелами втрат енергії
були енергія гумусу — 4,1–6,7 та енергія азо-
ту ґрунту — 3,9–4,4 ГДж/га сівозміни.
Аналіз енергетичної ефективності агротех-

нологій за показником Кеег (витратна частина
містила баланс енергії ґрунту) показав, що аб-
солютна величина цього показника залишала-

ся на досить низькому рівні — від 1,5 у варі-
анті без добрив — до 3,9 за альтернативної
системи удобрення (побічна продукція +
N50P66K66 на 1 га сівозміни). За градацією
Ю.О. Тараріка [6], усі системи удобрення забез-
печували низький рівень енергетичної ефектив-
ності агротехнологій (рисунок).
У зерно-буряковій сівозміні з високою част-

кою просапних культур (40%) та низькою бобо-
вих (10%) жодна із систем удобрення не забез-
печувала розширеного відтворення енергії
ґрунту. Це зумовило зниження показників Кеег
у варіантах досліду порівняно з показниками
Кее на 0,9–3,0.
Енергетично найефективнішою була альтер-

нативна органо-мінеральна система удобрен-
ня (побічна продукція + N50P66K66 на 1 га сіво-
зміни). Відсутність додаткових енерговитрат на
заорювання в ґрунт побічної продукції та знач-
не поліпшення енергетичного балансу ґрунту
забезпечили найвищі показники Кеег — 3,9, що
порівняно з традиційною органо-мінеральною
системою (9 т гною + N50P66K66 на 1 га сіво-
зміни) було більше на 0,6, мінеральною
(N50P66K66 на 1 га сівозміни) — 1,5.

Енергетично найефективнішою була аль-
тернативна органо-мінеральна система
удобрення. Енерговитрати становили 27,9,
енергоємність урожаю — 140,9 ГДж/га сіво-
зміни, Кее — 5,1, Кеег — 3,9. На 1 ГДж енер-
говитрат від заорювання побічної продукції
приріст енергії врожаю в середньому в сіво-
зміні становив 9,4 ГДж/га. Використання тра-
диційної системи органо-мінерального удоб-
рення на основі гною не забезпечило знач-
ного зростання продуктивності сівозміни
(146,7 ГДж/га сівозмінної площі), натомість
різко збільшило енерговитрати (34,6 ГДж/га

Висновки

сівозмінної площі), що призвело до зниження
Кее до 4,2, Кеег — 3,3. На 1 ГДж енергови-
трат на внесення гною приріст енергії врожаю
в середньому в сівозміні становив 1,7 Гдж/га.
Запровадження мінеральної системи удобрен-
ня призвело до значних втрат енергії ґрунту
(28,1 ГДж/га сівозміни), що знижувало енерге-
тичну ефективність агротехнологій. Енерго-
витрати становили 27,2, енергоємність уро-
жаю — 134,3 ГДж/га сівозміни, Кее — 4,9, Кеег
— 2,4. На 1 ГДж енерговитрат на внесення
мінеральних добрив приріст енергії врожаю в
середньому в сівозміні становив 5,5 ГДж/га.
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Енер етична ефе тивність а ротехноло ій без
рах вання Кее та з рах ванням Кее змін
баланс енер ії ґр нт (БЦДСС, 1996–
2006 рр.): – – — Кее; – – — Кее

Без добрив N50Р66K66 9 т/га гною
+ N50Р66K66

Побічна
продукція

+ N50Р66K66
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ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ТА ВРОЖАЙНІСТЬ
КУКУРУДЗИ НА ЗЕРНО ЗА СИСТЕМИ
NO-TILL

Наведено рез льтати досліджень 2010–2012 рр.
щодо вплив систем основно о обробіт ґр нт
та по одних мов на форм вання б р’яново о
ценоз і прод тивність р дзи на зерно.
Установлено, що серед систем основно о
обробіт найвищ ефе тивність щодо знищення
б р’янів забезпеч вала оран а, а найбільша
іль ість б р’янів проростала варіанті із
застос ванням міл о о дис ово о обробіт .
Найнижч собівартість зерна р дзи отримано
при йо о вирощ ванні за системою no-till.

Кукурудза займає важливе місце в зерново-
му балансі країни, постійно зростають її площі
посіву та обсяги експорту. Проте за врожайніс-
тю Україна поступається провідним країнам
світу, що вирощують кукурудзу [9]. Одним із
факторів, що стримує реалізацію потенціалу
сучасних гібридів, є висока забур’яненість по-
сівів, яка знижує врожайність у межах 32–44%
[3, 5].
Причини високої потенційної засміченості

ріллі — висока насіннєва продуктивність бур’я-
нів, тривалий період життєздатності їх насіння,
подовжений період його проростання щодо
ґрунтово-кліматичних умов, недостатня ефек-
тивність систем їх контролю [1, 2, 4]. Багаторіч-
ними дослідженнями встановлено, що система-
тичне застосування безполицевих систем ос-
новного обробітку ґрунту зумовлює збільшення
рівня забур’яненості сільськогосподарських
культур на 17–75% порівняно з оранкою. У сі-
возміні за надійного контролю бур’янів у комбі-
нованій системі основного обробітку ґрунту до-
цільно застосовувати мілкий та поверхневий
обробітки під озимі та ярі зернові культури і
кукурудзу [6]. Упродовж останнього десятиріччя
швидкими темпами (до 1 млн га на рік) зрос-

Ключові слова: кукурудза, бур’яни, гербіциди, обробіток ґрунту, no-till

тають обсяги застосування нульового обробітку
ґрунту. Сприяє цьому також постійне збіль-
шення площ посіву ГМ культур, стійких до глі-
фосату [7, 10, 11]. В Україні отримано перші
результати ефективності системи no-till на чор-
ноземних ґрунтах Степу і Лісостепу [5, 8].
Мета досліджень — визначити особливості

формування забур’яненості та продуктивності
кукурудзи на зерно залежно від системи основ-
ного обробітку сірих лісових ґрунтів в умовах
Правобережного Лісостепу України.
Матеріали і методи досліджень. Для роз-

в’язання зазначеної вище проблеми здійснюва-
ли дослідження в стаціонарному досліді Інсти-
туту кормів та сільського господарства Поділля
НААН упродовж 2010–2012 рр. Ґрунти дослід-
ного поля — сірі лісові середньосуглинкові за
гранулометричним складом з такими показни-
ками орного шару: уміст гумусу (за Тюріним) —
2,2–2,4%, рН (сольове) — 5,2–5,4; гідролізова-
ного азоту (за Корнфілдом) — 9,0–11,2; рухо-
мого фосфору (за Чиріковим) — 12,1–14,2; об-
мінного калію — 8,1–11,6 мг⋅екв./100 г ґрунту.
Погодні умови за роками досліджень істотно
відрізнялися від середньобагаторічних показ-
ників. За вологозабезпеченням досить посуш-
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ливими виявилися вегетаційні періоди 2011–
2012 рр., коли сума опадів на 97–150 мм була
меншою від багаторічної норми, а температу-
ра повітря перевищувала норму на 1,1–2,5°С
(табл. 1).
Площа посівної ділянки — 423 м2, повтор-

ність — 3-разова. Розміщення ділянок — рен-
домізоване. Гербіциди вносили обприскувачем
PL-2 «System Agrotop» з витратою робочого
розчину 200–250 л/га. За виконання системи
no-till перед сівбою кукурудзи вносили раундап
макс — 2,4 л/га, у фазі 3–4-х листочків кукуруд-
зи в усіх варіантах обробітку ґрунту — стелар
1,25 л/га + ПАР метолат 1,25 л/га. Обліки бур’я-
нів здійснювали перед унесенням гербіцидів,
через 30 днів після обприскування та перед
збиранням урожаю.
Динаміку появи сходів досліджуваних видів

бур’янів визначали на фіксованих майданчиках
розміром 1 м2 у 4-разовій повторності через
кожні 10 днів.
Кукурудзу вирощували як монокультуру. У

Забур’яненість та врожайність
кукурудзи на зерно за системи no-till

досліді вивчали такі системи основного обро-
бітку ґрунту: оранку на глибину 20–22 см; міл-
кий обробіток дисковими знаряддями на глиби-
ну 10–12 см; систему no-till.
У варіанті з no-till ніяких обробітків не здійс-

нювали, крім мульчування ґрунту стебловими
рештками кукурудзи. Сівбу проводили в опти-
мальні строки сівалкою прямого висіву (Massey
Ferguson 550).
Результати досліджень. Установлено, що

через 3 роки після застосування різних систем
основного обробітку ґрунту загальний рівень
забур’яненості зменшувався на фоні оранки та
нульового обробітку і зростав у варіанті з міл-
ким дисковим обробітком. Так, у середньому за
3 роки чисельність бур’янів усіх видів у зазна-
ченому вище варіанті становила 123 шт./м2, а
за оранки та no-till цей показник перебував у
межах 70–79 шт./м2 (табл. 2).
Серед багаторічних видів у варіанті з мілким

обробітком переважала берізка польова (Con-
volvulus arvensis L.), яка інтенсивно пророста-

Квітень 37,0 20,0 68,0 42,7 9,4 9,2 11,1 8,4

Травень І декада 17,0 21,9 11,0 16,7 10,3 18,6

ІІ декада 24,0 16,2 5,0 15,4 15,9 15,8

ІІІ декада 36,0 7,5 8,0 15,7 19,0 17,2

За місяць 67,0 45,6 24,0 48,7 15,9 15,4 17,2 14,5

Червень І декада 56,0 17,4 51,0 19,3 21,5 18,1

ІІ декада 11,0 32,2 6,0 20,3 19,4 21,4

ІІІ декада 115,0 85,1 15,1 18,7 16,8 19,8

За місяць 182,0 134,7 72,1 95,2 19,4 19,2 19,8 17,1

Липень 103,0 78,3 37,0 81,8 22,2 20,6 22,5 19,2

Серпень 14,0 20,7 48,0 75,4 22,4 18,4 19,5 18,6

Вересень 46,0 14,7 11,5 67,3 13,7 15,2 16,3 13,3

Усього
за вегетаційний період 452,0 314,0 261,0 411,1 17,2 16,3 17,7 15,2

1. Метеороло ічні дані ве етаційно о період 2010–2012 рр.

Місяць
2010 2011 2012

Середньо-
багаторічний
показник

2010 2011 2012
Середньо-
багаторічний
показник

Опади, мм Температура повітря, °С

Оранка на глибину 20–22 см 32 110 69 70

Мілкий дисковий обробіток на глибину 10–12 см 53 116 200 123

No-till 22 129 86 79

2. Вплив різних систем основно о обробіт на за альн заб р’яненість посівів р дзи
на зерно (2010–2012 рр.)

Середнє
2010 2011 2012

Система основного обробітку ґрунту
Кількість бур’янів за роками, шт./м2
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ла до кінця ІІІ декади червня. За оранки вона
інтенсивно проростала лише наприкінці ІІІ де-
кади травня.
Стосовно впливу систем обробітку ґрунту на

строки появи сходів бур’янів спостерігається
чітка тенденція до збільшення інтенсивності їх
проростання у варіанті з мілким дисковим об-
робітком порівняно з no-till. Так, в умовах 2012 р.
до кінця ІІ декади червня на фоні мілкого об-
робітку проростало 194 шт./м2, за нульової си-
стеми — відповідно 85,3 шт./м2 рослин бур’я-
нів. Таке явище, на нашу думку, зумовлене
нижчою температурою ґрунту через наявність
рослинних решток кукурудзи на поверхні ґрунту.
Загальний процес формування бур’янових

угруповань в агроценозах кукурудзи відбува-
ється впродовж 2-х етапів: у допосівний пері-
од вегетації культури та післяпосівний. У допо-
сівний період верхній шар ґрунту певний час
залишається вільною екологічною нішею, про-
ростають переважно зимуючі та ранні ярі види
бур’янів (перша «хвиля»), які здатні розпочати
вегетацію за температури 1–4°С. Серед них
домінували ромашка непахуча (Matricaria per-
forate Merat), талабан польовий (Thlapsi ar-
vense L.), підмаренник чіпкий (Galium apari-
ne L.), зірочник середній (Stellaria media L.), гри-
цики звичайні (Capsella bursa-pastoris L.), редь-
ка дика (Raphanus raphanistrum L.), гірчиця по-
льова (Sinapis arvensis L.) тощо. Слід також
звернути увагу на інтенсивність появи сходів
лободи білої (Chenopodium album L.) та гірча-
ка почечуйного (Polygonum persicaria L.), коли
показники збільшення їхніх сходів стимулюва-
лися добовими коливаннями температури. Ма-
ється на увазі зниження температури вночі до
4–5°С, а вдень цей показник досягав рівня 8–
12°С [5]. Тому за проведення допосівного об-
робітку ґрунту проростки зазначених вище бу-
р’янів, що перебували у фазі білої ниточки
та які з’явилися на поверхні ґрунту, знищува-
лися повністю.
Під час появи сходів кукурудзи формувала-

ся повторна «хвиля» забур’яненості. Інтенсив-
ність появи окремих видів істотно варіює за-
лежно від температури і рівня зволоженості
верхнього шару.
Так, за умов 2011 р., коли станом на 20.05

(перший облік) випало 38 мм опадів, а серед-
ньодобова температура повітря підвищувала-
ся до 15,9°С, спостерігалася інтенсивна поява
сходів пізніх видів, серед яких переважали рос-
лини проса курячого (Echinochloa crus-galli L.).
Фактично через 8 календарних днів після

сівби на всіх фонах основного обробітку ґрун-
ту налічувалося 18,6–21,3 шт./м2 цього виду.
Тоді як рясність мишію сизого (Setaria glauca L.)
та шириці звичайної (Amaranthus retroflexus L.)
була значно меншою і становила 1,7–6,2 шт./м2.
Зимуючі види бур’янів були представлені в

незначній кількості (0,2–2,8 шт./м2) талабаном
польовим та ромашкою непахучою. Значною
інтенсивністю появи сходів відзначався тала-
бан польовий, який у варіанті з нульовою сис-
темою обробітку ґрунту мав здатність до про-
ростання впродовж усіх строків проведення
обліків до кінця ІІ декади червня. Сходи ромаш-
ки непахучої більше залежали від достатнього
зволоження верхнього шару ґрунту.
Хоча більшість видів бур’янів мають подов-

жений період проростання, за умов достатньо-
го зволоження ґрунту та підвищеної темпера-
тури повітря (19,4–21,5°С) максимальне про-
ростання бур’янів продовжувалося до кінця І
декади. Тобто в цей період, коли конкурентна
спроможність культурних рослин залишалася
низькою, необхідно було вжити ефективних за-
ходів контролю бур’янів. Упродовж наступного
періоду (ІІ–ІІІ декади червня) інтенсивність по-
яви сходів бур’янів значно зменшувалася, на-
віть за випадання 85 мм опадів.
Протилежна закономірність у формуванні

видового складу бур’янів спостерігалася за
посушливих умов 2012 р., коли впродовж ІІ та
ІІІ декад травня випало 13 мм опадів. Так, на
період здійснення першого обліку (20.05) інтен-
сивність появи сходів бур’янів була мінімаль-
ною. Чисельність рослин бур’янів на всіх фо-
нах основного обробітку ґрунту перебувала в
межах 2,3–3,1 шт./м2. При цьому серед видо-
вого складу переважали пізні ярі види — ло-
бода біла, просо куряче та щириця звичайна,
а сходів зимуючих та ранніх видів не було. За
наступні 10 днів вегетації інтенсивність появи
сходів бур’янів поступово зростала, але макси-
мальне збільшення нових сходів завершилося
протягом І та ІІ декад червня. У загальній струк-
турі показники чисельності бур’янів за цей пе-
ріод на фоні нульового обробітку становили
87%, у варіантах з оранкою та мілким диско-
вим обробітком — відповідно 76 і 77%. Цьому
сприяли значні опади (51 мм), які випали впро-
довж І декади червня, що забезпечило опти-
мальну зволоженість ґрунту також на ІІ декаду.
Водночас температура повітря (І–ІІ декади)
була на рівні 18,1–21,4°С. Оптимальні умови
були сприятливими для проростання насіння
бур’янів, особливо за мілкого обробітку ґрунту,
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де загальна кількість сходів бур’янів станови-
ла 200 шт./м2. На фоні оранки або нульового
обробітку цей показник був у межах 69–86 шт./м2.
Серед видового складу бур’янів у варіанті з
мілким дисковим обробітком переважали (86%)
просо куряче та лобода біла. Причиною цього
було накопичення насіння цих видів у верхньо-
му шарі ґрунту. Погодні умови сприяли виходу
насіння зі стану спокою та інтенсивному його
проростанню.
На фоні мілкого дискового обробітку ґрун-

ту врожайність кукурудзи у 2010–2011 рр. бу-
ла близькою до її показника на оранці, а в
2012 р. — нижчою на 0,34 т/га (табл. 3).

За системи no-till у середньому за 3 роки
врожайність кукурудзи була на 0,16 т/га меншою,
ніж за оранки, та на 0,03 т/га меншою порівня-
но з мілким дисковим обробітком. Водночас у
2012 р. врожайність кукурудзи на зерно за ну-
льового обробітку перевищила цей показник за
мілкого дискового обробітку на 0,20 т/га.
Розрахунки економічної ефективності свід-

чать про те, що витрати на паливно-мастильні
матеріали за нульової системи обробітку були
у 2,2 раза меншими порівняно з оранкою, а со-
бівартість 1 т зерна становила 676,7 грн, із за-
стосуванням мілкого дискового обробітку цей
показник був 722,5 грн, за оранки — 735,6 грн.

Процес формування бур’янових угруповань
в агроценозах кукурудзи залежить від темпе-
ратурного режиму ґрунту, вологозабезпече-
ності та біологічних властивостей бур’янів і
культурних рослин. Загальний рівень забур’я-
неності посівів кукурудзи зменшувався за
оранки та нульової системи обробітку і зро-
став на фоні мілкого дискового обробітку. У

Висновки

середньому за 3 роки максимальну врожай-
ність (8,06 т/га) було отримано за оранки. За
системою no-till та за мілкого дискового об-
робітку врожайність зерна кукурудзи зменшу-
валася відповідно на 0,13 та 0,14 т/га. При
цьому економічно доцільною виявилася нульо-
ва система основного обробітку ґрунту, де со-
бівартість 1 т зерна була меншою на 59 грн.
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3. Урожайність р дзи на зерно залежно від способів основно о обробіт ґр нт (2010–
2012 рр.)

Оранка на глибину 20–22 см 7,01 9,12 8,06 8,06

Мілкий дисковий обробіток на глибину 10–12 см 6,97 9,10 7,72 7,93

No-till 6,74 9,03 7,92 7,90

НІР0,5, т/га 0,06 0,04 0,13

середнє2010 2011 2012
Спосіб обробітку ґрунту

Урожайність за роками, т/га
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Проблеми біотехнології — багатопланові й
різноманітні. У процесі пізнання людство впри-
тул наблизилося до розуміння сутності життя і
структур, які його забезпечують. Суто акаде-
мічні питання розкрили можливості практично-
го поєднання в одному організмі якостей дуже
далеких за систематичним положенням носіїв,
скажімо, у квіткову рослину вводили ген бак-
терій або синьо-зелених водоростей, що вза-
галі є прокаріотами.
Звернутися до можливостей використання

потенціалу біотехнології для забезпечення
практичних проблем людства змусила демо-
графічна ситуація на планеті.
Відомий англійський селекціонер Норман

Борлоуг, один з ініціаторів «зеленої революції»,
який за значний внесок у розв’язання проблем
дефіциту продовольства отримав у 1970 р.
Нобелівську премію, у своєму виступі під час
нагородження зазначив, що людство завдяки
«зеленій революції» отримало невелику пере-
рву, проте воно буде приречене, якщо не зу-
пинить зростання чисельності населення [5].
Сучасна селекційна робота, удосконалення

технологій вирощування сільськогосподарських
культур і освоєння нових площ орних земель
та їх меліорація не зможуть забезпечувати зро-
стаючу потребу в продовольстві. До 2050 р.
можливості освоєння нових територій для ви-
рощування сільськогосподарських культур на
планеті будуть повністю вичерпаними, а кіль-
кість населення зросте до 9 млрд чоловік.
Авторитетний діяч у русі «зелених» Стюарт

Бренд заявив, що без ГМО неможливо забез-
печити все населення продовольством [1]. От-
же, культурні рослини, які містять штучні гене-
тичні конструкції, є своєрідним кроком до уник-
нення глобальної загрози голоду. Практика
останніх десятиліть доводить успішність виро-
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щування ГМ культур на виробничих площах у
сотні мільйонів гектарів у США, Канаді, Арген-
тині, Бразилії, Мексиці, Китаї, ПАР та інших
країнах [2–4]. Найбільшу частку займають по-
сіви і валові збори кукурудзи, сої, ріпаку, бавов-
нику та інших сільськогосподарських культур.
Найвищих результатів досягнуто в модифіка-
ції сільськогосподарських культур з ботанічної
родини Solanaceae (помідори, картопля, пе-
рець та ін.).
На перший погляд ГМ рослини вільно поши-

рюються на планеті, проте не все так однознач-
но. У світі нині є прихильники широкого впро-
вадження ГМ культурних рослин та їх непри-
миренні противники. Учені Європи, а також
частина вчених США, Японії не поспішають
запроваджувати ГМ культури на своїх орних
землях. Проте наукові центри в цих країнах
інтенсивно працюють у галузі біотехнології,
створення та комплексного дослідження ГМ
рослин.
Що робити з ГМ культурними рослинами в

Україні? Виводити їх на виробничі площі, чи
повністю заборонити? Однозначної відповіді
немає. Інтереси транснаціональних корпорацій
та їх бажання освоїти нові ринки збуту і площі
для вирощування товарної продукції можна
зрозуміти. Проте наскільки вони збігаються з
державними інтересами нашої країни?

 На логічні запити законодавців до вітчизня-
ної науки не може бути вичерпних відповідей,
тому що вітчизняна наука не має реальної мож-
ливості мати власну і виважену точку зору. Її
не можна сформувати на інформації з Інтерне-
ту. Необхідні результати системних і глибоких
власних експериментальних досліджень у сфе-
рі біотехнології, створення ГМ рослин з вивчен-
ням їх властивостей та віддалених наслідків їх
використання.
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Через мізерність фінансування такі фунда-
ментальні дослідження здійснюють у дуже ма-
лому обсязі, тому отримана фрагментарна ін-
формація не може бути достатньо вичерпною.
Ми істотно відстаємо в галузі біотехнології від
передових країн і поліпшити ситуацію в науці
взагалі і з дослідженнями ГМ рослин без спри-
яння держави неможливо. Потрібні власні на-
укові результати, на основі яких може бути
сформована об’єктивна і патріотична позиція
щодо ГМ рослин. Найраціональнішою може
бути позиція обережного оптимізму. Відмови-
тися від роботи з науковими проблемами ГМ
рослин і досліджень у галузі біотехнології оз-
начає відмовитися від науково-технічного про-
гресу. Ми не маємо права на таку самоізоля-

Проблеми генетично
модифікованих рослин в Україні

цію і запрограмоване відставання. Проте без-
думно поширювати ГМ культури на виробничих
площах країни також немає потреби. Демогра-
фічна ситуація України викликає тривогу своєю
депопуляцією, а не навпаки. Країна і нині є по-
тужним експортером традиційного продоволь-
ства на світовому ринку.
Посіви ГМ культур на орних землях створю-

ють і реальні проблеми. Використання таких
посівів призводить до істотного зниження рівня
роботи агрономічної служби, оскільки спрощує
і примітивізує функції агронома на орних зем-
лях. Тривале вирощування ГМ культур спричи-
няє формування на орних землях агресивних
до людини ксеноценозів, а протистояння набу-
ває більшого загострення.

Біотехнологія і вирощування ГМ культур є
одним із перспективних напрямів роботи су-
часної науки в закритому режимі досліджень і
заслуговує на всебічний розвиток і координа-
цію в наукових мережах НАН, НААН та АМН
України.
Через створення виробничих посівів ГМ

рослин неоднозначність результатів зару-
біжних досліджень є передчасним і його необ-
хідно повністю припинити. Слід ефектив-

Висновки

но контролювати їх заборону на державному
рівні.
У перспективі після отримання досконалі-

ших форм ГМ сільськогосподарських культур,
їх усебічного вивчення вітчизняними біотех-
нологічними центрами, зокрема й віддалених
наслідків на живих організмах, доведення їх
медичної та екологічної безпечності, вони ма-
тимуть право на поширення на виробничих
посівах країни.
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ВПЛИВ РІЗНИХ ФОРМ СЕЛЕНУ
І ЙОДУ НА РИБНИЦЬКІ
ТА ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ
ДВОРІЧОК РИБ

Наведено рез льтати досліджень ефе тивності
введення до с лад основно о раціон оропа
селеніт натрію і селен-метіонін я о ремо,
та і омпле сі з йодом. Установлено, що
омпле с цих добаво позитивно впливає на
рибопрод тивність і ематоло ічні по азни и
риби.

Вирішальним чинником в одержанні високої
рибопродуктивності є повноцінна і збалансова-
на поживними речовинами годівля риб. Важли-
ва роль при цьому належить мінеральним еле-
ментам. Вони входять до складу тваринних
організмів як структурний матеріал тканин і є
компонентами багатьох вітамінів, гормонів,
ферментів, що забезпечують їх фізіологічну
функцію та відповідну інтенсивність обміну ре-
човин [8].
Особливе місце серед мікроелементів нале-

жить селену, який, незважаючи на його низь-
кий уміст в організмі риб, відіграє надзвичай-
но важливу роль. Згідно з класифікацією, яка
ґрунтується на біологічній ролі елементів, се-
лен входить до групи життєво необхідних (біо-
тичних). Він сприяє посиленню синтезу нуклеї-
нових кислот (ДНК і РНК) у печінці, підтримує
фізіологічне функціонування підшлункової за-
лози і завдяки цьому забезпечує засвоєння
ліпідів і жиророзчинних сполук [3]. Дефіцит се-
лену у риб призводить до втрати апетиту, спо-
вільнення рухів, депресії росту, підвищеної

Ключові слова: любінський лускатий короп, годівля, густота посадки, раціон, мінеральні
елементи, селен, йод, рибництво, гематологія

смертності. Крім того, у риб виникає м’язова
дистрофія, жирове переродження печінки, ге-
моліз еритроцитів [10, 12].
В організмі риб, так само як у ссавців, важ-

ливу роль відіграє йод, який входить до скла-
ду тироїдних гормонів — тироксину і трийод-
тироніну. Дефіцит йоду у риб призводить до
сповільнення росту й порушення синтезу ти-
роїдних гормонів [9].
Важлива роль йоду і селену у життєдіяль-

ності людини і тварин є загальновизнаною. Так,
згідно зі встановленими нормами у США добо-
ва потреба людини у селені становить 3, у йо-
ді — 150 мкг. Дефіцит цих мікроелементів у ра-
ціоні тварин, зокрема у риб, негативно впливає
на їх ріст і якість м’яса [8].
Мета досліджень — вивчення впливу селе-

ніту натрію, селен-метіоніну і калію йодистого
за додавання їх до комбікорму на рибницькі та
гематологічні показники риб.
Методика досліджень. Для проведення до-

сліджень було взято 5 груп дворічок любінсь-
кого лускатого коропа у ставах Львівської до-
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слідної станції Інституту рибного господарства
НААН.
Густота посадки риб становила 1000 екз./га.

Рибам усіх груп упродовж перших 2-х місяців
вирощування згодовували стандартний комбі-
корм у кількості 5–7% від їх маси. Риби І гру-
пи, яким весь сезон згодовували комбікорм без
добавок мікроелементів, — контрольні. Рибам ІІ
і ІІІ груп в останні 2 міс. вирощування згодову-
вали комбікорм з додаванням селену у вигляді
селеніту натрію і селен-метіоніну (0,3 мг Se/кг
корму). У цей самий період рибам IV і
V груп згодовували комбікорм з додаванням се-
леніту натрію, селен-метіоніну та калію йодис-
того (34 мг/кг).
Вивчення гідрохімічного режиму проводили

за О.О. Альокіним [1]. Природну кормову базу
вивчали за загальноприйнятими методичними
рекомендаціями [4, 6, 7].
Кількість еритроцитів у крові коропів підра-

ховували в камері Горяєва [5]. Уміст гемогло-
біну в крові коропів визначали гемоглобін-ціа-
нідним методом [2]. Гематокритну величину
визначали мікрометодом Й. Тодорова.
Уміст загального білка у сироватці крові виз-

начали методом Лоурі [11]. Білкові фракції —
методом електрофорезу в поліакриламідному
7,5%-му гелі в буферній системі Мауера. Ден-
ситометрію проводили на автоматичному ана-
лізаторі фореграм АФ-1.
Одержані цифрові дані опрацьовано стати-

стично за допомогою стандартного пакета Mic-
rosoft EXCEL.
Результати досліджень. Дослідні стави ма-

ли одне джерело водопостачання — р. Вере-
щиця, тому хімічний склад води у них був по-
дібним упродовж вегетаційного періоду.
Під час вегетаційного періоду контролюва-

ли концентрацію розчиненого у воді кисню. У
першій декаді червня кисневий режим не був
задовільним (1,53–2,91 мг/л) через недостатнє
наповнення ставів водою і високу температу-
ру повітря. Починаючи з 2-ї декади липня, вста-
новлено інтенсивніший водообмін, тому вміст
кисню підвищився до 4–8,4 мг/л, що є достатнім
для росту риби.
Окиснення легкоокиснювальних речовин ут-

римувалося на рівні 14,1–18,6 мг О2/л у ставах,
де рибам згодовували корм із додаванням ме-
тіоніну і метіоніну + калій йодистий.
Водневий показник за весь період дослі-

джень у всіх дослідних ставах мало змінював-
ся, коливаючись у межах 7,4–8,1, що відпові-
дає оптимальному значенню.

Лужність води була значною (3,64–4,99 мг
екв./л), з високим умістом гідрокарбонатів. Во-
да у ставах не забруднена нітритами, але кон-
центрація інших біогенних елементів, особ-
ливо амонійного азоту і мінерального фосфо-
ру, була досить високою.
В усіх дослідних ставах вода була середньої

твердості (5,8–6,5 мг екв./л), з високим умістом
кальцію (84–106 мг/л). Також високим був уміст
сульфатів (68,8–100 мг/л), що в 1,5–2 рази пе-
ревищує нормативні значення, але це є харак-
терним для ставів цього господарства. Вода
відповідала середній мінералізації, сума солей
становила 415,7–516 мг/л.
Загалом показники гідрохімічного режиму

відповідали рибницьким нормам. Отже, дода-
вання до корму добавок селену, калію йодис-
того і селен-метіоніну не вплинуло на гідрохі-
мічний режим дослідних ставів.
Зоопланктон досліджуваних ставів — 51 так-

сономічна одиниця, які належать до 3-х система-
тичних груп: Rotatoria, Сladocera та Copepoda.
Найчисельнішими виявились роди: Asplachna,
Brachionus — серед коловерток; Ceriodaphnia,
Daphnia — серед гіллястовусих рачків. Упро-
довж вегетаційного періоду в угрупованнях зоо-
планктону змінювалися його домінуючі склад-
ники і він періодично мав ротаторно-кладоцер-
ний або кладоцерно-копеподний характер,
залежно від ряду чинників, а саме: температу-
ри, розвитку фітопланктону, росту риби, гідро-
хімічного режиму. Найвищі показники розвит-
ку природної кормової бази були у дослідних
ставах, де рибам згодовували селеніт натрію
та селен-метіонін + калій йодистий, з біомасою
до 15,41 г/м3 завдяки масовому розвитку гілля-
стовусих рачків Daphnia pulex.
Після осіннього облову експериментальних

ставів вивчено вплив комплексу добавок на
рибогосподарські показники дворічок коропа.
Середня маса дворічок коропа контрольної

групи становила 530 г, а у риб, до раціону яких
додавали селеніт натрію і селен-метіонін, —
537 і 1056 г відповідно, маса риб, до раціону
яких додавали ці форми селену разом з калієм
йодистим, — 755 і 821 г (табл. 1). Ці дані свід-
чать про стимулювальний вплив селену на ріст
коропа. Особливо у разі додавання його до
раціону в комплексі з йодистим калієм. Водно-
час одержані дані свідчать про більший стиму-
лювальний вплив на ріст коропа органічної
форми селену (селен-метіонін), ніж неорганіч-
ної (селеніту натрію).
Аналіз результатів облову свідчить, що вищі
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показники рибопродуктивності відмічені при
використанні в годівлі коропа комбікорму з до-
даванням селеніту натрію та калію йодистого,
що перевищили контрольні на 40,6%.

Аналізуючи проведені дослідження можна
зробити висновок, що кормові добавки зменшу-
ють витрати корму на одиницю приросту маси
риб. Найкращий результат спостерігається при

Площа, га 0,15 0,10 0,11 0,12 0,14

Посаджено:

  екз./га 1000 1000 1000 1000 1000

  кількість екземплярів 150 100 110 120 140

  середня маса, г 30 30 30 30 30

  загальна маса, кг 4,50 3,00 3,30 3,60 4,20

Виловлено:

  кількість екземплярів 142 95 72 110 140

  вихід, % 95 86 65 92 100

  середня маса, г 530 537 1056 755 821

  приріст 1 екз., г 500 507 1026 725 791

  загальна маса, кг 75,26 51,02 76,03 83,05 114,9

Рибопродуктивність, кг/га 471,7 480,2 661,2 662,1 790,7

Витрати корму,
кг/кг приросту риби 4,2 4,0 3,9 3,6 3,5

1. Рез льтати вирощ вання дворічо оропа

Селеніт натрію
Селен-метіонін

+ калій йодистий
Селеніт натрію

+калій йодистий
Селен-метіонінКонтрольВаріант досліду

Контроль 547,34±119,08 28,16±0,79 10,05±0,45 0,99±0,04

Селеніт натрію 574,67±34,80 30,0±0,58 9,97±0,43 1,13±0,05

Селен-метіонін 690,0±50,86 32,67±0,92** 9,13±0,32 1,05±0,045

Селеніт натрію
+ калій йодистий 769,17±52,30 32,83±0,70** 10,37±0,48 1,06±0,028

Селен-метіонін
+ калій йодистий 736,67±60,55 29,83±1,08 10,75±0,608 1,30±0,046***

** Р<0,01; *** Р<0,001 (для табл. 2 і 3).

2. Гематоло ічні по азни и рові оропа за під одівлі ормами з добав ою солей селен і
йод (М±m, n=6)

Варіант досліду Еритроцити млн/мклГемоглобін, г/%
Гематокритна
величина, %

Маса риб, г

Контроль 4,71±0,17 53,12±1,31 21,25±0,6 17,78±0,62 9,52±0,93 1,13±0,04

Селеніт натрію 5,44±0,18** 53,9±1,54 23,13±0,87 13,95±1,16** 9,55±1,2 1,18±0,07

Селен-метіонін 5,11±0,16 53,83±1,78 20,73±1,09 14,57±1,19** 10,85±0,34 1,18±0,09

Селеніт натрію
+ калій йодистий 5,84±0,26** 53,92±1,58 23,48±0,98 12,83±0,49** 10,57±0,95 1,13±0,07

Селен-метіонін
+ калій йодистий 5,15±0,19 57,45±1,88 20,68±0,98 12,37±0,76** 9,5±1,02 1,37±0,12

3. Співвідношення фра цій біл а сироват и рові оропа за одівлі ормами з добав ою со-
лей селен і йод (М/m±n=6), %

Варіант досліду
Білок

сироватки
крові

Фракційний склад білків

А/Г,
коефіцієнт

Глобуліни
А

α β γ
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Вплив різних форм селену і йоду
на рибницькі та гематологічні показники дворічок риб

Середня маса дослідних груп риб, яким
додавали до комбікорму селеніт натрію і се-
лен-метіонін у кількості 0,3 мг Se/кг корму та
селеніт натрію і селен-метіонін разом з до-
бавками йоду у вигляді калію йодистого в кіль-
кості 34 мг/кг, була більшою, ніж у риб конт-
рольної групи.
Достовірно збільшувались кількість ерит-

роцитів (Р<0,001) у дослідній групі риб, яким
згодовували селен-метіоніну + калій йодистий
та гематокритна величина у риб, яким зго-

Висновки

довували селеніт натрію з калієм йодистим
(Р<0,01), а також селен-метіонін (Р<0,01). В
усіх варіантах досліду виявлено тенденцію та
достовірне збільшення (Р<0,01) білка сиро-
ватки крові завдяки альбумінам і α-глобулінам.
За згодовування кормових добавок селену
зменшились витрати корму на одиницю при-
росту маси риб.
Найкращий результат був за згодовуван-

ня комбікорму з додаванням суміші селен-ме-
тіонін + калій йодистий.
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згодовуванні комбікорму з додаванням суміші
селен-метіоніну і калію йодистого.
Під час дослідження гематологічних показ-

ників крові (табл. 2) виявлено достовірне збіль-
шення кількості еритроцитів (Р<0,01) у дослід-
ній групі риб, яким згодовували селен-метіо-
нін + калій йодистий, та гематокритної величи-
ни (Р<0,01) у груп риб, яким згодовували се-
леніт натрію з калієм йодистим, а також селен-
метіонін.
У варіантах досліду, де згодовували селеніт

натрію окремо і в комплексі з калієм йодистим,
збільшився вміст білка сироватки крові (Р<0,01)
завдяки збільшенню вмісту альбумінів, виявле-
но тенденцію до підвищення вмісту α-глобу-
лінів. Достовірно знижується вміст β-глобулінів

(Р<0,01) у всіх дослідних групах риб відносно
контролю, проте є тенденція до збільшення
γ-глобулінів. У дослідних риб альбуміни пере-
важали глобуліни (А/Г — 1,13–1,37) (табл. 3),
що свідчить про активність структурних про-
цесів в їх організмі. Це узгоджується з рибниць-
кими показниками.
Отже, способом додавання до складу основ-

ного раціону коропа селену у вигляді селеніту
натрію і селен-метіоніну в кількості 0,3 мг Se/кг
корму та селеніту натрію і селен-метіоніну ра-
зом з добавками калію йодистого в кількості
34 мг/кг можна не лише збагатити тканини риб
потрібними мікроелементами, а й позитивно
вплинути на фізіологічний стан організму риб,
що підвищить рибогосподарські показники.
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У сучасних умовах ведення тваринництва
питання отримання високої продуктивності є
надзвичайно важливим. За використання інтен-
сивних технологій у скотарстві тварини зазна-
ють впливу стресових факторів, що призводить
до значного зниження молочної продуктивності.
Лактація зумовлює зміни функціонального

стану організму тварини та істотну перебудо-
ву обміну речовин. Перебіг окремих процесів
проміжного обміну речовин взаємопов’язаний,
послідовний і надзвичайно впорядкований. Та-
ка злагодженість метаболічних процесів забез-
печується впливом нейрогуморальних регулю-
вальних систем [3]. Тому реалізація генетично
зумовленої молочної продуктивності значно
залежить від вищої нервової діяльності (ВНД)
тварин. Дослідженнями вчених встановлено
основні критерії, які дають змогу досить повно
та всебічно оцінювати стан ВНД тварин [6].
Вивченню взаємозв’язку між молочною про-

дуктивністю та типом стресостійкості у корів
присвячено багато сучасних досліджень [1, 4,
9, 10], якими встановлено особливості продук-
тивності у корів різних типів ВНД. Це дає змо-
гу стверджувати, що від тварин сильних типів
ВНД можна одержати більший вихід продукції,
ніж від тварин слабкого типу.
Одним із пріоритетних напрямів національ-

них програм з нанотехнологій є нанобіотехноло-
гії. Відомо, що ультрадисперсні порошки ціло-
го ряду біометалів та оксидів металів мають
виражену біологічну активність. Дослідниками
виявлено надзвичайно важливий подвійний

УДК 619:577.112:612.
664.8.04:636.2

© 2013

В.І. Карповський,
доктор
ветеринарних наук

Д.І. Криворучко,
Р.В. Постой,
кандидати
ветеринарних наук

П.В. Карповський
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ
КОРІВ ЗА УМОВ ЗГОДОВУВАННЯ
ЦИТРАТІВ БІОГЕННИХ МЕТАЛІВ

Наведено рез льтати дослідження вплив
з одов вання оровам водно о розчин
наноа вахелатів мінеральних речовин ман ан ,
обальт , ма нію, пр м та цин ,
стабілізованих цитратом дозі 0,01 мл добав и
на 1 маси тіла тварини, на по азни и
молочної прод тивності. Установлено, що та ий
омпле с біо енних металів позитивно впливає
на прод тивність орів сіх типоло ічних р п.
Тварини сильно о врівноважено о р хливо о тип
відреа вали дещо більшим підвищенням
середньодобових надоїв (на 2,2%) та с ладни ів
моло а, на відмін від орів інших типоло ічних
р п.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Ключові слова: вища нервова діяльність, лактація, велика рогата худоба, мінеральні речовини

біологічний ефект використання наноаквахе-
латів металів аргентум, купрум, цинк, манган, ко-
бальт не тільки з метою одержання біоцидного
ефекту, а й як потужних мікроелементних нано-
аквахелатів, які набагато ефективніші, ніж мік-
роелементи в класичному іонізованому вигляді.
Останнє значно впливає на посилення специфіч-
ної та неспецифічної резистентності тваринно-
го організму [5]. Біогенні метали є кофактора-
ми переважної більшості біохімічних процесів
у живих системах, тому є всі підстави ствер-
джувати, що висока стимулювальна активність
наноаквахелатів біогенних металів є наслідком
комплексного біофізично-біохімічного ефекту
Борисевича — Каплуненка — Косінова) [8].
Мета досліджень — встановити взаємо-

зв’язок між перебігом обмінних процесів у ор-
ганізмі корів під час лактації залежно від типу
їх нервової діяльності та розробити сучасні
методи корекції процесів метаболізму для
одержання високої продуктивності.
Методика досліджень. Експериментальні

дослідження проводили в виробничих умовах
СТОВ «Гейсиське» Ставищенського району
Київської області на клінічно-здорових коровах-
первістках української чорно-рябої молочної
породи. Упродовж усього періоду досліджень
тварин утримували на прив’язі, годували за
однотипним раціоном. Типи ВНД визначали за
методикою натуральних харчових умовних ре-
флексів Г.В. Паршутіна та Т.В. Іполітової [7] у
модифікації кафедри фізіології, патофізіології
та імунології тварин [2].
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На основі проведених досліджень сформо-
вано 4 дослідні групи тварин, по 5 найхарактер-
ніших представників визначених типів ВНД у
кожній: І група — сильний врівноважений рух-
ливий (СВР) тип ВНД; ІІ — сильний врівнова-
жений інертний (СВІ) тип ВНД; ІІІ — сильний
неврівноважений (СН) тип ВНД; ІV група —
слабкий (С) тип ВНД.
Відповідно до розрахунків складу раціону

тваринам дослідних груп задавали по 5 мл вод-
ного розчину наноаквахелатів мінеральних ре-
човин мангану, кобальту, магнію, купруму та
цинку, стабілізованих цитратом у дозі 0,01 мл
добавки на 1 кг маси тіла тварини. Мінераль-
ну кормову добавку (МКД) згодовували в суміші
з концентрованими кормами впродовж 30 діб.
Ураховували загальний клінічний стан тварин,
на початку та в кінці досліду проводили відбір
зразків крові та молока для біохімічних дослі-
джень.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. У результаті дослідження впливу МКД у
формі комплексу наноаквахелатів мінеральних
елементів (купруму, цинку, кобальту, мангану
та магнію) виявлено деякі відмінності між тва-
ринами різних типологічних груп. Під час дос-
лідження загальних клінічних показників орга-
нізму корів відхилень від фізіологічної норми в
період згодовування МКД не встановлено.
Після застосування цієї добавки спостеріга-

ли тенденцію до підвищення молочної продук-
тивності у дослідних корів (табл. 1).
У тварин СВР типу ВНД середньодобовий

надій, який був на достатньо високому рівні, в
період досліду збільшився на 2,2%. Під впли-
вом наноаквахелатів біогенних металів у корів
СВІ типу ВНД продуктивність зросла на 2,1%,
у корів СН типу — на 1,3 і С типу — на 1,6%
порівняно з початковим рівнем.
Одним із найважливіших показників якості

молока є вміст у ньому молочного жиру. Під
час дослідження впливу розчину наноаквахе-

Молочна продуктивність корів
за умов згодовування цитратів біогенних металів

латів мінералів на жирність молока корів вста-
новлено тенденцію до її підвищення у корів
дослідних груп (табл. 2).
У корів СВР типу ВНД уміст жиру в молоці

був на 3,2% більшим після застосування цієї
добавки. Для корів СВІ типу ВНД також установ-
лено незначне підвищення його в середньому
на 3,4%. У корів СН типу ВНД збільшення кіль-
кості молочного жиру було меншим порівняно
з коровами попередніх типологічних груп і ста-
новило 1,5%. Для корів С типу ВНД встанов-
лено тенденцію до збільшення вмісту жиру в
молоці на 2,3% порівняно з початковим рівнем.
Під час дослідження впливу розчину нано-

аквахелатів мінералів на вміст лактози в мо-
лоці дослідних корів спостерігали тенденцію до
її підвищення. Установлено, що у молоці корів
СВР типу ВНД відбулися помітніші зміни рівня
лактози порівняно з іншими типологічними гру-
пами (табл. 3). Унаслідок 30-добового згодову-
вання МКД у тварин СВР типу ВНД установле-
но підвищення вмісту молочного цукру в молоці
на 2,5%.
Для тварин СВІ та СН типів ВНД також була

характерною тенденція до зростання рівня цьо-
го вуглеводу в молоці відповідно на 0,9 та 1,1%
після застосування добавки. У корів С типу
ВНД уміст лактози в молоці становив 4,57±
0,03%, що більше на 1,5% порівняно з почат-
ковим рівнем.
Отже, помітніше підвищення вмісту лактози

в молоці спостерігали лише у представників

СВР 19,44±0,27 19,87±0,25

СВІ 16,13±0,32 16,48±0,30

СН 14,01±0,66 14,19±0,62*

С 12,30±0,47 12,50±0,35*

* Р<0,05 до початкового рівня (до табл. 1–4).

1. Динамі а прод тивності в період ла тації
орів різних типів ВНД (М±m, n=5), л

До згодовування Після згодовуванняТип ВНД

СВР 4,68±0,02 4,80±0,03*

СВІ 4,57±0,06 4,61±0,08

СН 4,61±0,04 4,66±0,05

С 4,50±0,02 4,57±0,03

До згодовування Після згодовуванняТип ВНД

3. Уміст ла този молоці орів різних типів
ВНД після задавання наноа вахелатів міне-
ралів (М±m, n=5), %

СВР 3,97±0,22 4,10±0,21

СВІ 3,43±0,15 3,55±0,2

СН 3,26±0,08 3,31±0,12

С 3,03±0,03 3,10±0,08

До згодовування Після згодовуванняТип ВНД

2. Уміст жир в молоці орів різних типів ВНД
за застос вання наноа вахелатів мінералів
(М±m, n=5), %
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Молочна продуктивність корів
за умов згодовування цитратів біогенних металів

СВР типу ВНД після задавання коровам роз-
чину наноаквахелатів мінералів.
Виявлено зміну вмісту загального білка в

молоці корів різних типів ВНД за згодовування
наноаквахелатів мінералів. Установлено особ-
ливості реакції організму тварин з різними кор-
ковими процесами на дію мінеральної добав-
ки. На початку досліду встановлено тенденцію
до вищого вмісту загального білка в молоці
корів СВР типу ВНД (табл. 4).
Так, у представників цієї дослідної групи по-

чатковий уміст білка у молоці становив 3,50±
0,03% і збільшився впродовж досліду на 5,4%.
Підвищення вмісту білка у корів слабкого типу
ВНД становить 1,9%, що нижче, ніж у тварин
СВІ та СН типів, у яких цей показник становив
3,3 та 3,7% відповідно.

Підвищенням показників продуктивності на
задавання добавки (краще за інші типи) відре-
агували тварини сильних типів ВНД, що свід-
чить про їх високі адаптивні можливості і
здатність адекватно реагувати на зміни
внутрішнього середовища. Вважаємо, що по-
зитивний ефект комплексу наноаквахелатів
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СВР 3,50±0,03 3,69±0,04*

СВІ 3,3±0,05 3,41±0,06*

СН 3,24±0,04 3,36±0,11*

С 3,08±0,01 3,14±0,09*

До згодовування Після згодовуванняТип ВНД

4. Уміст за ально о біл а в молоці орів
різних типів ВНД за мов з одов вання на-
ноа вахелатів мінералів (М±m, n=5), %
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ЗАСТОСУВАННЯ
ІМУНОМОДУЛЯТОРА ТА
СПЕЦИФІЧНОЇ СИРОВАТКИ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ
МУЛЬТИСИСТЕМНОГО ВИСНАЖЕННЯ
ВІДЛУЧЕНИХ ПОРОСЯТ

Наведено рез льтати вплив ім номод лятора
амі син та сироват и тварин ало енної ім нної
на ім нн систем тварин за одночасно о їх
застос вання поросятам із синдромом
м льтисистемно о виснаження.

Найбільшу епізоотологічну проблему в су-
часному свинарстві становить синдром муль-
тисистемного виснаження відлучених поросят
(СМВП), який найчастіше виявляють у поросят
вікової групи «0-2», іноді у свиней старшого
віку. Етіологічними агентами СМВП є циркові-
рус 2-го типу (ЦВС-2) у сполученні з парвові-
русом (ПВС) [6–8] або вірусом репродуктивно-
респіраторного синдрому (РРСС) чи аденовіру-
су свиней [9, 10].
Нині захворювання з СМВП реєструють у

хронічній формі в усіх країнах з розвиненим
свинарством. За літературними даними та
власними дослідженнями встановлено, що ві-
русами ЦВС-2 та РРСС інфіковано більшість
тварин племінних ферм [5, 7, 8].
У хворих поросят спостерігають виснажен-

ня, а також утруднене дихання, пригнічення,
відставання у рості, блідість шкіри, іноді діарею,
порушення функцій центральної нервової сис-
теми. Часто у них виявляють плями червоно-
коричневого кольору на шкірі кінцівок, на задній
частині тулуба і лопатках. У центрі цих плям
з’являються вогнища некрозу.
У разі порушення фізіологічного розвитку

поросят на фоні імунодефіцитів, що пов’язано
з циркуляцією вірусів, відбувається нашаруван-
ня бактеріальних асоціацій (ентеропатогенних
кишкових паличок, клостридій, сальмонел, па-
стерел, гемофіл, стрептококів, стафілококів,
мікоплазм).
Світовий досвід свідчить, що для ліквідації

осередків інфекційних хвороб поліетіологічно-
го походження зі стійкою патогенною мікро-
флорою ефективним є протиепізоотичні захо-
ди, розроблені для певного стада або господар-
ства. Це планове застосування специфічних
лікувальних препаратів — специфічних імунних

Ключові слова: імуномодулятор, сироватка, мультисистемне виснаження

сироваток від тварин-реконвалесцентів та ауто-
вакцин, а також у сполученні з імуномодулято-
рами нового покоління для підтримання фізіо-
логічного стану організму тварин. Таким імуно-
модулятором є аміксин (індуктор ендогенного
інтерферону), який пригнічує репродукцію ві-
русів, стримує розвиток імуносупресивного ста-
ну на організм тварин, стимулює стовбурові
клітини кісткового мозку [1, 3].
Мета роботи — вивчення імунологічного

стану поросят з асоційованим перебігом цир-
ковірусної інфекції, парвовірусної інфекції та
репродуктивно-респіраторного синдрому сви-
ней після одночасного використання імуномо-
дулятора аміксин і сироватки алогенної імунної,
отриманої від тварин-реконвалесцентів.
Матеріали і методи. Дослідження проводи-

ли за виробничих умов у свиногосподарствах
і в лабораторіях ННЦ «ІЕКВМ». Вивчали хво-
роби свиней, клінічну біохімію та імунохімію,
молекулярну діагностику та епізоотологію, гель-
мінтологію на 30-ти поросятах 40–60-денного
віку. Для проведення досліджень було сформо-
вано 2 групи поросят (n=15): І — тварини з
клінічними ознаками СМВП; ІІ — контрольна
(умовно здорові тварини). Тварин досліджу-
вали клінічно, серологічно, бактеріологічно,
молекулярно-діагностично та гельмінтологічно.
У станках розміщували по 7–8 дослідних тва-
рин. Дослідну групу формували з клінічно хво-
рих на СМВП тварин, які були серопозитивни-
ми на ЦВС-2, ПВС, РРСС. Наявність збудників
цих вірусів у крові хворих поросят установле-
но за допомогою ПЛР. З носоглоткових змивів
від поросят не виявлено патогенної бактері-
альної мікрофлори, мікоплазм, у пробах фека-
лій — гельмінтів. Годували тварин згідно з нор-
мами для їхнього віку.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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Клінічні ознаки захворювання у поросят: вис-
наження, відставання у рості, на шкірі локальні
червоні плями, дерматит і кашель. Дослідних
тварин після комплектування витримали 7 діб
для зняття наслідків стресу. Аміксин поросятам
застосовували у дозі 40 мг/гол. тричі з інтер-
валом 5 діб. Водночас хворим тваринам внут-
рішньом’язово вводили сироватку алогенну
імунну в дозі 3 см3 тричі з інтервалом 2 доби.
На 10-ту добу після завершення досліду від

поросят І та ІІ груп відбирали кров для прове-
дення досліджень її клінічних і біохімічних по-
казників. Відбір крові проводили загальноприй-
нятим методом — пункцією краніальної вени з
дотриманням умов асептики та антисептики з
розчином лимоннокислого натрію. Досліджено
концентрацію загального білка, рівень серому-
коїдів (Sm), рівень інтерферону, концентрацію
Ig M, Ig G, рівень Т- та В-клітин.
Рівень інтерферону у сироватці крові визна-

чали за затримкою ЦПД вірусу везикулярного
стоматиту, концентрацію загального білка — за
біуретовою реакцією, серомукоїди (Sm) — турбі-
диметричним методом, концентрацію Ig M, Ig G
— методом простої радіальної імунодифузії за
Манчині, оцінку загального рівня Т-клітин — за
методом спонтанного розеткоутворення з ерит-
роцитами барана. В-клітини ідентифікували
методом розеткування з зимозаном [2, 4].
Результати досліджень. Визначено показ-

ники імунної системи у поросят до та після об-
робки аміксином та сироваткою (таблиця). Ус-
тановлено, що рівень Ig M у поросят І групи до
використання лікувальних препаратів досягав
2,91 г/л, що в 1,6 раза перевищував цей показ-
ник у тварин на контролі (1,86 г/л). Ig M з’явля-
ються в організмі на ранній стадії імунної від-
повіді на вірусний антиген, свідчать про гострий

Застосування імуномодулятора
та специфічної сироватки для лікування синдрому
мультисистемного виснаження відлучених поросят

інфекційний процес і початок захворювання у
поросят дослідної групи. Рівень Ig G для поро-
сят 40–50-денного віку не відображає стану
імунної системи. Концентрація загального білка
у поросят І групи незначно перевищувала по-
казник у контрольній групі, що є ознакою неак-
тивного запального процесу. Рівень імуносуп-
ресорних білків-серомукоїдів у хворих тварин
був удвічі вищим, ніж у поросят контрольної
групи, що пояснюється імуносупресивним впли-
вом вірусів на імунну систему.
Рівень інтерферону у дослідній групі стано-

вив 1,6 МО/см3 і вірогідно не відрізнявся від
його контрольних значень.
Розеткоутворювальна функція Т-лімфоцитів

у поросят дослідної групи стала нижчою на
6,7%, ніж у здорових поросят. Це є ознакою
розвитку імунодефіцитного стану в результаті
вірусної інфекції у поросят, що спричинило зни-
ження активності Т-клітин, порушення співвід-
ношення між Т-хелперами та Т-супресорами.
Також не виявлено активності гуморальних

реакцій у тварин за результатами досліджень
сироваток крові поросят, де не було вірогідних
відмінностей за кількістю розеткоутворюваль-
них В-клітин у групах І та ІІ (16,4±2,6 та 15,17±
2,19% відповідно).
За результатами досліджень уже на 10-ту

добу після введення препаратів рівень Ig M
поступово знижувався, а Ig G підвищувався на
49,5% порівняно з показниками контрольної
групи, тоді як у контрольній групі цей показник
залишався в межах норми.
Концентрація загального білка у сироватці

крові поросят дослідної групи підвищилася на
35,3% порівняно з показником до експеримен-
ту і на 33,2% від контрольних його значень че-
рез зростання рівня імуноглобулінів.

Ig M, г/л 2,91±0,30 1,86±0,24 2,14±0,22* 2,52±0,44

Ig G, г/л 14,06±2,20 15,26±2,18 26,88±2,46* 13,30±0,51

Загальний білок, г/л 75,52±3,37 66,24±4,26 102,20±3,36 68,28±3,02

Sm, мг/мл 6,21±0,30 3,16±0,28* 3,76±0,32* 3,44±0,18

Інтерферон, МО/см3 1,60±0,24 1,40±0,20* 4,20±0,20* 1,80±0,20

Т-клітини (CD4), % 40,60±2,20 43,33±2,11* 48,70±3,60 44,15±1,80

В-клітини, % 16,40±2,60 15,17±2,19 20,80±0,44* 16,18±1,62

* Різниця значень показників тварин І групи вірогідна за Р≤0,05 щодо відповідних показників ІІ групи.

Динамі а ім ноло ічних по азни ів поросят з СПМВ до та після застос вання амі син та
сироват и ало енної ім нної (n=15) (за р пами)

Показник
І ІІ І ІІ

До застосування Після застосування
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Застосування імуномодулятора
та специфічної сироватки для лікування синдрому
мультисистемного виснаження відлучених поросят

Дослідженнями показників імунітету поро-
сят, хворих на синдром мультисистемного
виснаження і заражених асоціацією вірусів
ЦВС-2, ПВС РРСС, установлено пригнічення
активності противірусної відповіді, що вияв-
лялась недостатнім підвищенням рівня за-
гального білка крові, значним підвищенням
рівня серомукоїдів, недостатністю Т-клітин-
ного ланцюга імунітету. Отримані дані свід-
чили про розбалансування імунної відповіді в

Висновки

результаті розвитку імуносупресивного ста-
ну у тварин.
Застосування індуктора ендогенного ін-

терферону аміксину одночасно з сироваткою
алогенною імунною у поросят з СМВП сприя-
ло активізації клітинних і гуморальних ланок
імунної системи завдяки приросту кількості
Т-клітин на 16,6%, В-клітин — на 21,2%, іму-
ноглобулінів G — на 49,5% та синтезу інтер-
ферону.
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Також після застосування препарату аміксин
та сироватки рівень серомукоїдів знизив-ся на
65,2% порівняно з цим показником до ви-
користання імуномодулятора. Це можна по-
яснити тим, що аміксин має здатність знижу-
вати імуносупресивний вплив вірусів на
організм тварин і сприяє активному утворенню
антитіл.
Результати проведених досліджень свідчать

про те, що 3-разове введення аміксину стиму-
лює синтез інтерферону. Так, у поросят дослід-
ної групи рівень інтерферону підвищувався у

2,6 раза порівняно з цим показником до засто-
сування препарату і відрізнявся від його зна-
чень у контрольній групі у 2,3 раза. Зростання
кількості Т-клітин на 16,6% і В-клітин на 21,2%
відповідно корелювало зі змінами рівня інтер-
феронового профілю.
Отже, результати проведених досліджень

довели, що аміксин одночасно з сироваткою
алогенною імунною, стимулюючи інтерферо-
ногенез, гуморальний та клітинний імунітет,
сприяє підвищенню захисних сил організму,
індукує процеси антитілоутворення.
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ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОЇ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ У ТЕЛИЦЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ
МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ В УМОВАХ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Наведено рез льтати досліджень ві ової
динамі и морфоло ічних і біохімічних по азни ів
рові та по азни ів моральної і літинної лано
ім нітет телиць раїнсь ої чорно-рябої
молочної породи. Встановлено, що тварини цієї
породи в мовах західно о ре іон У раїни
хара териз ються висо им рівнем
резистентності.

Селекційну роботу з наявними масивами
великої рогатої худоби в Україні спрямовано на
підвищення її генетичного потенціалу. Для по-
дальшого вдосконалення порід потрібні глибокі
знання їхніх біологічних особливостей, що ха-
рактеризують резистентність тварин, оскільки
підвищення продуктивності може призводити
до послаблення конституції та природного опо-
ру організму захворюванням. Природна резис-
тентність характеризується комплексом гема-
тологічних (морфологічних, біохімічних, імуно-
логічних) і фізіологічних показників. Вона має
генетичну природу, проте її рівень буває різним
і залежить від породи, віку і фізіологічного ста-
ну тварин, пори року, годівлі, умов утримання
та інших факторів [9]. У селекційній роботі ве-
лике значення має визначення рівня природної
резистентності тварин, яких розводять у різних
регіонах [1, 5, 6]. Можливість і перспективність
підвищення стійкості тварин до захворювань
селекційно-генетичними методами підтвердже-
но рядом робіт [6, 9, 10].
Природна резистентність тварин до неспе-

цифічних факторів навколишнього середовища
має полігенний характер детермінованості, тому
потрібно враховувати сукупність показників, які
характеризують захисну систему організму [11].

Ключові слова: природна резистентність, морфологічні та біохімічні показники, імунітет,
бактерицидна і лізоцимна активність

Мета досліджень — вивчити вікову динамі-
ку морфологічних і біохімічних показників крові
та показників гуморальної і клітинної ланок іму-
нітету телиць української чорно-рябої молочної
породи.
Матеріали і методи. Дослідження проведе-

но в динаміці на 39 телицях української чорно-
рябої молочної породи в Сокальському від-
діленні «Молочні ріки» Львівської області.
Для дослідження гематологічних показників

кров брали з яремної вени до ранішньої годівлі
у 3-; 6-; 9-; 12-; 15- та 18-місячних телиць. Щоб
отримати сироватку, проби крові центрифугу-
вали. Кількість еритроцитів і вміст гемоглобіну
визначали за допомогою фотоелектроколори-
метра, загальний білок — рефрактометрично,
білкові фракції — нефелометричним методом,
кількість лейкоцитів — способом підрахунку в
камері Горяєва, лейкоцитарну формулу — за
загальноприйнятою методикою, резервну луж-
ність — за методикою Неводова в модифікації
Миловидова [2, 3, 7].
Бактерицидну активність сироватки крові

визначали фотонефелометричним кюветним
методом, лізоцимну — нефелометричним ме-
тодом за В. Г. Дорофейчуком [4], фагоцитарну
активність нейтрофілів, фагоцитарний індекс —
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резистентності у телиць української чорно-рябої
молочної породи в умовах західного регіону України

за методикою В.С. Гостева [8], кількість Т- і В-
лімфоцитів — за методикою M. Jondal et al.
[12]. Загальний бал природної резистентності
розраховували за шкалою, запропонованою
В.Є. Чумаченком та ін. [9]. Якщо цей показник
перебуває в межах 50–80 балів, це вважаєть-
ся нормальним рівнем резистентності, 19–30 —
низьким.
Результати досліджень. Стан природної

резистентності тварин вивчали за комплексом
морфологічних і біохімічних показників крові та
показників гуморальної і клітинної ланок імуні-
тету. Встановлено, що всі досліджувані показ-
ники крові телиць української чорно-рябої мо-
лочної породи у досліджувані вікові періоди
були в межах фізіологічної норми, однак з віком
тварин вони дещо змінювалися. Так, кількість
еритроцитів у крові 9-місячних тварин порівня-
но з 3- та 6-місячними була нижчою на 0,62
(Р<0,001) та 0,19 Т/л відповідно (табл. 1). З
9- до 18-місячного віку цей показник невірогід-
но збільшився. Вміст у крові гемоглобіну впро-
довж досліджуваного періоду мав хвилеподіб-
ний характер. До 9-місячного віку телиць він
знижувався, у 12-місячному віці зріс, а в по-
дальшому знову знизився. Однак різниця за
цим показником була вірогідною лише у двох

випадках, а саме: 15- і 18-місячні телиці за
вмістом у крові гемоглобіну поступалися 12-
місячним на 4,62 (Р<0,01) та 7,99 г/л (Р<0,001)
відповідно. Кількість лейкоцитів у крові тварин
у досліджувані вікові періоди коливалася від 7
до 8,34 Г/л і ніякої закономірності за цим показ-
ником не виявлено. Резервна лужність крові
найвищою була в 3-місячних телиць і з віком
тварин вона знижувалася. У 18-місячному віці
порівняно з 3-місячним цей показник зменшив-
ся на 3,72 об. % (Р<0,01).
Показники лейкограми телиць української

чорно-рябої молочної породи в досліджувані
вікові періоди перебували у межах фізіоло-
гічної норми, проте за ними виявлено деяку
міжвікову відмінність (табл. 2). Так, з віком у
крові телиць збільшувалася кількість еозино-
філів та сегментоядерних нейтрофілів. У 18-мі-
сячних тварин ці показники були більшими по-
рівняно з 3-місячними на 1,44 та 3,25% відпо-
відно (за Р<0,001 в обох випадках). Кількість
лімфоцитів з віком телиць знижувалася і у
18-місячних тварин порівняно з 3-місячними
була нижчою на 4,86% (Р<0,001). Кількість мо-
ноцитів у 9-місячних тварин порівняно з 3- та
6-місячними збільшилася на 0,75 (Р<0,05) та
0,36% відповідно, а в подальшому вона змен-

Еритроцити, Т/л 6,81±0,14 6,38±0,12 6,19±0,10 6,25±0,09 6,30±0,09 6,39±0,10

Гемоглобін, г/л 114,69±1,20 112,27±1,18 111,96±1,20 114,27±0,97 109,65±1,19 106,28±1,23

Лейкоцити, Г/л 8,34±0,17 7,52±0,17 7,94±0,12 7,00±0,13 8,00±0,17 7,99±0,14

Резервна лужність,
об. % 54,10±1,05 53,97±1,10 52,82±0,91 52,31±1,02 51,28±1,00 50,38±0,89

1. Гематоло ічні по азни и рові телиць (M±m, n=39)

3 6 9 12 15 18
Показник

Вік тварин, міс.

Базофіли 0,21±0,07 0,26±0,07 0,36±0,08 0,33±0,07 0,28±0,08 0,44±0,08

Еозинофіли 2,38±0,18 2,46±0,15 2,82±0,16 3,05±0,20 3,38±0,19 3,82±0,23

Нейтрофіли:
  паличкоядерні 3,97±0,24 4,26±0,25 4,23±0,23 4,08±0,19 4,18±0,21 4,00±0,25

  сегментоядерні 23,62±0,36 23,74±0,24 24,31±0,31 24,93±0,33 26,23±0,24 26,87±0,34

Лімфоцити 65,67±0,47 64,77±0,42 63,38±0,41 63,10±0,36 61,69±0,46 60,81±0,44

Моноцити 4,15±0,25 4,51±0,29 4,90±0,27 4,51±0,18 4,24±0,21 4,06±0,17

2. Лей оцитарна форм ла рові телиць (M±m, n=39), %

3 6 9 12 15 18
Показник

Вік тварин, міс.
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шувалася і у 18-місячних телиць порівняно з
9-місячними була меншою на 0,84% (Р<0,05).
За кількістю базофілів у крові вірогідна різни-
ця спостерігалася лише між 3- і 18-місячними
тваринами. З віком телиць у лейкограмі крові
кількість паличкоядерних нейтрофілів змінюва-
лася незначно.
Щодо загального білка в сироватці крові,

то у 6-місячному віці тварин порівняно з
3-місячним він був вищим на 2,85 (Р<0,001), у
9-місячному порівняно з 6-місячним — на 2,93
(Р<0,001), у 12-місячному порівняно з 9-місяч-
ним — на 2,77 (Р<0,001), у 15-місячному по-
рівняно з 12-місячним — на 3,57 (Р<0,001) і у
18-місячному віці порівняно з 15-місячним — на
2,59 г/л (Р<0,01) (табл. 3). За фракційним скла-
дом білка у сироватці крові між 3-, 6- та 9-мі-
сячними телицями вірогідної різниці не вияв-
лено. У наступні вікові періоди кількість аль-
бумінів у сироватці крові знижувалася, α- і
β-глобулінів — зростала, γ-глобулінів — у

12-місячному віці знизилася, а в подальшому
зростала.
Зі зростанням віку телиць спостерігалося

збільшення бактерицидної і лізоцимної актив-
ності сироватки крові та фагоцитарної актив-
ності нейтрофілів (табл. 4). У 18-місячних тва-
рин порівняно з 3-місячними ці показники були
вищими на 10,82; 6,21 та 7,07% відповідно (за
Р<0,001 у всіх випадках). Фагоцитарний індекс
у досліджувані вікові періоди перебував у ме-
жах 8,62–8,86 у.о., однак вірогідну різницю за
цим показником установлено лише між 3- і 12-
та 12- і 18-місячними телицями.
За кількістю Т-лімфоцитів у вікові періоди 3;

6 та 9 міс. вірогідної різниці не виявлено, а в
12-місячному віці порівняно із зазначеними
віковими періодами вона зросла на 1,03 (Р<0,05),
1,59 (Р<0,01) та 1,85 (Р<0,001), у 15-місячному
— на 2,54 (Р<0,001), 3,1 (Р<0,001) та 3,36
(Р<0,001) і у 18-місячному — на 2,92 (Р<0,001),
3,48 (Р<0,001) та 3,74 % (Р<0,001) відповідно.

Загальний білок 6,03±0,04 6,32±0,04 6,61±0,04 6,89±0,03 7,24±0,05 7,50±0,06

Альбуміни 49,80±0,67 49,88±0,56 48,68±0,43 45,18±0,38 44,40±0,51 41,93±0,41

Глобуліни 50,20±0,67 50,12±0,56 51,32±0,43 54,82±0,38 55,60±0,51 58,07±0,44

  в т.ч.:
    α-глобуліни 11,83±0,26 11,65±0,24 12,13±0,18 13,94±0,22 14,04±0,22 14,62±0,26

    β-глобуліни 12,42±0,42 12,25±0,37 12,93±0,27 16,33±0,35 16,09±0,29 16,89±0,27

    γ-глобуліни 25,95±0,61 26,22±0,57 26,26±0,45 24,55±0,38 25,47±0,42 26,56±0,37

3. За альний біло та йо о фра ції сироватці рові телиць (M±m, n=39), %

3 6 9 12 15 18
Показник

Вік тварин, міс.

Фагоцитарна

активність,% 51,94±0,51 53,44±0,49 54,72±0,46 56,21±0,46 57,23±0,44 59,01±0,37

Інтенсивність
фагоцитозу, у.о. 8,62±0,09 8,73±0,09 8,83±0,09 8,86±0,07 8,75±0,07 8,63±0,05

Бактерицидна

активність, % 53,90±1,17 55,60±0,91 60,36±0,90 62,68±0,83 63,17±0,63 64,72±0,45

Лізоцимна

активність, % 22,00±0,56 23,90±0,44 25,23±0,45 25,97±0,41 27,13±0,44 28,21±0,43

Т-лімфоцити, % 42,41±0,31 41,85±0,34 41,59±0,29 43,44±0,34 44,95±0,44 45,33±0,38

В-лімфоцити, % 16,56±0,17 17,79±0,15 18,15±0,21 18,92±0,20 19,26±0,31 19,79±0,30

4. По азни и моральної і літинної лано ім нітет телиць (M±m, n=39)

3 6 9 12 15 18
Показник

Вік тварин, міс.



43Вісник аграрної наукиберезень 2013 р.

ГЕНЕТИКА,
СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Формування природної
резистентності у телиць української чорно-рябої
молочної породи в умовах західного регіону України

Телиці української чорно-рябої молочної по-
роди в умовах західного регіону України ха-
рактеризуються високим рівнем резистент-
ності.
З віком телиць підвищується вміст загаль-

ного білка в сироватці крові, кількість еози-
нофілів і сегментоядерних нейтрофілів, бак-
терицидна та лізоцимна активності си-
роватки крові, фагоцитарна активність

Висновки

нейтрофілів і кількість В-лімфоцитів та зни-
жується кількість лімфоцитів і резервна луж-
ність. Дослідження на цих тваринах триває.
Буде досліджено молочну продуктивність пер-
вісток і встановлено її зв’язок з показниками
природної резистентності в період їх вирощу-
вання. Результати досліджень будуть вико-
ристані в селекційній роботі з українською
чорно-рябою молочною породою.
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Кількість В-лімфоцитів з 3- до 18-місячного віку
тварин зросла на 3,23% (Р<0,001).
Загальна оцінка природної резистентності в

телиць української чорно-рябої молочної поро-

ди становить 54–60 балів, що є нормальним її
рівнем. Так, у віці тварин 3 міс. (n=39) резис-
тентність — 55 балів; 6 міс. — 54; 9 міс. — 56;
12 міс. — 58; 15 міс. — 60; 18 міс. — 58 балів.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ
НАДІЙНОСТІ РОБОЧИХ
ОРГАНІВ ҐРУНТООБРОБНИХ
МАШИН ПІД ЧАС ЇХ ВІДНОВЛЕННЯ
ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ
СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВАМ
Проаналізовано мови е спл атації робочих
ор анів ґр нтообробних машин, ре омендовано
способи розв’язання проблеми підвищення
рес рс лап льтиваторів під час їх відновлення
із застос ванням еле троерозійно о за острення
та зміцнення стій ими до абразивно о
знош вання наплавлювальними матеріалами.

Насиченість вітчизняного сільськогосподар-
ського виробництва як вітчизняною, так і зару-
біжною ґрунтообробною технікою створює пе-
редумови для її ефективного використання. За
статистичними даними, в Україні налічується
понад 70 тис. плугів, 90 тис. культиваторів та
40 тис. дискових борін вітчизняного і зарубіж-
ного виробництва. Досить часто вітчизняні ви-
робники сільськогосподарської продукції від-
дають перевагу імпортній техніці, оскільки до-
свід експлуатації показує її перевагу в надій-
ності порівняно із вітчизняною, зокрема це
стосується і довговічності робочих органів ма-
шин для обробітку ґрунту. Однак і вітчизняні і
зарубіжні робочі органи зношуються, хоча і з
різною інтенсивністю, що призводить до неякі-
сного виконання їх функціонального призначен-
ня. Наприклад, за зношення лап культиваторів
зменшується ширина їх захвату до значень,
менших за допустимі. Крім того, полольні лапи
виконують функцію не тільки розпушування
ґрунту, а й підрізання кореневищ бур’янів. Для
цього лезо лапи в процесі експлуатації постійно
має бути гострим. На жаль, лапи, які випускає
наша промисловість, та імпортні — такі, як
«Bellota», «Horsch-Агро-Союз» та ін., не всі
відповідають вимогам до самозагострення, що
призводить до накопичення маси бур’янів на
стійці лап та неможливості підрізання бур’янів
у міжрядді чи по всій ширині обробітку ґрунту.

Ключові слова: плоскорізні стрілчасті лапи, абразивне зношування, електроерозійне
загострення, зміцнююче відновлення

Тому перед підприємствами з ремонту та
відновлення робочих органів ґрунтообробних зна-
рядь постали два основні завдання: це, по-пер-
ше, підвищення зносостійкості робочих органів
до рівня кращих зарубіжних зразків і навіть
вище, а по-друге, — забезпечення самозагост-
рення цих робочих органів у процесі виконання
функціонального призначення. Зокрема, це
стосується і державних підприємств — дослід-
них господарств НААН, яких в Україні налі-
чується понад 140.
Сьогодні з огляду на появу порівняно нових

технологій нанесення зміцнюючих покрить —
таких, як електроерозійна обробка ріжучої ча-
стини лезових робочих органів та локальне
точкове зміцнення тих частин лап, які забезпе-
чують ширину захвату спеціальними, стійкими
до абразивного зношування, матеріалами, ці
завдання можуть бути вирішені.
Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Аналіз умов експлуатації ґрунтообробної
техніки показує, що її лезові робочі органи на-
бувають зношень різного характеру.
Зокрема, лапи культиваторів, що працюють

на глинистих і чорноземних ґрунтах, швидко
затуплюються під час зношення кромки леза,
тоді як на піщаних ґрунтах лапа залишається
більш гострою, а зношення відбувається за тов-
щиною. На характер зношення істотно впливає
і нерівномірність тиску ґрунту в різних зонах
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робочого органу. Через те, що питоме наван-
таження на передню частину лапи збільшуєть-
ся в напрямку до носка, інтенсивність зношен-
ня носка лапи, як правило, в кілька разів вища,
ніж інших частин лапи [3].
Тому була підтверджена робоча гіпотеза,

згідно з якою зміцнення доцільно проводити
передусім у місцях з найбільшою імовірністю
зношення з урахуванням умов роботи (маєть-
ся на увазі характеристика ґрунтів).
Провідні зарубіжні фірми довговічність робо-

чих органів, зокрема лемешів плугів та перед-
плужників, польових дощок, лап культиваторів
та ін., підвищують термічною обробкою та на-
плавленням, а також збільшенням майже в 1,5
раза товщини та ширини робочого органу, на-
приклад лемеші фірми «Lemken».
Інформації про склад матеріалу, з якого ви-

готовляються робочі органи, зарубіжні фірми
не надають, але наші дослідження показали,
що більшість робочих органів зарубіжного ви-
робництва мають твердість в межах 45–60
НRС. Таку твердість може забезпечити об’ємне
загартування робочих органів, що і зумовлює
певною мірою порівняно високу зносостійкість.
Останнім часом виробники вітчизняної ґрун-

тообробної техніки для виготовлення робочих
органів використовують високовуглецеві сталі,
зокрема сталь 65Г. Така сталь забезпечує
твердість близько 60 HRC внаслідок термічної
обробки загартуванням або електроерозійної
обробки [2]. Крім того, на сьогодні розроблено
ряд матеріалів, спеціально призначених для
зміцнення деталей, що працюють в абразивно-
му середовищі, зокрема зварювальних матер-
іалів, розроблених Інститутом електрозварю-
вання ім. Є.О. Патона НАН України, а саме:
електроди марки Т–590. Такі матеріали доціль-
но наносити локально на поверхні робочих
органів у місцях найінтенсивнішого їх зношен-
ня, що забезпечить збільшення ресурсу завдя-
ки підвищенню зносостійкості [1].
Мета досліджень — визначення взаємо-

зв’язку якісних показників зміцнених поверхонь
та режимів електрофізичної обробки, підвищен-
ня довговічності робочих органів ґрунтооброб-
ної техніки.
Результати досліджень. Нами проведено

дослідження способів відновлення зношених
лап культиваторів та режимів виконання техно-
логічних операцій, які при цьому застосовують-
ся. Результатом досліджень є розробка уста-
новки для електроерозійного загострення та
зміцнення робочих органів, а також алгоритму
технологічних операцій зміцнюючого віднов-
лення плоскорізних стрілчастих лап культива-
торів з шириною захвату 410 мм.

Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів
ґрунтообробних машин під час їх відновлення та
інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам

Такі лапи випускаються як вітчизняними ви-
робниками сільськогосподарської техніки, так і
зарубіжними. При цьому вартість зарубіжних
робочих органів у 2–2,5 раза вища, і наробіток
також значно вищий. Щоб забезпечити ресурс
відновленої лапи на рівні зарубіжного, дослі-
джувались технології відновлення зі зміцнен-
ням, які передбачають відому послідовність
операцій відновлення, коли зношену частину
відрізають, а замість неї приварюють виготов-
лені ремонтні елементи з наступною необхід-
ною зміцнюючою обробкою.
Алгоритм технологічних операцій зміцнюю-

чого відновлення плоскорізних стрілчастих лап
культиваторів такий: дефектування; слюсарна
(обрізування зношеної частини плазмовим або
газокисневим методом); слюсарна (виготовлен-
ня ремонтних вставок); електроерозійна (елек-
троерозійне загострення та зміцнення вставок);
зварювання (приварювання ремонтних вставок
до остова); наплавлювальна (електродугове
наплавлювання точок); контроль.
Обрізування зношеної частини виконується

методами газокисневого або плазмового різання.
Ремонтні елементи виготовляються із лис-

тової сталі 65Г на гільйотинних ножицях. Для
гарантування зносостійкості вставки обробля-
лись електроерозійним методом під кутом,
який забезпечує загострення з товщиною кром-
ки 0,5 мм та шириною зміцнення 20–25 мм.
Товщина зміцненого шару становила 0,5–2,0 мм.
З’ясовано, що твердість отриманого загар-

тованого шару майже не залежить від режимів
обробки і становить при цьому 58–62 HRC, що
гіпотетично має забезпечувати високу зносо-
стійкість робочих органів. Для забезпечення
самозагострення співвідношення між твердістю
загартованих шарів та основного матеріалу
має відповідати умові самозагострення [4]:

Нт≥Нн·К, (1)
де Нт — твердість зміцненого шару; Нн — твер-
дість носійного шару; К — коефіцієнт, залеж-
ний від абразивних властивостей робочої маси,
К = 1,2…2,4.
За середньої твердості загартованої елект-

роерозійним способом сталі 65Г близько 60HRC
і твердості незагартованої сталі 65Г близько 25
HRC мають місце умови самозагострення. Од-
нак під час проведення досліджень електрое-
розійного методу було помічено, що така об-
робка супроводжується деформаціями, які в
окремих випадках призводили до недопусти-
мих величин зміни розмірних показників ремон-
тних елементів.
На деформаційні зміни деталей у процесі

електроерозійної обробки істотно впливають
розміри ремонтних елементів, а саме: довжи-
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на, товщина та ширина деталі. Логічно, що ве-
личина деформації перебуває в прямій залеж-
ності від довжини ремонтного елемента, а са-
ме: для однакових відрізків довжини — вели-
чина деформацій однакова.
Встановлено, що величина деформації ре-

монтних елементів зменшується зі збільшен-
ням їхньої товщини. Залежність величини де-
формації від товщини ремонтного елемента
описується степеневою функцією:

у=110,92х–2,14, (2)

де у — величина деформації, мм; х — товщи-
на ремонтного елемента, мм.
Графічну залежність наведено на рис. 1.
Установлено, що величина деформації ре-

монтних елементів зменшується зі збільшен-
ням їхньої ширини. Залежність величини де-
формації від ширини ремонтного елемента
описується також степеневою функцією:

у=191х–1,0985, (3)

де у — величина деформації, мм; х — ширина
ремонтного елемента, мм.
Графічну залежність наведено на рис. 2.
Встановлені залежності придатні для товщи-

ни ремонтних елементів від 4 мм і більше та
ширини від 30 мм і більше.
У результаті проведених наукових дослі-

джень визначено режими електроерозійної об-
робки під час зміцнення ремонтних елементів,
які забезпечують якісні показники, а саме: твер-
дість отриманого шару та відсутність дефор-
мації понад 2 мм (за даними експлуатаційників,
відхилення глибини передпосівного обробітку
допускається до 5 мм).
Такі показники отримуємо для ремонтних

елементів до відновлених лап культиваторів
завтовшки 8 мм, завширшки 60 мм та завдов-
жки — 400 мм при струмі 350–400 А, напрузі
50–55 В і температурі охолоджувального се-
редовища у ванні установки для одночасного
електроерозійного загострення та зміцнення
від 20 до 30°С.
Зміцнені таким чином складові частини при-

варювали у стик чи нахлистом на остов обріза-
ної зношеної лапи з двох боків дуговим спосо-
бом. Після приварювання лез до остова зі збе-
реженням конструктивних розмірних показників
нових лап проводили локальне дугове зміцнен-
ня штучними електродами носкової частини та
в місцях, які забезпечують ширину захвату ла-
пи, а саме: у хвостовій частині кожного крила.
Відновлені та зміцнені описаним методом

лапи культиваторів пройшли випробування на
зносостійкість у польових умовах на культива-
торі КТС-9,7 в ПП «Агроекологія» Шишацького
р-ну Полтавської обл.
Вигляд відновленої лапи, встановленої на

культиваторі, подано на рис. 3.
На цьому самому культиваторі для порів-

няльних випробувань були встановлені ана-
логічні лапи з шириною захвату 410 мм іспансь-
кого виробництва фірми «Bellota», оскільки за
результатами експертних оцінок, ці лапи мають
наробіток удвічі більший, ніж вітчизняні лапи
серійного виробництва.
У результаті випробувань встановлено, що

відновлені та зміцнені за технологією ННЦ
«ІМЕСГ» універсальні стрілчасті лапи з шири-
ною захвату 410 мм відповідають своєму функ-
ціональному призначенню. За напрацювання
на одну лапу 60 га ступінь зношеності цих лап
менший, ніж імпортних, товщина різальної
кромки перебуває у межах 0,5–1,0 мм, а лапи
придатні для подальшої експлуатації (рис. 4).
Крім того, з’ясовано, що культиваторні лапи

фірми «Bellota» не відповідають вимогам до
самозагострення після аналогічного наробітку.
Порівняльний аналіз зношення лап, віднов-

лених та зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ»,
із серійними лапами вітчизняного виробництва
показав, що їхній ресурс у 2,1–2,3 раза вищий.
За даними експлуатаційників, вартість куль-

тиваторної лапи фірми Bellоta становить 190–
200 грн.
Розрахункова вартість відновлення такої ла-

пи, а також аналогічної лапи з шириною захва-
ту 410 мм вітчизняного виробництва — 110 грн,

Рис. 1. Залежність величини деформації ре-
монтно о елемента від йо о товщини за
еле троерозійної оброб и, де ΔΔΔΔΔ — величина
деформації, мм; δδδδδ — товщина ремонтно о
елемента, мм

Δ,
 м
м

δ, мм

Рис. 2. Залежність величини деформації ре-
монтно о елемента від йо о ширини за еле -
троерозійної оброб и, де ΔΔΔΔΔ — величина де-
формації, мм; В — ширина ремонтно о еле-
мента, мм

Δ,
 м
м

В, мм



47Вісник аграрної наукиберезень 2013 р.

МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

Забезпечення експлуатаційної надійності робочих органів
ґрунтообробних машин під час їх відновлення та
інноваційні пропозиції сільгосппідприємствам

що становить 55–60% від вартості нової лапи
Bellоta при забезпеченні наробітку на рівні кра-
щих зарубіжних зразків та забезпеченні само-
загострення під час виконання функціональних
технологічних операцій з передпосівного обро-
бітку ґрунту.
Нами розроблено інноваційну бізнес-пропо-

зицію щодо створення дільниць з відновлення
робочих органів ґрунтообробних машин в умо-
вах сільськогосподарського підприємства з оз-
наченням необхідного технологічного облад-
нання та забезпеченням технологічною доку-
ментацією.
Для створення дільниці з відновлення робо-

чих органів досить виробничої площі 60 м2. При
цьому для забезпечення функціонування тех-
нології необхідне таке обладнання: установка
для одночасного електроерозійного загострен-

ня та зміцнення робочих органів 01.10.016А.
Вона має комплектуватися джерелом живлен-
ня типу ВД-1202, ВДУ — 506 і т.ін. Установку
можна виготовити за кресленнями ННЦ «ІМЕСГ»,
що значно здешевить її вартість; установка для
плазмового різання металу завтовшки до 25 мм.
Рекомендується апарат «Мультиплаз — 7500»;
джерело живлення з крутоспадною характерис-
тикою, придатне для ручного зварювання штуч-
ними електродами (типу ВДУ, ВС, від 300А і
вище); для виготовлення ремонтних вставок
фрагментарно використовуються гільйотинні
ножиці. За їх відсутності виготовлення таких
вставок можна замовити на найближчому під-
приємстві, де є таке обладнання.
Економічний ефект від упровадження техно-

логії та обладнання за створення такої дільниці
становитиме близько 50 тис. грн за рік.

Рис. 4. Ви ляд відновленої лапи, встановле-
ної на льтиваторі

Рис. 5. Ви ляд відновленої лапи після наро-
біт 60 а

При відновленні і зміцненні робочих органів
ґрунтообробних машин раціональним є спосіб
електроерозійної обробки з одночасним заго-
стренням і зміцненням лезової частини на
глибину 1–3 мм, що забезпечує самозагост-
рення у процесі експлуатації.
Установлено, що величина деформації ре-

монтних елементів обернено залежить від
їхніх товщини і ширини й описується степе-

Висновки

невою функцією. Раціональними режимами
електроерозійної обробки є струм 350–400 А,
напруга 50–55В і температура рідинного се-
редовища 20–30° С. Ресурс відновлених та
зміцнених робочих органів у 2,1–2,3 раза ви-
щий за ресурс серійних лап вітчизняного ви-
робництва, вартість відновлення становить
55–60% від вартості нових робочих органів
зарубіжного виробництва.
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Висвітлено проблем та підходи до оцінювання
я існо о стан ре льтивованих ґр нтів.
Наведено рез льтати їх оцінювання за різними
методи ами та здійснено аналіз рез льтатів
провадження цьо о оцінювання. Запропоновано
здійснювати оцін ре льтивованих ґр нтів із
застос ванням методи и боніт вання земель
В.В. Медведєва, І.В. Пліс о з ви ористанням
поправних оефіцієнтів на час біоло ічно о
освоєння ґр нтів.

Площі техногенних ґрунтів в Україні займа-
ють понад 170 тис. га. Для реалізації статей
191, 196 Земельного кодексу України [5] щодо
здійснення державного моніторингу, обліку
кількості та якості земель потрібно визначити
методи оцінювання рекультивованих ґрунтів.
В Україні, за аналізом В.В. Медведєва [8],

досвід якісного оцінювання ґрунтів незначний.
В.П. Кузьмичовим [2] було запропоновано і
впроваджено бонітування ґрунтів за врожайніс-
тю основних сільськогосподарських культур.
Саме цей методичний підхід ним апробовано
для оцінювання рекультивованих ґрунтів степо-
вої зони України [7] і доведено, що на рекуль-
тивованих землях в землеробському напрямі
зі збільшенням глибини насипного гумусовано-
го шару ґрунту істотно зростає врожайність
районованих сортів провідних сільськогоспо-
дарських культур. Як вихідні було взято боні-
тети дослідних варіантів за врожайністю в зер-
нових еквівалентах під час визначення орієн-
товної вартісної економічної оцінки земель при
відчуженні під несільськогосподарське викори-
стання за методикою П.П. Маракуліна [7]. Про-
те вибір конструкції рекультивованих ґрунтів як

Ключові слова: рекультивовані ґрунти, гумусований шар ґрунту, бонітування, оцінний критерій

об’єктів сільськогосподарської рекультивації
зумовлюється комплексом конкретних місцевих
факторів — ґрунтових, геологічних, гірничо-тех-
нічних, агротехнічних, економічних, соціально-
екологічних тощо.
Л.В. Єтеревською та ін. [4] було запропоно-

вано метод оцінки рекультивованих земель, в
основу якого покладено взаємозв’язок між
фізичними параметрами породи, грунту і сту-
пенем їх біологізації. Показником, за яким ус-
тановлено якісні відмінності техногенних ґрунтів
як цілісної еколого-економічної системи, бу-
ла величина рівноважної щільності будови
ґрунту, оскільки його загальною ознакою є ду-
же високі значення цього показника — 1,7–
2,0 г/см3 [13], що визначають весь комплекс
водно-фізичних властивостей рекультивованих
земель [14].
Доведено, що щільність техногенних ґрунтів,

залучених до сільськогосподарського вироб-
ництва, має цінову вартість, зумовлену вели-
чиною недобору продукції через високі значен-
ня щільності будови. З урахуванням специфі-
ки рекультивованих ґрунтів їх оцінювання має
комплексний характер.
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В.В. Медведєвим, І.В. Пліско [8] розробле-
но нову методику бонітування ґрунтів. Під час
проведення бонітування рекультивованих ґрун-
тів запропоновано застосування поправних ко-
ефіцієнтів на період біологічного освоєння цих
земель, зокрема: 1–5 років — 0,10–0,15; 6–
15 — 0,20–0,25; 15–50 — 0,30–0,40; >50 ро-
ків — 0,50–0,60.
Нині оцінювання рекультивованих ґрунтів

здійснюється згідно з переліком агровиробни-
чих груп [12] за чинною методикою бонітуван-
ня ґрунтів [10]. При цьому не враховується їх
різноманіття залежно від літологічного складу,
якості і потужності гумусованого шару ґрунту,
строкатості рельєфу та ін. Проте ці оцінні дані
залучаються для розрахунку грошової оцінки
земель і визначення втрат сільськогосподарсь-
кого виробництва. Нині відкритим і актуальним
питанням є відсутність методики визначення
коефіцієнта погіршення рекультивованих ґрун-
тів, який ураховують під час визначення втрат
сільськогосподарського виробництва [11].
Мета досліджень. Оцінювання рекультиво-

аних грунтів лісостепової і степової зон за їх-
німи основними діагностичними показниками,
потенційної родючості та класами придатності
у сільськогосподарському виробництві.
Методика проведення досліджень. Об’єк-

том досліджень були повнопрофільні ґрунти
природно-кліматичних зон України, що порушу-
ються під час проведення земельних робіт, і
техногенні, які формуються на технічному етапі
рекультивації нанесенням ґрунтової маси, що

Оцінювання рекультивованих ґрунтів за придатністю
для використання у сільськогосподарському виробництві

відповідає вимогам ГОСТУ 17.5.3.06–85 [1], і
охарактеризовані Л.В. Єтеревською, М.Т. Дон-
ченко [2, 3] як педоземи. За ступенем визначен-
ня родових ознак та потужністю гумусованого
шару ґрунту цими авторами виокремлено: ма-
лопотужні ґрунти — менше 30 см, середньо-
потужні — 30–60, потужні — понад 60 см;
за вмістом гумусу: слабогумусні — менше 2%,
малогумусні — 2,1–3,0, середньогумусні — по-
над 3%.
Під час проведення науково-дослідних робіт

опрацьовано методики бонітування ґрунтів
Л.Я. Новаковського [10] та В.В. Медведєва,
І.В. Пліско [8]. Оцінні критерії методик наведе-
но в табл. 1.
За методикою Л.Я. Новаковського, для кож-

ного діагностичного показника, який є типовим
критерієм, визначено оцінний бал як співвідно-
шення фактичного значення ознаки до еталон-
ного, помножене на 100. Середній бал розра-
ховано як середньозважений бал. Загальний
бонітет згідно з рекомендаціями [10] визнача-
ли сумою оцінних балів, помноженою на вагові
коефіцієнти для кожного ґрунтового критерію і
поділеною на суму вагових коефіцієнтів.
Результати досліджень. Результати оціню-

вання непорушених і рекультивованих ґрунтів
за методикою Л.Я. Новаковського наведено в
табл. 2. Установлено, що застосування оцінних
критеріїв: запасів гумусу в шарі 100 см, умісту
рухомих форм фосфору і калію в орному шарі
ґрунту, максимально можливих запасів продук-
тивної вологи в шарі ґрунту 100 см — не да-

Запаси гумусу в шарі ґрунту 0–100 см — Глибина кореневмісного шару ґрунту >65 см
500 т/га, або вміст гумусу в орному шарі Уміст гумусу в орному шарі ґрунту >3,5%
ґрунту — 6,2% [2]

Уміст Р2О5 в орному шарі ґрунту Уміст Р2О5 у шарі ґрунту 0–40 см — 17,5 мг/100г
за Чиріковим — 20,0 мг/100 г ґрунту, ґрунту за Чиріковим; 6 мг/100 г ґрунту —
за Мачигіним — 6,0 мг/100 г ґрунту за Мачигіним

Уміст К2О в орному шарі ґрунту Уміст К2О у шарі ґрунту 0–40 см — 15 мг/100 г
за Чиріковим — 20,0 мг/100 г ґрунту, ґрунту за Чиріковим; 40 мг/100 г ґрунту —
за Мачигіним — 40,0 мг/100 г ґрунту за Мачигіним

Максимально можливі запаси продуктивної Уміст фізичної глини в орному шарі ґрунту —
вологи в шарі ґрунту 0–100 см — 200 мм 30–45%

Щільність будови в шарі ґрунту — 1,10–1,35 г/см3

рН в орному шарі ґрунту — 6,8

Відсутність оглеєння в кореневмісному шарі
ґрунту

* Оптимальне значення діагностичного показника для пшениці озимої.

1. Оцінні ритерії та еталони для розрах н бонітет ґр нт

Оцінні критерії та еталони за методиками

В.В. Медведєва, І.В. Пліско*Л.Я. Новаковського
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ють реальної оцінки рівня їх родючості. Дослі-
дженнями встановлено, що оцінний бал ре-
культивованого ґрунту є нижчим за непору-
шеного нееродованого лише на 7–8%. Проте
попередніми дослідженнями доведено, що про-
дуктивність техногенних ґрунтів (у зернових
еквівалентах) становить 70% від рівня зональ-
них ґрунтів.
Недоліки такого оцінювання: лімітувальними

факторами родючості рекультивованих ґрунтів
є їх незадовільні водно-фізичні властивості,
зокрема високе значення щільності складання
(від 1,3 до 1,5 г/см3 у рекультиваційному гу-
мусованому шарі ґрунту і 1,6–1,8 г/см3 у розта-
шованій нижче породі), зумовлене застосуван-
ням наявних способів формування техногенних
ґрунтів та строкатістю ґрунтового покриву че-
рез неоднорідність відсипання ґрунтів та де-
формацію поверхні за рахунок осідання порід.
З використанням методики щодо визначення
коефіцієнта погіршення рекультивованих ґрун-
тів було доведено необхідність застосування
поправних коефіцієнтів на негативні власти-
вості ґрунту, зокрема рельєф і строкатість ґрун-
тового покриву [9].
Опрацювання методики бонітування ґрунтів

В.В. Медведєва, І.В. Пліско (див. табл. 2) дало
можливість установити, що оцінний бал рекуль-
тивованого ґрунту є дещо нижчим за непору-
шеного нееродованого. Крім того, здійснено
розрахунки бонітетів рекультивованих ґрунтів із
застосуванням запропонованих авторами по-
правних коефіцієнтів на період біологічного
освоєння (див. табл. 2). Доведено, що викорис-
тання цього методичного підходу значно змен-
шує бонітет рекультивованих ґрунтів, що відпо-

відає реаліям. Оскільки в цих коефіцієнтах за-
кладено якість гумусованого шару ґрунту, який
використовують під час рекультивації, неод-
норідність рельєфу, строкатість ґрунтового по-
криву, місцезнаходження земельної ділянки та
її конфігурацію, високе значення щільності бу-
дови не лише гумусованого шару ґрунту, а й
підстильної породи, що впливає на напрями
ґрунтових режимів.
Слід зазначити, що оцінювання ґрунтів має

здійснюватися за єдиними методиками. Якщо
нині діє методика бонітування ґрунтів Л.Я. Но-
ваковського, то під час проведення бонітуван-
ня рекультивованих ґрунтів слід застосовува-
ти додаткові поправні коефіцієнти (яких, на
жаль, вона не містить) та здійснювати оціню-
вання з урахуванням усього різноманіття тех-
ногенних ґрунтів. Із застосуванням зазначених
вище поправних коефіцієнтів продуктивність
рекультивованих ґрунтів оцінюватиметься при-
близно 50–70% від продуктивності непоруше-
них ґрунтів, що підтверджує результати попе-
редніх досліджень щодо здійснення оцінюван-
ня за врожайними даними [7].
Оцінювання рекультивованих ґрунтів за ме-

тодикою В.В. Медведєва, І.В. Пліско, яка нині
проходить апробацію, призводить до знижен-
ня бонітету рекультивованої ділянки.
Тобто оцінювання рекультивованих ґрунтів

має 2 аспекти: перший — низький бонітет ре-
культивованого ґрунту зумовить збільшення
відшкодування втрат сільськогосподарського
виробництва згідно з постановою [11], другий —
низький бонітет земельної ділянки вплине на її
оподаткування та грошову оцінку в разі залу-
чення бонітету до її визначення.

Установлено, що нині чинна методика бо-
нітування ґрунтів із застосуванням таких
оцінних критеріїв: запасів гумусу в шарі 100 см,
умісту рухомих форм фосфору і калію в ор-
ному шарі ґрунту, максимально можливих за-
пасів продуктивної вологи в шарі ґрунту
100 см — не дає реальної оцінки рівня родю-
чості рекультивованих ґрунтів — оцінний бал
рекультивованого ґрунту є нижчим за непо-
рушеного нееродованого лише на 7–8%. До-
ведено необхідність застосування поправних
коефіцієнтів на рельєф і строкатість ґрунто-
вого покриву.
Запропоновано оцінювати рекультивовані

ґрунти із застосуванням методики бонітуван-
ня земель В.В. Медведєва, І.В. Пліско. За оцінні

Висновки

критерії рекомендовано взяти потужність гу-
мусованого рекультивованого шару, уміст гу-
мусу в ньому, щільність будови в шарі 0–
50 см, уміст фізичної глини в орному шарі,
уміст рухомих форм фосфору і калію у шарі
0–40 см, рН в орному шарі. Також запропоно-
вано введення поправних коефіцієнтів на пе-
ріод біологічного освоєння ґрунтів.
Оцінювання рекультивованих ґрунтів лісо-

степової і степової зон за зазначеними вище
критеріями дасть змогу здійснити їх систе-
матизацію за рівнем потенційної родючості,
класами придатності для використання в
сільськогосподарському виробництві та вида-
ми угідь, порівнюючи їх якість з якістю зональ-
них непорушених ґрунтів.
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Адреса інституту:
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517-26-88.

Інститут продовольчих ресурсів НААН
оголошує прийом до аспірантури на 2013 рік
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МОДЕЛЮВАННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ
НА ІНФОРМАЦІЙНІЙ БАЗІ
СТАЦІОНАРНОГО ДОСЛІДУ
В ПОЛІССІ
Інформаційна база стаціонарних а ротехнічних
дослідів є теоретичною основою для
моделювання розвит а рое осистем, зо рема
в зоні ос шення. Встановлено, що
а рорес рсний потенціал ре іон повною мірою
реаліз ється через поєднання оптимізації
сівозмінно о фа тора, поживно о та водно-
повітряно о режимів ґр нт . Найефе тивнішою
є ал зева стр т ра з меліоративною системою,
тваринництвом, біоенер етичним омпле сом
і перероб ою сировини до інцевих прод тів
споживання. По олів’я тварин потрібно
план вати від встановлених в дослідах обся ів
вирощ вання основної і побічної прод ції
рослинництва.

Постановка проблеми. Сучасні конкурен-
тоспроможні системи сільськогосподарського
виробництва потрібно формувати з урахуван-
ням наявного природного потенціалу накопи-
чення рослинної біомаси з оцінкою доцільності
застосування різних факторів інтенсифікації.
Об’єктивно визначити агроресурсний потенці-
ал сільськогосподарських територій дають змо-
гу стаціонарні агротехнічні досліди, яких в Ук-
раїні закладено близько 100 [1]. Якщо варіан-
ти цих дослідів розглядати як елементарні
агроекосистеми з характерними особливостя-
ми кругообігу речовини і потоків енергії, то з’яв-
ляється можливість здійснення порівняльного
багатоваріантного моделювання перспектив-
них сценаріїв розвитку регіональних систем
сільськогосподарського виробництва.
Мета роботи. Попередньо такі дослідження

було проведено в зоні зрошення на інформа-
ційній базі Запорізької дослідної станції НААН
[3, 5], в зоні Лісостепу на базі стаціонарного
агротехнічного досліду Інституту свинарства і
АПВ [2]. На основі цих досліджень були обґрун-
товані перспективні галузеві структури аграр-
ного виробництва для степової і лісостепової
зон. У цій роботі представлено результати дос-
ліджень, проведених на інформаційній базі ста-
ціонарного досліду Інституту мікробіології і
АПВ, закладеного у 1982 р. в зоні осушення
чернігівського Полісся.

Ключові слова: моделювання агроекосистем, інформаційна база, інфраструктура аграрного
виробництва, спеціалізація виробництва

Методика досліджень. Ґрунт стаціонарно-
го досліду дерново-середньопідзолистий супі-
щаний з такими показниками родючості: вміст
гумусу — 1,02%; сполук азоту, що легкогідро-
лізуються, (Nг) — 82; рухомих сполук фосфо-
ру — 200, обмінного калію — 140 мг/кг ґрунту;
рНсол — 4,8; Нг — 2,5 мг-екв/100 г ґрунту. По-
сівна площа ділянки — 102 м2; облікова — 60
м2; повторення — 4-разове. Сівозміна: конюши-
на, пшениця озима, кукурудза на силос, ячмінь,
люпин з/м, жито озиме, картопля, овес. Варі-
анти досліду: 1. Контроль (К). 2. Мінеральні
добрива — N68P64K86 + сидерація (NPK+Сд).
3. N68P64K86 + 10 т/га гною + сидерація
(NPK+1Гн+Сд). 4. 20 т/га гною (2Гн). Ці фони
удобрення розглядалися як елементарні агро-
екосистеми різної спеціалізації в перерахунку
на 1 тис. га: контроль та мінеральна система
удобрення моделюють суто рослинницьку га-
лузеву структуру, фон із внесенням 10 т/га
гною імітує навантаження тваринами 1 ум. гол.
на гектар ріллі з виробництвом продукції рос-
линництва і тваринництва, систематичне зас-
тосування 20 т/га органічних добрив передба-
чає щільність 2 ум. гол. на гектар, коли вся про-
дукція рослинництва використовується на корм
з отриманням лише тваринних продуктів.
На варіантах із рослинницькою галузевою

структурою зелена маса кормів є неліквідною,
тому для моделювання обрано культури сіво-
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зміни, що дають товарну продукцію: пшеницю
озиму і картоплю з їхньою середньою за 30
років врожайністю на відповідних фонах удоб-
рення. Для оцінки доцільності створення осу-
шувально-зволожувальної системи (ОЗС) вро-
жайність на вказаних фонах і культурах прий-
малася максимальна за весь період дослі-
джень у найбільш сприятливі роки. Тобто ці
роки імітують штучне регулювання водно-по-
вітряного режиму. У варіантах, що передбача-
ють наявність галузі тваринництва, для моде-
лювання приймалися чотири найпродуктивніші
культури 8-пільної сівозміни: пшениці озимої,
кукурудзи МВС, картоплі і люпину з їхньою се-
редньобагаторічною врожайністю за відпо-
відними фонами удобрення. Також для оцінки
доцільності відновлення ОЗС використовували-
ся показники врожайності цих культур у най-
сприятливіші роки. Продуктивність тваринниц-
тва за молоком у моделюванні приймалася на
рівні 3,7 тис. кг на дійну корову — відповід-
но до середньостатистичних показників по ре-
гіону.
Багатоваріантне моделювання проводилося

засобами EXEL і EXESS.
Результати досліджень. Попередній аналіз

багаторічних урожайних даних досліду у ліво-
бережному Поліссі свідчить, що ефективним
фактором інтенсифікації виробництва є опти-
мізація складу культур сівозміни, поживного і
водно-повітряного режимів ґрунту [4]. Відпо-
відно до цих результатів на базі зазначених ва-
ріантів досліду здійснено опрацювання різних
сценаріїв розвитку поліських агроекосистем з
метою виявлення найбільш перспективних із
них:
Модель № 1 «Сучасна практика (Контроль)».

Варіант досліду контроль (без добрив) — імітує
поширену сучасну практику без тваринницт-
ва і добрив. Сівозміна площею 1000 га з куль-
тур, що дають товарну продукцію: пшениця
озима і картопля з середньою врожайністю 2,5
і 15 т/га.
Модель № 2 «Покращення поживного режи-

му ґрунту (NPK+Сд)». Застосування мінераль-
них добрив на фоні сидерації за вирощування
картоплі і пшениці озимої дає змогу підвищити
їхню середню врожайність відповідно до 4,0 і
28 т/га.
Модель № 3 «Оптимізація водно-повітряно-

го режиму ґрунту (Контроль — сприятливі
роки)». За оптимізації водно-повітряного режи-
му ґрунту в найбільш сприятливі роки, що мо-
делюють роботу ОЗС, максимальна врожай-

ність пшениці озимої на контролі становить
5 т/га, картоплі — 29 т/га.
Модель № 4 «Оптимізація поживного і вод-

но-повітряного режимів ґрунту (NPK+Сд —
сприятливі роки)». Аналогічна попередній з
урожайністю пшениці озимої в найсприятливі-
ший рік на фоні мінеральних добрив 6,6 т/га,
картоплі — 45 т/га.
Модель № 5 «Біоенергетична (2Гн)». Виро-

щування зеленої маси кукурудзи з наступною
її переробкою на біоенергію. З біогумусом (не-
розкладеним залишком після вилучення з біо-
маси біогазу) у ґрунт повертаються всі винесені
з урожаєм макро- і мікроелементи. Тому у цій
моделі врожайність кукурудзи МВС приймаєть-
ся як середньобагаторічна на варіанті органіч-
ної системи удобрення 2 Гн — 52 т/га.
Модель № 6 «Біоенергетична з оптиміза-

цією водно-повітряного режиму ґрунту (2Гн —
сприятливий рік)». Аналогічна попередній,
але з урожайністю кукурудзи, отриманою у най-
сприятливіший рік на фоні органічної системи
удобрення — 84 т/га.
Модель № 7 «Рослинницько-тваринницька

1 ум. гол. на га (1Гн+NPK+Сд)». У сівозміні
найбільш продуктивні культури, що забезпечу-
ють збалансовану кормову базу молочного ско-
тарства з урожайністю на фоні органо-міне-
ральної системи удобрення: пшениця озима —
4,4, кукурудза МВС — 58, картопля — 32 і лю-
пин — 36 т/га. Продуктивність тварин за моло-
ком — 3,7 тис. кг за рік з переробкою відходів
рослинництва і тваринництва на енергію.
Модель № 8 «Тваринництво 1 ум. гол. на га

та з оптимізацією водно-повітряного режиму
ґрунту (1Гн+NPK+Сд — сприятливі роки)».
Аналогічна попередній, але з максимальною
врожайністю культур сівозміни в найсприят-
ливіші роки: пшениця озима — 7,4, кукурудза
МВС — 82, картопля — 45 і люпин — 52 т/га.
Модель № 9 «Тваринництво 2 ум. гол. на

га (2Гн)». Сценарій аналогічний попередньому
зі збільшенням поголів’я тварин у 2 рази і вро-
жайністю культур сівозміни, що відповідає се-
редньому багаторічному рівню на варіанті з
органічною системою удобрення — 20 т/га
гною: пшениця озима — 3,7, кукурудза МВС —
52, картопля — 27 і люпин — 37 т/га.
Модель № 10 «Тваринництво з оптиміза-

цією водно-повітряного режиму ґрунту (2Гн —
сприятливі роки)». Модель аналогічна попе-
редній, але з максимальною врожайністю куль-
тур у найсприятливіші роки на фоні органічної
системи удобрення — 20 т/га гною: пшениця
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озима — 6,2, кукурудза МВС — 84, картоп-
ля — 37 і люпин — 52 т/га.
Отже, варіанти стаціонарного агротехнічно-

го досліду дають змогу промоделювати вели-
ку кількість сценаріїв реалізації агроресурсно-
го потенціалу регіону. У цьому разі для опра-
цювання взято 10 моделей, хоча стосовно
вирішення конкретних виробничих завдань
інформаційна база стаціонарного досліду, а
також наявність спеціального програмного за-
безпечення дають змогу оперативно аналізува-
ти значно більшу кількість різних варіантів га-
лузевої структури аграрного виробництва.
За будь якої спеціалізації сільськогосподар-

ського підприємства потрібно мати відповідний
комплекс сільськогосподарської техніки, що дає
змогу здійснити обробіток ґрунту, посів, догляд
за посівами, збирання і транспортування отри-
маної продукції. Витрати за цією статтею прий-
маються як необхідна умова функціонування
виробничої системи (табл. 1).
Згідно з Моделлю № 1 валове виробництво

на 500 га ріллі картоплі становитиме 7,5 тис. т,
пшениці — 1,3 тис. т (табл. 2). Систематичне
внесення мінеральних добрив, зокрема в по-
єднанні з регулярною сидерацією, супроводжу-

ватиметься збільшенням валових зборів пше-
ниці озимої до 2,0 тис. т, картоплі — до 13,5
тис. т (Модель № 2).
На сучасному етапі розвитку сільськогоспо-

дарської науки залишається дискусійним пи-
тання перспектив використання сільськогос-
подарських угідь гумідної зони, зокрема осу-
шуваних земель. Одні вчені вважають, що ці
території мають підлягати суцільній ренатура-
лізації, тобто поверненню до природного ста-
ну. Інші, навпаки, переконані в доцільності від-
новлення повноцінного використання агроре-
сурсного потенціалу меліорованих земель,
зокрема зважаючи на зміни агрометеорологіч-
них показників у лісостеповій та степовій зонах
у бік зростання посушливості. Саме для вирі-
шення цього завдання розглядається Модель
№ 3 (див. табл. 2). Урожайність пшениці ози-
мої і картоплі приймається максимальна, отри-
мана на контролі без добрив у найсприятливіші
для цих культур роки, що імітує роботу осушу-
вально-зволожувальної системи з валовими
зборами відповідно 8,9 і 2,5 тис. т.
Важливим завданням є також виявлення

ролі поєднання оптимізації поживного і водно-
повітряного режимів ґрунту (Модель № 4). У

Елеватор, тис. т – – – – – – 1,1 1,2 1,0 1,6
Сховища для силосу,
тис. т – – – – 52 84 29 42 27 40
Будівництво МТФ,
тис. м2 – – – – – – 8 8 22 33
Закупка корів, тис. гол. – – – – – – 0,6 0,6 1,4 2,1
Переробка м’яса,
т за рік – – – – – – 80 80 183 279
Переробка молока,
тис. т – – – – – – 2,1 2,1 4,9 7,2
Склади для зберігання
готової продукції,
тис. т – – – – – – 150 150 370 530
Біоенергетичний
комплекс,
тис. т відходів – – – – 52 84 28 42 21 33
Сховище для
органічних добрив,
тис. т – – – – 5,5 8,9 2,7 4,1 2,1 3,2
Осушувально-
зрошувальна система,
на тис. га – – 1 1 – 1 – 1 – 1
Комплекс техніки,
на тис. га 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. С ладові інфрастр т ри за моделями та їхня пот жність

  1  № 2  № 3    № 4  № 5   № 6    № 7    № 8    № 9  № 10
Складові

Моделі
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найсприятливіші роки з близькими до опти-
мальних умовами вирощування врожайність
пшениці озимої під дією добрив зростає до
6,6 т/га, картоплі — до 45 т/га. За відносно не-
великих витрат на добрива цей агротехнічний
захід дає змогу істотно скоротити терміни окуп-
ності капіталовкладень у будівництво зрошу-
вально-осушувальної системи через збільшен-
ня валового збору бульб до 22,5 тис. т, зер-
на — до 3,3 тис. т.
З упровадженням системи стимуляції вироб-

ництва біоенергії актуальним є завдання оцін-
ки доцільності трансформації рослинної біо-
маси в енергетичні ресурси (Модель № 5),
зокрема із залученням до інфраструктури
підприємств біогазових установок (БГУ) (див.
табл. 1). За «зеленим» тарифом вартість 1 кВт-
год, отриманої з біомаси електроенергії, стано-
вить 134,46 к., або в 4 рази більше порівняно
з базовою. З культур сівозміни стаціонарного
досліду найбільшу кількість біомаси і відповід-
но сухої органічної речовини накопичує куку-
рудза — від середньобагаторічних 34 т/га на
контролі (без добрив) до 84 т/га на фоні орга-
нічної системи удобрення в найсприятливіший
за погодними умовами рік.
Слід ураховувати, що з біогазом із рослин-

ної біомаси вилучаються лише вуглець, водень
і кисень у складі метану й вуглекислого газу.
Біогенні макро- і мікроелементи, винесені з
ґрунту врожаєм, концентруються в органічній
біомасі залишку після газогенерації, так звано-
му біогумусі. Його маса становить приблизно
половину сухої речовини вихідної сировини (си-
лосу), а за кількістю повернення в ґрунт азоту,
фосфору і калію, а також мікроелементів на
одиницю площі, і за ефективністю це органіч-
не добриво можна умовно прирівнювати до

фону подвійної норми гною (2Гн), хоча питан-
ня вивчення ефективності органічних добрив,
отриманих на БГУ з різної вихідної сировини,
потребує окремих досліджень.
Моделі № 7–10 ґрунтуються на варіантах

досліду з органо-мінеральними та органічними
системами удобрення, що імітують змішану і
тваринницьку спеціалізації. Оскільки середній
вихід органічних добрив приймається 10 т на
1 ум. гол. великої рогатої худоби за рік, то нор-
ма гною 10 т/га в досліді моделює навантажен-
ня тваринами 100 ум. гол. на 100 га ріллі і впро-
вадження рослинницько-тваринницької спеціа-
лізації аграрного виробництва. Створення
кормової бази, що відповідає поголів’ю, перед-
бачає впровадження 4-пільної сівозміни з най-
більш продуктивних культур: пшениці озимої,
картоплі, кукурудзи і люпину (конюшини). При
цьому за органо-мінеральної системи удобрен-
ня з сидерацією середня багаторічна їх вро-
жайність відповідно становить 4,4, 32, 58 і
36 т/га (Модель № 7), за органо-мінеральної з
оптимізацією водно-повітряного режиму (Мо-
дель № 8): 7,4, 45, 81 і 52 т/га. У разі допов-
нення такої структури рослинництва і тварин-
ництва модулями з переробки молока, м’яса та
біоенергетичним комплексом з утилізацією всіх
відходів на БГУ (див. табл. 1) на виході із сис-
теми можна отримувати для реалізації, крім
картоплі і зерна, сир, вершки, м’ясо, а також
значну кількість тепло- та електроенергії (див.
табл. 2). Крім того, у замкнутий кругообіг з ор-
ганічними добривами залучається більша час-
тина винесених із ґрунту біогенних елементів,
що завдяки інфраструктурі дає змогу економи-
ти значні обсяги мінеральних добрив.
Загалом щільність великої рогатої худоби

100 ум. гол. на 100 га імітує найбільш пошире-

Бульби, тис. т 7,5 13,5 8,9 22,5 – – 7,5 11,4 – –
Зерно, тис. т 1,3 2,0 2,5 3,3 – – – 0,6 – –
Електрика,
млн кВт-год – – – – 12,6 20,5 6,3 9,5 4,9 7,4
Тепло, млн кВт-год – – – – 12,7 20,5 6,3 9,5 4,9 7,4
Добрива, т* – – – – 234 378 771 1092 779 1168
М’ясо, т – – – – – – 80 80 183 279
Сири, т – – – – – – 118 123 279 402
Вершки, т – – – – – – 137 142 322 468

* Аміачна селітра, суперфосфат, калій хлористий

2. Виробництво прод ції за моделями а рарно о виробництва на 1 тис. а

 № 1  № 2 № 3 № 4  № 5     № 6 № 7  № 8 № 9 № 10
Продукція

Моделі
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ну галузеву структуру сільського господарства
України наприкінці 80-х років минулого століття.
Ця структура визначалася плановою економі-
кою. Усім сільськогосподарським підприємст-
вам доводили планові показники виробничої
діяльності, зокрема поголів’я сільськогоспо-
дарських тварин. Однак вагомий недолік такої
системи — відсутність точної оцінки і врахуван-
ня наявного потенціалу продуктивності сільсь-
когосподарських угідь, можливостей його збіль-
шення за рахунок застосування агротехнічних
і меліоративних заходів. У результаті в бага-
тьох випадках чисельність поголів’я не відпов-
ідало обсягам виробництва рослинної біомаси,
що супроводжувалося неефективним її викори-
станням, зокрема нетоварної частини врожаю.
Ця невідповідність усувається через форму-
вання тваринницької галузі стосовно середніх
багаторічних врожайних даних, отриманих у
стаціонарних агротехнічних дослідах.
Саме варіант досліду із систематичним вне-

сенням 20 т/га гною (2Гн) моделює виробничу
структуру з дуже високою щільністю тварин,
коли вся отримана в рослинництві біомаса ви-
користовується на потреби тваринництва. На-
приклад, за параметрами Моделі №9 прий-
мається середньорічна врожайність культур
сівозміни на фоні систематичного застосуван-
ня 20 т/га гною. Відповідно така кількість біо-

маси дає змогу утримувати 200 ум. гол. вели-
кої рогатої худоби на 100 га ріллі.
Якщо приймається максимальна за роками

досліджень врожайність пшениці озимої, кар-
топлі, кукурудзи і люпину, то кількість дійних
корів зі шлейфом можна збільшити до 350 ум.
гол. на 100 га ріллі з істотним зростанням об-
сягів виробництва продуктів тваринництва, біо-
енергії та кількості заощаджених мінеральних
добрив (табл. 2).
Економічний аналіз свідчить, що реалізація

вирощених без добрив картоплі і зернових, а
також тільки за оптимізації водно-повітряного
режиму ґрунту (Моделі №1 і № 3) не окуповує
виробничих витрат (табл. 3). За систематично-
го застосування мінеральних добрив та одно-
часного покращення поживного і водно-повітря-
ного режимів ґрунту чистий прибуток становить
відповідно 3 і 8 тис. грн/га. Створення біоенер-
гетичного комплексу без регулювання водно-
повітряного режиму ґрунту за умови дії «зеле-
ного» тарифу забезпечує щорічний чистий до-
хід на рівні 14 тис. грн/га, при його регулюван-
ні — 28 тис. грн/га з терміном окупності капі-
тальних витрат близько 7 років. Додаткове
формування галузі тваринництва без ОЗС
забезпечить чистий прибуток 15–20 тис. грн/га,
з ОЗС — 26–30 тис. грн/га з терміном окупності
витрат на інфраструктуру 5 років.

Капітальні затрати 4,0 4,0 34,0 34,0 105,8 190,6 75,7 127,2 88,9 156,4

Виробничі витрати 16,7 20,7 16,9 20,9 8,7 8,8 21,1 23,5 22,7 32,2

Реалізація продукції* 13,5 23,9 17,4 29,0 22,8 36,9 35,9 49,6 42,3 62,5

Чистий прибуток – 3,2 – 8,1 14,1 28,1 14,8 26,1 19,6 30,3

Окупність, років – 1,3 – 4,2 7,5 6,8 5,1 4,9 4,5 5,2

* Ціна реалізації у 2012 р. по Чернігівській області: зерна пшениці озимої — 1423 грн/т, бульб картоп-
лі — 1557, продуктів тваринництва (у середньому) — 40 грн/кг, електроенергії за «зеленим» тарифом
1,345/кВт-год, теплоенергії — 280 грн/Гкал.

3. Е ономічна ефе тивність моделей спеціалізації а рарно о виробництва в Поліссі,
тис. рн/ а

 № 1  № 2 № 3 № 4  № 5     № 6 № 7  № 8 № 9 № 10
Продукція

Моделі

Варіанти стаціонарних агротехнічних до-
слідів потрібно використовувати для оцінки
ступеня реалізації агроресурсного потенціа-
лу регіону через моделювання різної інфра-
структури аграрного виробництва. В умовах

Висновки

лівобережного Полісся за усередненими за 30
років урожайними даними, можна отримувати
врожай на рівні 15 т/га бульб і 2,5 т зерна.
Окреме регулювання поживного і водно-по-
вітряного режимів ґрунту дає змогу збільши-
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ти ці показники відповідно до 27 і 4 та 18 і
5 т/га, а поєднання цих факторів — до 45 та
6,6 т/га.
Вирощування кукурудзи на силос з подаль-

шою переробкою біомаси на енергетичній ус-
тановці дасть змогу генерувати в перерахун-
ку на гектар близько 25 тис. кВт-год тепло-
та електроенергії, а додаткова оптимізація
водно-повітряного режиму ґрунту — 40 тис.
кВт-год енергії з економією за зазначеними
варіантами 110 і 180 кг д.р./га мінеральних
добрив. Інфраструктура з ОЗС, біоенерге-
тичним комплексом та розвитком тварин-
ництва до 100 ум. гол. великої рогатої худо-
би на 100 га ріллі з переробкою сировини
дасть змогу одночасно з 1 га отримувати і
реалізовувати 11,4 т бульб картоплі, 0,6 т
зерна, 19 тис. кВт-год енергії, 80 кг м’яса, 120
кг сиру та 140 кг вершків.

За аналогічної інфраструктури з приведен-
ням поголів’я тварин у відповідність до об-
сягів виробництва основної і побічної рослин-
ної продукції можна щороку з 1 га отримува-
ти 15 тис. кВт-год енергії, 280 кг м’яса, 400 кг
сиру і 470 кг вершків.
За рослинницької спеціалізації виробницт-

ва на фоні систематичного застосуван-
ня мінеральних добрив прибуток становить
3 тис. грн/га, за одночасної оптимізації пожив-
ного і водно-повітряного режимів ґрунту —
8 тис. грн/га.
Залежно від наявності ОЗС біоенергетич-

ний комплекс забезпечує цей показник на рів-
ні 14 і 28 тис. грн/га, додаткове створен-
ня галузі тваринництва — відповідно 20 і
30 тис. грн/га.
Термін окупності інфраструктури коли-

вається за моделями в межах 5–7 років.

ВИПРАВЛЕННЯ

З технічних причин у статті О.В. Демиденка, В.А. Величка «Агрофізичні умови ґрунтоутво-
рення чорноземів в агроценозах», що вийшла друком  у журналі «Вісник аграрної науки» № 2
за 2013 р. , допущено неточності.
Висновки до статті, вміщені на с. 18–19, слід читати так:

Довгостроковий безполицевий обробіток
чорноземів типових середньо- і малогумус-
них лівобережної частини Лісостепу з по-
верхневою заробкою органічних (10–12 т/га
гною) добрив, післяжнивних та кореневих
решток (5–7 т/га) зі створенням на поверхні
ґрунту шару органічної мульчі є фактором
відтворення агрофізично доцільної побудови
метрової товщі чорнозему за рахунок її ро-
зущільнення щодо ґрунтотворної породи.
Систематичне застосування безполице-

вого обробітку найбільшою мірою підсилює
біологізацію процесів, ознакою чого є острук-

турення метрової товщі. При цьому підви-
щується вміст структурних окремостей 2–
5 мм та підсилюються морфогенетичні оз-
наки за утримання чорнозему в стані довго-
строкового перелогу.
Гумусний горизонт набув зернисто-

дрібногрудкуватої структури, розсипчасто-
го складання з добре вираженими агрегат-
ною та міжагрегатною шпаруватостями, а
весь гумусований горизонт (Н+Нрк) — одно-
рідності морфогенетичної будови з нарос-
танням оструктуреності в шарі ґрунту
0–70 см.

Висновки
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СУЦІЛЬНОМ’ЯЗОВОГО ПРОДУКТУ
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Досліджено вплив ба теріально о препарат
ла мі на форм вання стр т ри ферментованих
с цільном’язових прод тів зі свинини.
Установлено, що ви ористання ба теріально о
препарат істотно поліпш є стр т рно-механічні
властивості під час соління та с шіння прод т
порівняно з онтрольним зраз ом.

Ферментовані суцільном’язові продукти на-
лежать до делікатесних м’ясопродуктів, які ма-
ють високі харчові, біологічні та органолептичні
властивості. Особливістю їхнього виробництва
є відсутність термічної обробки, оскільки про-
цеси сушіння відбуваються за помірних темпе-
ратур (зазвичай не вище 30°С). Готовність і
мікробіологічна безпечність готового продукту
досягається завдяки комплексу біохімічних, фі-
зико-хімічних і мікробіологічних перетворень,
унаслідок впливу на м’ясо тканинних і мікробі-
альних ферментів. При цьому всі перетворен-
ня в м’ясі відбуваються під дією ряду внутрішніх
і зовнішніх факторів, які змінюють якісний та
кількісний склад мікрофлори (пригнічують па-
тогенні мікроорганізми та стимулюють ріст ко-
рисних мікроорганізмів, переважно молочно-
кислих бактерій (МКБ) та мікрококів, формують
бажану структуру, смак та аромат. У результаті
отримуємо продукт з високими органолептич-
ними властивостями, підвищеною біологічною
цінністю і гарантованим рівнем безпеки [5].
Одним із перспективних напрямів у техно-

логії ферментованих м’ясопродуктів є застосу-
вання бактеріальних препаратів (БП) і біологіч-
но активних речовин на основі продуктів жит-
тєдіяльності мікроорганізмів.
У ферментованих м’ясопродуктах ідентифі-

ковані, в основному, такі мікроорганізми: МКБ,
мікрококи, ентерококи, стрептококи, а також

Ключові слова: бактеріальний препарат, ферментовані продукти, мікроорганізми,
структурно-механічні показники

дріжджі та плісені. Як стартові культури засто-
совують здебільшого нітритвідновлювальні мік-
рококи, гомоферментативні МКБ, педіококи,
дріжджі та багато інших мікроорганізмів, що
позитивно впливають на формування якісних
показників ферментованих продуктів і сприя-
ють скороченню процесів дозрівання та сушін-
ня [6].
Структура (консистенція) — є одним з важ-

ливих показників якості готового продукту. Про
те, яким чином відбувається формування кон-
систенції, свідчить зміна структурно-механічних
показників м’яса під час соління і сушіння фер-
ментованого суцільном’язового продукту.
Мета досліджень — визначити вплив умов

соління м’ясної сировини на формування струк-
тури готових ферментованих суцільном’язових
продуктів зі свинини.
Матеріали та методи досліджень. Об’єк-

том досліджень був спинний м’яз свинини Lon-
gissimus dorsi до соління, витриманий у розсолі
за температури 5–8°С з БП та ферментований
продукт під час сушіння. Дослідний зразок ви-
готовлено з БП лакмік (ТУ У 15.5-00419880-
054–2004), контрольний — без БП.
БП — це суміш сублімованих клітин бактерій

і носія. Діючою основою БП лакмік є МКБ Lac-
tobacillus plantarum, L. сasei ssp. caseі, L. сasei
ssp. ramnosus, а також денітрифікувальний мік-
рокок Micrococcus varians. МКБ БП лакмік про-



60 Вісник аграрної науки березень 2013 р.

ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

дукують молочну кислоту, карбонільні сполуки
та інші речовини, які зумовлюють ароматичні
та смакові властивості продукту. Мікрококи ма-
ють високу протеолітичну, нітритредукувальну,
каталазну і ліполітичну активність [2]. Підготов-
ку БП проводили згідно з рекомендаціями роз-
робників. Сухий БП з дотриманням правил
асептики розчиняли у кип’яченій воді темпера-
турою 30±2°С у співвідношенні сухого препа-
рату до води — 1:5. Перед додаванням у розсіл
розчин БП лакмік витримували впродовж 2 год.
Відновлений у такий спосіб препарат додава-
ли до складу розсолу дослідного зразка (0,05%
до маси сировини). Розсіл для м’яса готували
способом розчинення інгредієнтів (сіль кухон-
на, глюкоза, нітрит натрію, БП лакмік).
Підготовлений розсіл (30% до маси м’ясної

сировини) шприцювали у м’ясо голчатим шпри-
цом. Нашприцьоване м’ясо закладали у лабо-
раторний масажер для механічної обробки —
масування впродовж 4 год за 10 об./хв маса-
жера. Після масування м’ясо витримували
впродовж 40–48 год за температури 8±2°С, а
потім сушили в експериментальній кліматичній
камері з регульованими температурно-вологіс-
ними параметрами. Температуру у камері по-
ступово знижували від 20±2 до 11±1°С упро-
довж 7-ми днів.
Структурно-механічні дослідження зразків

ферментованих суцільном’язових продуктів зі
свинини проводили на універсальній тест-ма-

Вплив бактеріального
препарату на формування структури
ферментованого суцільном’язового продукту зі свинини

шині «SANS» серії СМТ за допомогою насадок
Warner-Blatzler для визначення роботи різання
та зусилля зрізу, конічного індентора — для
визначення граничної напруги зсуву, плунже-
ра — для визначення пружності [4]. Обчислю-
вали ці показники за допомогою програмного
забезпечення Power Test_DOOE.
Пластичність визначали методом пресуван-

ня водночас із визначенням вологозв’язуваль-
ної здатності (ВЗЗ) за площею м’ясної плями
на фільтрувальному папері [1].
Результати досліджень. Зміни структурно-

механічних показників під час соління та сушін-
ня відображають характер формування консис-
тенції ферментованого суцільном’язового про-
дукту зі свинини.
Зважаючи на зміни ВЗЗ і структурно-меха-

нічних показників під час соління, слід зазначи-
ти, що після ін’єктування розсолу і витримуван-
ня посоленого м’яса впродовж 2-х діб у міру
зневоднення зменшується його пластичність,
ВЗЗ і пружність (табл. 1). Усі ці показники у кон-
трольному зразку зменшуються: ВЗЗ — на
21%, пластичність — на 3,6, пружність — на
33%; у дослідному зразку з лакмік ВЗЗ змен-
шується на 19%, пластичність — на 13, пруж-
ність — на 18% порівняно з м’ясом до соління
через зниження частки вологи.
ВЗЗ є однією з важливих функціонально-тех-

нологічних характеристик м’яса, яка прямо за-
лежить від загального вмісту вологи (табл. 2).

Уміст вологи, % 73,46 76,19 74,24
ВЗЗ, % до загальної вологи 74,12 58,52 60,2
Пластичність, см2 2,23 2,15 1,94
Зусилля зрізу, кН/м2 88,2 58,99 124,72
Робота різання, кН/м2 926,6 843,4 1317,2
Гранична напруга зсуву, кН/м2 103,37 38,68 146,12
Пружність, кН/м2 30,47 20,15 24,99

1. Зміна ВЗЗ та стр т рно-механічних по азни ів м’яса до та після соління

М’ясо до солінняПоказник

лакмікконтроль

М’ясо після соління

Уміст загальної вологи, %
Контроль 76,19 70,88 68,35 66,07
Лакмік 74,24 70,36 68,07 65,06

Уміст слабкозв’язаної вологи (% до загального вмісту вологи)
Контроль 41,48 25,71 24,85 24,30
Лакмік 39,80 33,30 27,48 23,81

2. Вміст воло и під час дозрівання ферментовано о с цільном’язово о прод т зі свинини

0 3 5 7
Спосіб соління

Тривалість сушіння, діб
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Від здатності зв’язувати вологу залежать соко-
витість, ніжність, товарний вигляд, технологічні
властивості продукту.
Під час ін’єктування та соління м’яса під

впливом масування відбувається проникнення
і перерозподіл засолювальних компонентів у
м’язовій тканині. Через порушення морфологіч-
ної структури сировини та розрив м’язових во-
локон тканинні і бактеріальні ферменти, акти-
вуються, виникають умови для утворення до-
даткових гідрофільних груп і вихід міофіб-
рилярних білків. Усі ці процеси зумовлюють
збільшення ВЗЗ під час соління та сушіння.
Аналіз наведених даних свідчить про те, що за-
гальний вміст вологи після ін’єктування розсо-
лу у м’ясо і витримування його впродовж 2-х
діб зростає. У наступний період сушіння про-
дукту вміст вологи, зокрема й слабкозв’язаної,
знижується.
Зусилля зрізу (рис. 1, а) відображає консис-

тенцію м’ясних продуктів, характеризує ніжність
готового виробу та залежить від його хімічного
складу і ВЗЗ [3]. Для точнішої оцінки якості про-
дукту визначено роботу різання (рис. 1, б).
Слід зазначити, що під час сушіння фермен-

тованих суцільном’язових продуктів зі свинини
зусилля зрізу та роботи різання показники по-
ступово зростають зі зниженням частки воло-
ги. У дослідному зразку з лакмік зусилля зрізу

збільшилось від початку сушіння з 124,72 до
200,7 кН/м2, у контролі — з 58,99 до 178,43 кН/
м2, робота різання в зразку з БП — з 1317,2
до 2047,7 кН/м2, у контролі — з 843,4 до
1444,7 кН/м2. Можна припустити, що поліпшен-
ня консистенції у зразку з лакмік зумовлено
тим, що у процесі метаболізму мікроорганіз-
ми БП активно синтезують різні екзо- і ендо-
ферменти (протеази, протеїнази), які сприяють
ферментативному розпаду білків м’яса, тобто
завдяки своїй протеолітичній активності бакте-
ріальні культури беруть участь у формуванні
щільної консистенції ферментованого продук-
ту зі свинини під час сушіння.
Гранична напруга зсуву (ГНЗ) визначає

здатність матеріалу зберігати свою форму під
дією сил тяжіння і найповніше характеризує
зміни структури (консистенції) всередині про-
дукту (рис. 2).
Результати, наведені на рис. 2, свідчать що

ущільнення структури у дослідному зразку з
додаванням БП лакмік відбувалось швидше,
порівняно з контролем. Так, показник ГНЗ від
початку сушіння для дослідного зразка з лакмік
збільшився у 2,5, для контрольного — у 1,9
раза.
Можливо, це зумовлено тим, що в резуль-

таті життєдіяльності МКБ утворюються продук-
ти небілкової природи, які мають безпосередній
вплив на структуроутворення під час сушіння.
Об’ємне чи осьове стискання, а також ось-

ове розтягнення є основними типами механіч-
ної деформації продуктів, які вони можуть за-
знати під час сушіння. При цьому продукти змі-
нюють свій початковий об’єм і щільність. Ці
зміни визначають на основі компресійних вла-
стивостей.
Компресійні властивості характеризують по-

ведінку продукту в замкнутому об’ємі чи між
двома площинами за дії на нього нормальних
напруг. Вимірювальними величинами компре-

Рис. 1. Зміни: а — з силля зріз ; б — робо-
ти різання с цільном’язових прод тів зі сви-
нини під час с шіння: 1 — ла мі ; 2 — онт-
роль
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ЗБЕРІГАННЯ
ТА ПЕРЕРОБКА ПРОДУКЦІЇ

Вплив бактеріального
препарату на формування структури
ферментованого суцільном’язового продукту зі свинини

сійних властивостей можуть бути пружність і
пластичність. Пружність — здатність тіла після
деформації повністю відновлювати свою почат-
кову форму або об’єм [4]. Пластичність — здат-
ність тіла під дією зовнішніх сил безповоротно
деформуватися без порушення структури. Ви-
значено зміни цих показників у зразку з БП та
у контролі (рис. 3). У процесі сушіння зразків
їх структура ущільнюється у зв’язку з видален-
ням вологи, про що свідчить зростання показ-
ника пружності. У зразках з БП лакмік ущіль-
нення структури відбувається значно швидше,
ніж у контрольному зразку. Так, з БП цей по-
казник збільшувався від 24,99 до 111,58 кН/м2,
а в контролі — від 20,15 до 70,29 кН/м2.

Визначено вплив бактеріального препара-
ту лакмік на формування структури фермен-
тованих суцільном’язових продуктів зі свини-
ни в процесі соління і їх подальшого сушіння.
Досліджено структурно-механічні показники
цих продуктів. У результаті проведених дос-
ліджень установлено, що зразки продуктів,

Висновки

посолених з БП, мали кращі структурно-
механічні показники порівняно з контролем. Це
свідчить про те, що застосування БП під час
соління м’яса з наступним його сушінням за
певних параметрів забезпечує отримання
ферментованого продукту зі свинини високої
якості.
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Аналізуючи перетворення пластичності,
можна зазначити, що у контролі за 7 діб сушін-
ня цей показник майже не змінюється, тоді як
у зразку з БП він зростає у 1,2 раза від почат-
ку сушіння. Зростання цього показника свідчить
про формування у дослідному продукті плас-
тичнішої консистенції.
Отримані результати досліджень дають змо-

гу спрямовано впливати на консистенцію фер-
ментованих суцільном’язових продуктів спосо-
бом використання БП. Всі зазначені показни-
ки збільшуються, мабуть, через ущільнення
структури, що забезпечує отримання продукції
з більш вираженими органолептичними влас-
тивостями.
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РИНОК ЯБЛУК В УКРАЇНІ

Роз рито с часний стан та визначено проблеми
розвит вітчизняно о рин ябл .
Проаналізовано особливості форм вання
пропозиції, попит , аналів реалізації та цін.
Здійснено про ноз основних по азни ів
он’юн т ри рин ябл . Установлено, що
пропозиція плодів ябл ні форм ється переважно
осподарствами населення, а попит
задовольняється лише на 35%. Розподіл
прод ції промисловом се торі вважається
неефе тивним через відс тність достатньої
іль ості с часних сховищ для збері ання. Цінова
сит ація залишається незадовільною я для
виробни ів, та і споживачів ябл .

Яблуня вважається цінною культурою в Ук-
раїні та світі, а її плоди незамінними в повно-
цінному раціоні харчування кожної людини. Для
забезпечення потреб населення у цій продукції
важливе значення мають ефективність функ-
ціонування та розвиток вітчизняного ринку яб-
лук. Через це наукові дослідження кон’юнкту-
ри, цінової ситуації, прогнозування та встанов-
лення позитивних і негативних факторів впливу
на формування ринку є особливо важливими.
Питанням розвитку продовольчого ринку та

проблемам виробництва і споживання продук-
тів харчування приділяли увагу багато нау-
ковців, зокрема в галузі садівництва О.Ю. Єр-
маков, Л.А. Костюк, Т.А. Маркіна, Г.М. Сатіна,
О.М. Шестопаль, А.І. Шумейко, В.В. Юрчишин
та ін. Однак на сьогодні досить актуальними
залишаються наукові дослідження, спрямовані
на ефективне функціонування та розвиток віт-
чизняного ринку плодової продукції, зокрема
яблук.
Мета досліджень — висвітлити особливості

розвитку вітчизняного ринку яблук.
Методика досліджень. У дослідженнях ке-

рувалися методичними підходами до вивчен-
ня кон’юнктури на продовольчих ринках, а та-
кож окремими нормативними показниками з
виробництва та реалізації плодової продукції.

Ключові слова: ринок, яблука, попит, пропозиція, ціна, прогноз

Результати досліджень. У світі за рівнем
виробництва та площами плодоносних наса-
джень яблука займають друге місце після ба-
нанів — відповідно у 2010 р. ці показники ста-
новили 69,5 млн т та 4,7 млн га. У 2010 р. Ук-

Рис. 1. Виробництво ябл раїнами світ в
2010 р., млн т: 1 — Китай (33,3); 2 — США
(4,2); 3 — Т реччина (2,6); 4 — Італія (2,2);
5 — Польща (1,9); 6 — Індія (1,8); 7 — Фран-
ція (1,7); 8 — Іран (1,7); 9 — Бразилія (1,3);
10 — Чилі (1,1); 11 — Ар ентина (1,1);12 —
Російсь а Федерація (1,0);13 — У раїна (0,9)
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раїна з виробництва яблук займала 13-те місце
у світі і 5-те в Європі (рис. 1).
Перелічені на рис. 1 країни виробляють 79%

(55 млн т) яблук у світі. Очевидним лідером
серед них є Китай. Це пояснюється територі-
альними перевагами, значною чисельністю тру-
дових ресурсів, а також тим, що в країні деше-
ва робоча сила, а вирощування плодової про-
дукції є досить трудомістким процесом. Наразі
частка площ плодоносних насаджень яблуні в
країні становить 44% від світових, або 2,1 млн га,
а валових зборів — 48%, або 33,3 млн т.
Найбільшими п’ятьма імпортерами яблук з

України є Росія, Німеччина, Велика Британія,
Ірак, Нідерланди — 35–40%, а це близько
3 млн т, причому Росія є основним покупцем —
15%. Переважну масу яблук до нас експорту-
ють Китай, Італія, Чилі, США, Польща — 50%
(4,3 млн т). Серед них Китай займає основну
позицію — 15%.
В Україні пропозиція яблук щороку збіль-

шується, але незначними темпами як за раху-
нок імпортних поставок, так і вітчизняного ви-
робництва. Це пов’язано передусім з тим, що
сільськогосподарськими підприємствами посту-
пально закладаються інтенсивні насадження
яблуні на площах 2,1–2,5 тис. га, які через 3–
5 років вступають в товарне плодоношення. Та-
кож спостерігається незначне збільшення уро-
жайності у всіх категоріях господарств. Так, в
2011 р. урожайність у промисловому секторі
становила 5,2 т/га, а в господарствах населен-
ня — 12,6 т/га, що вище, ніж у попередньому
році відповідно на 11 та 4%.
Упродовж тривалого часу господарства на-

селення є основними виробниками яблук в Ук-
раїні — в 2011 р. 73% (693,6 тис. т). Переваж-
на частка пропозиції господарств населення
формується у Вінницькій, Чернівецькій, Хмель-
ницькій, Львівській та Закарпатській облас-
тях — 344,8 тис. т (50%). Регіональним ліде-
ром промислового вирощування є Вінницька
область — 115,2 тис. т (44%). Найбільш відо-
мими і прибутковими сільськогосподарськи-
ми підприємствами, що займаються вирощу-
ванням плодів у Вінницькій області (близько
10 тис. т) є СВАТ «Дружба», СТОВ «Поділля»,
СВАТ «Вінничина», ТОВ «Міжлісся», ТОВ «Грен-
віс» тощо.
Важливою маркетинговою складовою у фор-

муванні пропозиції яблук є сорт. У світі попу-
лярними сортами вважаються Голден Делішес,
Ред Делішес, Гала, Фуджі, Айдаред, Грені Сміт,
Джонаголд. У Китаї моносортом є Фуджі — це

близько 90% усіх яблук, що там вирощують [1].
В Україні серед сортів яблук популярними є:

зимові — Айдаред, Голден Делішес, Ренет Си-
миренка, Флоріна, Джонаголд, Чемпіон; осін-
ні — Слава Переможцям, Гала, Пріма; літні —
Папіровка. Саме з цих сортів, за даними Укра-
їнської державної помологічно-ампелографіч-
ної інспекції, у 2011 р. було вирощено найбіль-
ше садивного матеріалу розсадницькими
підприємствами — 51% (4,6 млн шт.).
Цікавими є дослідження щодо змін у форму-

ванні пропозиції на вітчизняному ринку яблук
за рахунок їх імпортних поставок після вступу
до міжнародної торговельної організації СОТ у
2008 р., а також змін в експорті цієї продукції.
Імпорт яблук упродовж останнього десятиріччя
істотно розширився — з 0,2 тис. т у 2002 р. до
251,4 тис. т у 2009 р., тобто у 1257 разів
(рис. 2). Різке збільшення імпорту в Україну
відбулося у 2006 р. — у 607 разів. До 2006 р.
основною країною — імпортером яблук була
Молдова — 70–90%. Далі головну позицію зай-
няла Польща — 75–97%, де наявне значне
перевиробництво яблук та яблучного концент-
рату. Наприклад, у врожайний 2009 р. в Польщі
на площі 173,6 тис. га, що в 1,4 раза більше,
ніж в Україні, за урожайності 15,1 т/га (в Україні
7,8 т/га) було вирощено 2626,3 тис. т яблук, що в
3 рази більше, ніж в Україні. Саме неврожай яб-
лук у Польщі у 2010 р. пояснює різке зменшен-
ня їх імпортних поставок в Україну в 2011 р. —
майже удвічі порівняно з попереднім роком.
На графіку чітко простежується паралельна

тенденція — зі зменшенням імпортних поста-
вок яблук скоротилися експортні у 2,7 раза. Річ
у тім, що значна частка польських яблук реекс-
портується з України в Росію, яка є їх основ-
ним покупцем — 85–98%. Отже, незначне роз-
ширення вітчизняного виробництва на 5–6% у
2010–2011 рр. на формування обсягів експор-
ту істотно не вплинуло. Україна є транзитним
шляхом для перевезення польських яблук в
Росію. Слід відзначити, що Росії дешевше ім-
портувати яблука з Польщі, ніж з України, хо-
ча досить розповсюдженою є інформація про
значний вміст у такій продукції залишків
хімічних речовин. Для України Росія є приваб-
ливим і перспективним каналом збуту, адже
більшість її території несприятлива для виро-
щування плодової продукції, через що в цій
країні частка імпортних поставок сягає 55–60%
(1,1–1,2 млн т) обсягу ринку яблук.
Після вступу України до СОТ митні тарифи

на плодову продукцію змінилися. На сьогодні

Ринок яблук в Україні
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обкладання ввізним митом під час ввезення
плодів на територію України здійснюється за
ставками, затвердженими Законом України «Про
внесення змін до Закону України «Про Митний
тариф України» від 21.12.2010 р. № 2829–VІ,
зокрема, на яблука 0% — з 1 грудня до 31 бе-
резня та 10% — з 1 квітня до 30 листопада [2].
Слід відзначити, що помітного розширення об-
сягів імпорту яблук через зниження митних та-
рифів не спостерігається.
Рівень споживання яблук в Україні в 2011 р.

становив 20 кг, або 40% від раціональної нор-
ми, яка становить 50 кг на особу за рік. Зокре-
ма, за рахунок імпорту населенням споживало-
ся 5 кг (25–27%), виробництвами у промисло-

вому секторі — 3 кг (15–17%) господарствами
населення — 12 кг (55–60%) (таблиця) [1]. У
світі цей показник значно вищий, наприклад, в
США, Австрії, Голландії — понад 100 кг. Голов-
ною проблемою оптимального споживання яб-
лук залишається низька купівельна спромож-
ність населення. Так, за підрахунками, вплив
матеріального добробуту населення та цін ре-
алізації на попит становить 94%. На інші фак-
тори: культура споживання, сортимент та якість
продукції, сезонність її виробництва та ін. при-
падає 6%.
Зважаючи на нестабільну економічну ситуа-

цію в країні та малу ймовірність істотного збіль-
шення доходів населення, у 2012/13 маркетин-
говому році передбачається незначне збіль-
шення споживання яблук — на 4% за рахунок
розширення обсягів імпортних поставок — в 2,4
раза.
Ефективність діяльності всіх категорій гос-

подарств значно залежить від організації ка-
налів збуту. Сільськогосподарські підприємства
здійснюють реалізацію яблук за такими кана-
лами: через переробні підприємства — 30%,
ринки, магазини, ятки, палатки — 20%, за інши-
ми каналами (комерційні структури) — 50%.
Господарства населення реалізують яблу-

ка переважно на стихійних та придорожніх рин-

Рис. 2. Імпортні та е спортні постав и ябл
в У раїні, тис. т: – – — імпорт ябл , тис. т;
– – — е спорт ябл , тис. т

Рік

Баланс ябл в У раїні, тис. т*

Загальна пропозиція 829 1009 1233 1200 1266

Виробництво 720 755 853 954 890

Перехідні запаси
на початок року 108 113 128 143 134

Імпорт 2 141 251 102 242

Загальний попит 749 901 1098 1066 1126

Внутрішній попит 744 876 1039 1030 1054

Фонд споживання 658 778 924 910 935

На корм худобі 14 15 17 19 18

На промислову переробку 36 38 43 48 45

Втрати 36 45 55 53 57

Експорт 5 25 59 36 72

Залишок на кінець року 81 108 135 134 140

Споживання у розрахунку
на 1 особу, кг 14,0 16,8 20,1 20,0 20,7

* Розраховано за даними Державного комітету статистики України, FAO та за матеріалами досліджень
автора. ** Прогноз.

2005/06 2007/08 2009/10 2011/12 2012/13**
Статті балансу

Маркетинговий рік
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ЕКОНОМІКА

ках — 20–25%. Основна частка плодів, які ними
вирощуються (70–75%), використовується для
власного споживання. І лише незначна маса
яблук закуповується переробними підприєм-
ствами. Оптова закупівля найчастіше відбу-
вається за цінами, значно нижчими, ніж ринкові.
Так, наприклад, у 2011 р. в домогосподарствах
Полтавської області невідсортовані яблука для
виготовлення соку скуповувалися по 1 грн/кг.
На ринку яблук спостерігається незадовіль-

на цінова ситуація як для первинної ланки —
товаровиробників, так і кінцевої — споживачів.
Товаровиробники, реалізуючи ці плоди за до-
волі низькими цінами — 2–3 тис. грн/т, отриму-
ють збитки, або ж надто низькі прибутки навіть
для простого відтворення. Перепродаж про-
дукції (зокрема й імпортних яблук) через кіль-
кох посередників супроводжується зростанням
цін і сприяє їх збагаченню. У кінцевому підсумку
споживач змушений купувати продукцію за ці-
ною у 2,5–3 рази вищою, ніж реалізує товаро-
виробник.
У 2011 р. найвищими ціни були на імпорто-

вані яблука не в сезон продажу (листопад —
квітень) — 10–15 грн/кг, коли пропозиція вітчиз-
няних плодів низька. У цей час сільськогоспо-
дарські підприємства реалізовували яблука по
7–11 грн/кг, а господарства населення — на 1–
1,50 грн/кг більше. За відсутності відповідних
технологій зберігання промислові підприємства

намагаються реалізувати значний обсяг яблук
швидко і з мінімальними втратами продукції.
Кожне окреме підсобне господарство має не-
значну масу плодів для продажу, а відтак може
реалізувати їх за той самий термін і за дещо
вищими цінами. До того ж спрацьовує психо-
логічний фактор — споживачі здебільшого вва-
жають, що вирощування плодів населенням є
органічним, а отже, не може зашкодити здоро-
в’ю, тому охоче купують продукцію інколи за
значно вищими цінами.
За підрахунками експертів, при наявності

спеціально обладнаного сховища садівницьке
підприємство може отримати у 1,5–2 рази біль-
ше прибутку. Однак лише близько 20% віт-
чизняних товаровиробників мають сховища,
оскільки їх будівництво потребує значних інве-
стицій. Так, для сучасного сховища з регульо-
ваним газовим середовищем місткістю 5 тис. т,
щоб зберігати яблука, необхідно мати фінансу-
вання обсягом 3–4,5 млн євро (30–45 млн грн) [3].
Передбачається, що у 2012/13 маркетинго-

вому році оптові ціни на яблука зростуть по-
рівняно з попереднім на 15–17% (до 3,5 грн/т).
Це пояснюється передусім підвищенням рівня
цін на енергоресурси та засоби виробництва,
що в результаті спровокує зростання цін на
кінцеву продукцію. Роздрібні ціни через розши-
рення імпортних поставок з Польщі дещо зни-
зяться — на 7–10% (7,50–8 грн/т).

Вітчизняний ринок яблук ще не можна вва-
жати організованим, що особливо виявляєть-
ся під час пошуку товаровиробниками каналів
збуту. Відсутність можливості зберігання,
сортування, пакування є перепоною для ефек-
тивного просування продукції, що робить пер-
винну ланку заручницею посередницьких
структур. Повільний розвиток оптових рин-

Висновки

ків, кооперації не стимулює господарства на-
селення, які могли б формувати значні партії
сировинної продукції, до розширення вирощу-
вання яблук. Несприятливою для ефективно-
го функціонування та подальшого розвитку
вітчизняного ринку яблук залишається ціно-
ва ситуація через неузгодження інтересів усіх
учасників ринку.
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МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ
КАЧОК ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЇХ НА
РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ
ТЕРИТОРІЯХ ПОЛІССЯ*

Наведено рез льтати дослідження по азни ів
рові ачо за різних мов вирощ вання
на радіоа тивно забр днених територіях.
Установлено, що з ві ом птиці іль ість
еритроцитів, лей оцитів, вміст емо лобін
та моноцитів зростають. Безви льне
вирощ вання ачо призводить до вини нення
відносної поліцитемії (з щення рові)
та зниження їхньої природної резистентності.

Після аварії на ЧАЕС в Україні, зокрема в
Житомирській області, різко зменшилося пого-
лів’я великої рогатої худоби, виробництво м’я-
са, молока, яєць. Проте почали розводити кіз
та птицю: курей, гусей, качок, завдяки екологіч-
но безпечному м’ясу яких поповнюється раці-
он мешканців радіоактивно забруднених тери-
торій. Прогнозні оцінки свідчать про те, що ви-
рощування водоплавної птиці, зокрема качок,
у Поліському селі відіграватиме важливу і де-
далі важливішу роль в економіці господарств
як джерело м’ясних ресурсів. Крім задоволен-
ня внутрішньосімейних потреб у м’ясі, в перо-
пуховій сировині, в чимраз більших кількостях
продукція качківництва реалізується на рин-
ку [7].
Качки завдяки винятковій пристосованості,

невибагливості здатні давати продукцію в зви-
чайних природних умовах. Їх вирощують для
отримання м’яса, яєць, жирної печінки та пір’я.
М’ясо качки містить понад 29% білка, це про-
дукт зі сприятливим набором амінокислот. Кач-
ки завдяки біологічним особливостям (енергії
росту та хорошому використанню дешевого
корму) мають економічні переваги над курми та
гусьми [2].
Однак в умовах інтенсивного ведення галузі,

вирощування та утримання птиця обмежена
умовами, наближеними до природних. До того ж,

Ключові слова: качки, показники крові, вигульна та безвигульна групи, радіоактивне
забруднення

навколишнє середовище на промислових ком-
плексах різко відрізняється від природних умов
і у поєднанні з інтенсивною однотипною екс-
плуатацією зумовлює підвищену чутливість ор-
ганізму до захворювань різноманітного ґенезу
внаслідок зниження природної резистентності
організму птиці [5].
На стан організму птиці одночасно діють

різні чинники навколишнього середовища, зок-
рема і малі кумулятивні дози радіоактивного
випромінювання, які пригнічують безпосеред-
ньо морфофункціональний стан органів і сис-
тем тварин. Перебування тварин на радіоак-
тивно забруднених територіях, годівля корма-
ми місцевого походження піддає їх організм
постійному зовнішньому і внутрішньому опро-
міненню. Значного впливу зазнають клітини
червоного кісткового мозку, щитоподібна зало-
за, легені, внутрішні органи та ін. [1, 5].
Надзвичайно чутливим до різних несприят-

ливих чинників внутрішнього та зовнішнього
середовища на організм тварин, особливо за
патологічного стану, є кровотворний орган, а
первинним компонентом діагностичного дослі-
дження та динамічного спостереження за тва-
риною є морфологічні та біохімічні показники
крові [3].
Мета роботи — вивчення впливу на морфо-

логічні показники крові умов утримування во-



68 Вісник аграрної науки березень 2013 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Морфологічні показники крові качок за вирощування
їх на радіоактивно забруднених територіях Полісся

доплавної птиці (качок) у поєднанні з перебу-
ванням їх на радіоактивно забруднених тери-
торіях.
Матеріли та методи досліджень. Дослі-

дження проводили в зоні радіоактивного за-
бруднення ЧАЕС з 2001 р., у 2011–2012 рр.
дослідження повторили в особистих підсобних
господарствах с. Христинівка Народицького
району Житомирської області з щільністю за-
бруднення території 137Cs>555 кБк/м2.
Для проведення експериментальних дослі-

джень було сформовано 2 групи качок віком
1 міс. за принципом пар-аналогів. Середня жи-
ва маса каченят під час постановки на дослід
становила 520 г. Одну групу качок утримували
безвигульно, тобто цілий день у вольєрі з віль-
ним доступом до води в коритах, а вночі — у
приміщенні. Другу групу — вигульно, тобто кач-
ки впродовж дня були на ставку і тільки під час
годівлі заходили до вольєрів, а на ніч — у при-
міщеннях. Умови годівлі були однаковими для
качок обох груп.
Об’єкт для дослідження — качки 30-, 60-, 90-

та 150-добового віку. Матеріал для лаборатор-
них досліджень — кров клінічно здорових ка-
чок різних вікових груп і способів утримування.
Кров відбирали з підкрильцевої вени через її
розріз без голки у маленькі пробірки. Для ста-
білізації крові використовували гепарин [6].
Загальну кількість еритроцитів оцінювали

пробірковим методом — у камері з сіткою Го-
ряєва; вміст гемоглобіну в крові визначали ге-
міглобінціанідним методом; лейкограму та кіль-
кість лейкоцитів — у мазках крові, зафарбова-
них за методом Романовського — Гімзи.
Результати досліджень. Зрілі еритроцити

качок (носії гемоглобіну) містять ядро й мають
еліпсоїдну форму. Їх кількість у каченят 30-до-

бового віку ідентична в обох дослідних групах
і в середньому становила 2,05±0,06 Т/л. З віком
качок їх кількість зростала. Так, у 60-добовому
віці цей показник становив за групами 2,42±
0,06 і 2,4±0,06 Т/л, у 90-добовому — 2,76±0,05
і 2,86±0,02 Т/л відповідно. Істотно та достовір-
но (Р<0,001) порівняно з 30-добовим віком їх
кількість зростала і у 150-добовому віці і вже
становила 4,26±0,04 та 4,01±0,04 Т/л відповід-
но. Отже, встановлено зростання кількості
еритроцитів з віком, умови утримування знач-
но не впливали на стан еритроцитопоезу каче-
нят, але достовірною (Р<0,001) була різниця у
качок 150-добового віку (табл. 1). Безвигульне
вирощування качок зумовило виникнення не-
значного згущення крові, порівняно до птиці,
яка перебувала на водоймищі.
Уміст гемоглобіну у крові качок змінювався

аналогічно до показників кількості еритроцитів
і його рівень з віком поступово зростав і ста-
новив у 150-добовому віці 116,1±1,10 та 115,9±
1,37 г/л відповідно (за норми 100–125 г/л), що
свідчить про відсутність будь-якого впливу на
його синтез [4, 5].
Морфологічний склад крові з віком качок

змінювався синхронно. Так, кількість лейко-
цитів поступово зростала і до 150-добового віку
в обох групах досягала 35,4±0,46 та 31,8±
0,99 г/л відповідно. Як відомо, у ранньому пері-
оді постнатального онтогенезу відбувається
становлення системи кровотворення у всіх
видів тварин та досягає стабільності у віці
фізіологічної та статевої зрілості. Тому незначні
коливання в кількості лейкоцитів до 150-добо-
вого віку можна вважати відображенням цьо-
го. Встановлено достовірно (Р<0,001) меншу
кількість лейкоцитів у качок вигульної групи. Це
можна пояснити їх типом годівлі, де переважа-
ли корми рослинного походження. Білки по-
трібні для стимулювання імуноглобулінів, що є
складовою частиною загального білка крові [2].
Тому дещо вищі показники кількості лейкоцитів
за безвигульного утримування фізіологічно зрі-
лих качок і контрольоване надходження білків
з кормами можуть бути підтвердженням наших
досліджень.
За час досліду морфологічний склад крові

піддослідних качок був у межах фізіологічної
норми [4, 6]. У птиці переважав лімфоцитарний
профіль крові, фізіологічна особливість — від-
сутність паличкоядерних нейтрофілів.
Кількість псевдоеозинофілів за час дослі-

ду змінювалась: у качок, утримуваних у вольє-
рах, — асинхронно, на водоймищі — зростала
рівномірно (табл. 2). Зважаючи на те, що функ-
цію псевдоеозинофілів можна визначити як

Еритроцити,Т/л 30 2,05±0,06 2,02±0,04
60 2,42±0,06 2,4±0,06
90 2,76±0,05 2,86±0,02

150 4,26±0,04 4,01±0,04
Гемоглобін, г/л 30 69,8±1,53 69,7±0,32

60 78,5±1,21 79,3±0,90
90 89,5±2,37 91,8±1,36

150 116,1±1,1 115,9±1,37
Лейкоцити, г/л 30 27,7±1,44 26,8±1,20

60 29,2±1,52 29,1±2,38
90 29,2±1,44 25,6±0,50

150 35,4±0,46 31,8±0,99

1. Морфоло ічні по азни и рові ачо

Показники
Вік
качок,
діб

Утримування

безвигульне вигульне
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протипаразитарний захист, то вважатимемо ці
зміни за реакцію організму качок на вплив пев-
ної інвазії. Виявлення в лейкограмі дослідних
качок паличкоядерних нейтрофілів свідчить
про те, що процес формування системи крово-
творення триває до 3-місячного віку птиці, а
відсутність таких клітин у 5-місячному віці — на
завершення цього процесу (див. табл. 2).
Достовірної різниці в складі нейтрофілів в

обох дослідних групах не виявлено і їх кількість
перебувала в межах фізіологічної норми та
варіювала залежно від кількості інших склад-
ників клітин лейкоцитів.

Формування імунітету найчіткіше виявляло-
ся у качок вигульної групи, при цьому кількість
моноцитів мала тенденцію до зростання по-
рівняно з показниками іншої групи. Так, у 60-до-
бовому віці качок найбільше зростала кількість
моноцитів (3,2±0,20 та 4,0±0,32% за групами),
у качок, яких вирощували на водоймищі, цей
показник був на 20% вищим. З віком кількість
моноцитів поступово зменшувалась, але показ-
ник ступеня імунного захисту залишався ви-
щим у качок вигульного утримування (у 90-до-
бовому віці — на 26,7, 150-добовому — на
18,8% (див. табл. 2).

Базофіли Безвигульне – – 0,4±0,24 –
Вигульне – – 0,4±0,24 –

Псевдоеозинофіли Безвигульне 5,2±0,86 4,2±0,58 6,4±0,68 5,4±0,81
Вигульне 5,4±0,51 6,0±0,84 7,2±0,66 8,4±0,51

Нейтрофіли паличкоядерні Безвигульне 0,4±0,24 0,2±0,2 0,2±0,2 –
Вигульне 0,20±0,2 – – –

Нейтрофіли сегментоядерні Безвигульне 25,6±1,91 27,2±0,97 30,2±0,97 24,6±1,21
Вигульне 25,8±0,86 24,2±0,73 27,0±1,14 26,6±1,50

Лімфоцити Безвигульне 66,2±1,71 65,2±1,46 60,6±1,44 67,4±1,29
Вигульне 65,8±1,11 65,8±1,11 62,4±1,44 61,8±1,46

Моноцити Безвигульне 2,6±0,40 3,2±0,2 2,2±0,37 2,6±0,24
Вигульне 2,8±0,37 4,0±0,32*** 3,0±0,45** 3,2±1,07**

З віком качок зростають показники кіль-
кості еритроцитів і лейкоцитів, уміст ге-
моглобіну та моноцитів. За безвигульного ви-
рощування качок виявляється вірогідне зрос-
тання кількості еритроцитів і вмісту гемо-
глобіну, спостерігається зменшення продуку-

Висновки

вання кількості моноцитів порівняно з показ-
никами качок, що утримувались на водоймищі.
Тобто безвигульна система вирощування ка-
чок призводить до виникнення відносної пол-
іцитемії (згущення крові) та зниження природ-
ної резистентності організму птиці.

2. Лей оцитарна форм ла рові ачо

30 60 90 150
Вид лейкоцитів, % Утримування
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН
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Роз лян то методичні підходи до визначення
ефе тивності взаємовідносин в
моло опрод товом під омпле сі. Особлив
ва приділено дослідженню чинни ів, я і
впливають на ефе тивність взаємовідносин.
Зроблено на олос на проблемі паритетності
взаємовідносин між сіма лан ами товарор х
моло а від виробни а до споживача.

Результати діяльності агропромислового
комплексу, зокрема молокопродуктового, необ-
хідно оцінювати за рівнем ефективності робо-
ти всіх його галузей.
Планування й оцінка діяльності сфери ви-

робництва молока та його переробки мають
базуватися на єдиних методичних основах і
характеризуватися системою показників ефек-
тивності, що враховують специфіку виробницт-
ва. Водночас система молокопродуктового під-
комплексу має характеризуватися й інтеграль-
ними показниками, зокрема такими як чиста
продукція на одиницю трудових і матеріально-
грошових витрат й ресурсів, прибуток та рівень
рентабельності, окупність живої й уречевленої
праці, національний дохід та ін.
Аналіз останніх досліджень. Питання вдо-

сконалення економічних взаємовідносин між
підприємствами молокопродуктового підкомп-
лексу досліджували П. Березівський, В.Зи-
мовець, Т. Мостецька, В. Месель-Веселяк,
М. Ільчук, О. Онищенко, П. Саблук, Г. Черевко,
О. Шпичак та ін.
Мета досліджень — здійснити узагальнен-

ня методичних підходів до визначення ефек-
тивності взаємовідносин у молокопродуктово-
му підкомплексі України та запропонувати спо-
соби їх удосконалення.
Методи досліджень — статистико-еконо-

мічний — для опрацювання масиву статистич-
них та емпіричних даних; монографічний —
для детального вивчення окремих елементів
досліджуваного явища; аналізу і синтезу; порів-
нянь; метод єдності історичного і логічного в
економічних дослідженнях — для вивчення на-
явного досвіду агропромислової інтеграції та

Ключові слова: ефективність, сільськогосподарський товаровиробник, переробне
підприємство

кооперації в молокопродуктовому підкомплексі
різних країн та виявлення можливостей його
адаптації у вітчизняних умовах застосування.
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Визначення єдиних інтегральних показників,
що характеризують ефективність усіх сфер
молокопродуктового підкомплексу АПК регіону
і загалом галузі країни, — одна з центральних
проблем економічної політики [5].
У відносинах між сільським господарством і

сферою переробки та реалізації агропродукції
принципове значення має не лише кількість та
якість продукції, а й постачання її в строк і в
необхідному асортименті. Якість продукції АПК
та її конкурентоспроможність — міжгалузева
проблема, що розв’язується на стику галузей.
Наприклад, якість молока визначається не ли-
ше біологічними особливостями, а й тим, як
буде забезпечено його зберігання, переробку
та своєчасну реалізацію.
Критерій оптимальності показує, який варі-

ант функціонування системи є переважним за
даних обмежень [3]. Лише найвища ефектив-
ність тотожна оптимальності.
Для оцінки організаційно-економічних від-

носин найдоцільніше використовувати дві гру-
пи показників: спільні та часткові. Часткові по-
казники враховують специфіку діяльності під-
приємства і мають характеризувати як окремі
види продукції, так і канали їх реалізації.
До спільних показників належать показни-

ки ділової активності, рівні рентабельності,
еластичність ціни, індекси цін на засоби ви-
робництва, сільськогосподарську продукцію та
на споживчі товари, співвідношення частки ціни
реалізації до частки витрат на певному етапі
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виробництва та реалізації кінцевого продукту.
Ідеальним вважається варіант, коли співвід-
ношення ціни реалізації дорівнюють або при-
близно дорівнюють співвідношенню витрат у
ланцюгу «виробництво — переробка — реалі-
зація» [1].
До системи інтересів як агротоваровироб-

ників, так і переробних підприємств входить
виробництво продукції з найменшими витрата-
ми ресурсів з метою одержання максимально-
го прибутку. Потрібно враховувати прагнення
агротоваровиробників реалізувати продукцію в
оптимальні терміни за максимально можливою
ціною і з найменшими витратами обігу, а пере-
робних підприємств — придбати сировину не-
обхідної якості в обсягах, що відповідають ви-
робничій програмі, і також з найменшими ви-
тратами.
Суспільство зацікавлене у виробництві не-

обхідного обсягу якісної продукції в достатньо-
му асортименті. При цьому має забезпечува-
тися як фізична, так і економічна доступність
основних видів продовольства. Показник, що
характеризує доступність продовольства, роз-
раховується як відношення фактичного рів-
ня споживання до науково обґрунтованої ме-
дичної норми споживання у розрахунку на ду-
шу населення [4]. Важливо також враховувати
частку витрат населення на купівлю продоволь-
ства в загальній структурі витрат. Одним з основ-
них критеріїв розвитку продуктивних сил, а отже,
й економічних відносин є дотримання вимог
охорони довкілля та підвищення екологічності
виробництва. Показниками, що характеризують
своєчасність реалізації та здійснення розра-
хунків за продану продукцію, є:

· частка сільськогосподарської сировини,
реалізованої за договорами контрактації, у яких
визначено терміни й обсяги поставок сиро-
вини;

· період обороту дебіторської заборгова-
ності;

· рівень відповідності обсягів сировини, що
купується, виробничій програмі.
Отже, для оцінки ефективності економічних

відносин в агропромисловому виробництві
можна використовувати підхід, що ґрунтується
на узгодженні й реалізації інтересів суб’єктів
цих відносин, а саме агротоваровиробників,
переробних підприємств і суспільства.
За нинішніх умов нормалізація фінансового

стану агропідприємств молокопродуктового під-
комплексу можлива лише в результаті реа-
лізації комплексу заходів, що забезпечують

Методичні засади визначення
ефективності взаємовідносин
в молокопродуктовому підкомплексі України

масштабне скорочення вилучення фінансових
ресурсів із цієї галузі. Не сприяє поліпшенню
економічних взаємовідносин й існуюча договір-
на система [2]. Загалом договірні відносини між
заготівельними та переробними організаціями
і виробниками продукції мають формальний
характер, встановлюються в однобічному по-
рядку переробними підприємствами. Договори
часто порушуються як з боку агротоваровироб-
ників, так і з боку переробних організацій. Сис-
тема економічних санкцій практично не діє че-
рез відсутність чіткого нормативно-правового
забезпечення договору щодо повної персо-
нальної відповідальності за дотримання термі-
ну виконання зобов’язань, оплати за сировину,
якості продукції і відповідності її стандартам. За
виконанням укладених договорів можна роби-
ти висновки про стійкість ланцюга міжгоспо-
дарських зв’язків.
На ефективність економічних відносин істот-

но впливають пропорції поєднання галузей
сільського господарства та переробної промис-
ловості в межах окремих продуктових підкомп-
лексів. Диспропорції в розвитку різних галузей
АПК призводять до недовантаження або пере-
вантаження виробничих потужностей перероб-
них підприємств, нераціонального використан-
ня трудових і матеріальних ресурсів.
Ефективність відносин у молокопродуктово-

му підкомплексі зумовлюється численними між-
галузевими і міжгосподарськими зв’язками, які
істотно впливають на ефективність виробницт-
ва молока та молочних продуктів й орієнтують-
ся на задоволення потреб населення в мо-
лочній продукції.
Необхідно виділити сукупність чинників, які

впливають на рівень ефективності економічних
відносин у молокопродуктовому підкомплексі:
економічні — система економічних відносин;

ціноутворення; канали реалізації; рівень вико-
нання договірних зобов’язань; динаміка обсягів
виробництва продукції в галузях; достатність і
рівень використання виробничих ресурсів, їхня
кількісна та якісна характеристика; якість сиро-
вини й готової продукції; державне регулюван-
ня (податки, субсидії, дотації та ін.); дієвість
фінансово-кредитної системи; інвестиційна
привабливість; конкурентоспроможність галу-
зей; мобільність і гнучкість пристосування до
мінливості ринку тощо;
технологічної ефективності — викорис-

тання інноваційних технологій, які сприяють
зниженню витрат; організація виробництва;
продуктивність корів; рівень механізації та ав-
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томатизації виробничих процесів на стадіях ви-
робництва і переробки; сезонність виробницт-
ва молока; достатність кормової бази; селек-
ційно-племінна робота; рівномірність отелень;
підвищення якості молока; розширення асорти-
менту молочної продукції тощо;
організаційно-правові — регламентують

правове поле, у межах якого функціонують
суб’єкти молокопродуктового підкомплексу;
соціально-економічної ефективності — со-

ціальні умови праці і життя людей; рівень оп-
лати праці; кваліфікація працівників; потреби
населення у певних видах продукції; плато-
спроможний попит і структура споживчих вит-
рат населення; демографічна ситуація та ін.;
природно-кліматичні й екологічні чинники.
Показники ефективності ланок молокопро-

дуктового підкомплексу нерозривно пов’язані
між собою. Вивчаючи ефективність економіч-
них відносин у системі «виробництво — пере-
робка молока», потрібно розглянути вартісні і
натуральні показники ефективності виробницт-
ва молока агропідприємствами і молочних про-
дуктів переробними підприємствами через по-
рівняння загальних (обсяг валової продукції,
валового й чистого доходу в розрахунку на оди-

Методичні засади визначення
ефективності взаємовідносин
в молокопродуктовому підкомплексі України

ницю виробничих ресурсів; рівень окупності
капітальних вкладень і виробничих витрат; рі-
вень задоволення потреб населення у продук-
тах харчування; рівень виробництва і спожи-
вання окремих видів продуктів у розрахунку на
душу населення та ін.) і часткових показників
(продуктивність корів, валове виробництво мо-
лока у розрахунку на 100 га сільськогосподар-
ських угідь на 1 корову та ін.).
Для поглибленого дослідження економічних

відносин у молокопродуктовому підкомплексі
треба порівняти закупівельні ціни на молокоси-
ровину, оптові та роздрібні ціни на молочну
продукцію, оскільки саме цінова еквівалент-
ність визначає їхню ефективність.
Наприклад, станом на 15.11.2011 р. середня

закупівельна ціна 1 л молока в Україні стано-
вила 3,65 грн. З урахуванням витрат, пов’яза-
них із переробкою, відпускна ціна 1 л фасованого
молока досягла 5,22 грн, а для споживача —
5,80 грн. Унаслідок порушення міжгалузевого
співвідношення в цінах вартість переробки й
доведення готової продукції до споживача в
середньому в 1,43 раза перевищила ціну мо-
лока — сировини, а роздрібна ціна збільшила-
ся порівняно із закупівельною в 1,6 раза.

Недостатньо підвищувати ефективність
виробництва лише агротоваровиробників,
треба вдосконалити всю систему ціноутво-
рення, щоб вона забезпечувала рівні можли-
вості для всіх суб’єктів господарської діяль-
ності. Ефективність функціонування молоко-
продуктового підкомплексу буде тим вищою,
чим справедливіше розподілятиметься дохід.
В оцінці ефективності економічних відно-

Висновки

син у молокопродуктовому підкомплексі необ-
хідно враховувати ефективність роботи кож-
ного суб’єкта господарювання, беручи до ува-
ги властиві їм особливості та чинники, які
впливають на економічні відносини, що скла-
лися між ними. Використання розглянутих
показників дасть змогу всебічно досліджува-
ти ефективність економічних взаємовідносин
суб’єктів молокопродуктового підкомплексу.
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На планеті Земля відбуваються складні, ра-
ніше невідомі кліматичні та інші природні про-
цеси. Проте не слід думати, що людина до них
ставиться байдуже, адже вони справляють різ-
номанітний вплив на фізичний і психічний стан
кожної людини. Сучасники дедалі більше зада-
ються питаннями: що відбувається на планеті
Земля і що чекає на неї; чи є Вищі сили Все-
світу, чи є Бог, чи залежить усе живе від них;
звідки взялася людина, де критерії пояснення
її появи і як ставитися до сумнівної теорії Дар-
віна про походження людини в результаті ево-
люції; більшість людей цікавляться, чи є без-
смертя у фізичній або нематеріальній формі;
чи слід визнати природним і соціально спра-
ведливим штучне виведення людини, як ста-
витися до клонування, природи і подолання
важких хвороб; містики і реальності дедалі час-
тіших повідомлень про кінець світу; чи теоре-
тично це можливо, якщо не враховувати атомні
заряди, які вже можуть реально знищити Зем-
лю; чи існує життя на інших планетах нашої Со-
нячної системи; чи є життя на Марсі, тобто на
планетах, які не схожі на нашу планету; існу-
вання екстрасенсів — це реальність чи вигад-
ка; чи існує загроза потепління, яким лякають
людей, або ж похолодання та багато інших за-
питань. Такі запитання з’являються у складні
періоди того чи іншого суспільства, коли люди
неспокійні. Що спонукає людей усьому дові-
ряти? Згадаймо повідомлення про настання
«кінця світу» наприкінці 2012 р., коли багато
людей в усіх країнах повірили, навіть намага-
лись якось уберегтися, будуючи різні схованки.
Людина інтуїтивно відчуває якісь порушен-

ня в природі, відсутність рівноваги, що викли-
кає у неї згадані вище сумнівні роздуми й за-
питання, які ґрунтуються на об’єктивних проце-
сах. Наукові дослідження та чимало реальних
прикладів свідчать, що у Всесвіті, Сонячній сис-
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Роз лян то природно- ліматичні процеси
в біосфері планети Земля і Всесвіті: рівнова а
між можливостями природи і потребами людини;
рівнова а в живій речовині; рівнова а між
літинами та о ремими онстр ціями живо о
ор анізм . Приділено ва інт їції, я ій
В.І. Вернадсь ий надавав особливо о значення;
одно літинним ор анізмам — ба теріям та
подано новий по ляд на енети .

темі й на планеті Земля панує повна рівнова-
га в усьому, яка так само простежується між
усіма частинами живої речовини, тобто живих
організмів рослинного і тваринного світу, почи-
наючи з клітини. Отже, рівновага — це закон
природи, порушення якого призводить до ка-
таклізмів і непередбачуваних природних та еко-
номічних результатів. Рівновага підтримує по-
стійну кількість живої речовини, яка, на дум-
ку академіка В.Вернадського, залишається
незмінною, починаючи з кембрійської епохи
(570 млн років тому). Постійна кількість живої
речовини впродовж тривалого геологічного пе-
ріоду дала йому змогу зробити такі висновки:
«1) что неизбежна смерть, раз есть рост; 2) ес-
ли увеличиваются одни неделимые — напри-
мер, человек, домашние животные и расте-
ния — должны уменьшаться другие недели-
мые, т.е. общее количество живого вещества
остается постоянным» [9]. Наведемо яскравий
приклад сучасності: збезліснення величезних
масивів на всіх континентах, знищення диких
тварин урівноважується значним зростанням
населення на всій планеті, а тому жива речо-
вина планети залишається незмінною.
З огляду на це очевидно, що рівновага об’єк-

тивно притаманна як усій природі планети Зем-
ля, так і життєдіяльності людини. Настав період
об’єктивної необхідності введення у практичну
площину дотримання рівноваги між можливос-
тями природи і надмірними потребами людини.
Важливість цієї рівноваги випливає з вчен-

ня академіка Вернадського про живу речовину
(живі організми), яка є на поверхні планети
Земля мільярди років, маючи тісний зв’язок з
біосферою. Доведено, що прошарок біосфери,
в якій міститься жива речовина, надзвичайно
тонкий (кілька метрів завтовшки в пустелях та
десятки метрів у лісах і водних екосистемах), і
цей прошарок академік Вернадський назвав
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«плівкою життя», де зосереджене життя рос-
лин, тварин і мікроорганізмів [13]. Саме тут і
виявляються тонкощі існування живих орга-
нізмів та потреба рівноваги, оскільки забруд-
нення повітря й водних ресурсів, знищення
лісів на величезних територіях, переведення
лісів у ріллю, розорення та осушення степів і
лук, невиправдано велике використання корис-
них копалин, погіршення якості ґрунтів та бага-
то іншого негативу порушує перетворення со-
нячної енергії в хімічну, механічну і теплову, а
зрештою стає на заваді реалізації природної
програми всіх живих істот. Отже, як визначають
українські вчені, перший постулат учення В.І. Вер-
надського полягає в тому, що «основним зав-
данням всесвітнього людства має бути охорона
біосфери, припинення її антропогенної дегра-
дації, збереження хоча б сьогоднішнього її ста-
ну та рівня організованості, від яких залежить
майбутнє людини й людських цивілізацій» [14].
Усе це виявляється в реальному сучасному

житті, що викликає об’єктивну потребу дотри-
мання рівноваги в живій речовині на планеті
Земля, а, крім того, в людини є ще й низка важ-
ливих причин для посилення контролю за цією
вимогою з огляду на її пріоритетні особливості
з-поміж усіх живих організмів планети.
Перша особливість. Незважаючи на транс-

формаційні процеси, які відбуваються на пла-
неті Земля у зв’язку з кліматичними змінами,
людина, подібно до таких представників тва-
ринного світу, як мурашки, свині, таргани та
пацюки, здатна найкращим чином пристосову-
ватися до навколишнього середовища. Така
феноменальна здатність цих п’яти видів тва-
ринного світу пояснюється тим, що лише вони
можуть динамічно пристосовуватися до спожи-
вання і переварювання різноманітної їжі, пос-
тійно змінювати раціони харчування. Саме для
того, щоб змінити раціон харчування і зазнати
найменших втрат, на відміну від названих вище
тварин, людина ще й спроможна пізнати перс-
пективи кліматичних змін, які вплинуть на зміну
зовнішнього природного середовища, а отже,
і на зміну раціону харчування. І все-таки, як
свідчать сучасні раціони харчування, у людини
є певні межі пристосування до них, за якими
вона втрачає всі свої природні захисні можли-
вості. Прикро, але за останні 20 років українці
зазнали фізичного і духовного виснаження, і це
сталося через 2 причини: по-перше, через нер-
вові перевантаження; по-друге, через неякісне
харчування, яке й далі погіршується. У резуль-
таті Україна, за визнанням міжнародних органі-
зацій, вийшла на перше місце в Європі за рів-
нем смертності.

Академік Вернадський і сучасністьІСТОРІЯ НАУКИ

Друга особливість. Конструкція організму
людини, як і всього живого, має постійний зв’я-
зок з конструкцією планети Земля, Сонячної
системи і Всесвіту: «Всесвіт є системою само-
розвитку, а тому безперечною умовою його
існування, як і всякого живого єства, є постійний
обмін в середовищі речовиною, енергією та
різноманітною інформацією» [16]. Цей зв’язок
загалом малопомітний і для пізнання людині
недоступний, але інтуїтивно вона його відчуває,
намагаючись не порушувати гармонії. Разом з
тим плин епох геологічної історії наближає час,
коли деякі його елементи стають дедалі відкри-
тішими для хоча б наближеного розуміння са-
мого процесу такого обміну речовиною, енер-
гією та інформацією.
Стає, наприклад, зрозуміло, що значна час-

тина обмінних властивостей живих організмів
прихована навіть не в генах, а в якійсь не-
відомій сутності. Скажімо, традиції та звички
людини й тварини можуть бути підпорядковані
волі та розуму, але тільки інстинкт залишаєть-
ся незмінним і передається нащадкам, незва-
жаючи на генетичні зв’язки, набуваючи постій-
ної природної константи. Прикладів вроджених
інстинктів, які незмінно виявляються на всіх
континентах планети Земля багато: молода
зозуля, підкинута у чуже гніздо, викидає своїх
зведених братів і сестер; молода матка бджіл,
яка тільки вийшла з маточника, кидається і руй-
нує маточники інших своїх суперниць; дрозди
на всіх континентах однаково обмазують своє
гніздо глиною; птахи-носороги і в Африці, і в
Індії однаково замуровують своїх самок у дуп-
лах дерев, годуючи їх і потомство через неве-
личке віконце і т.ін.
Третя особливість. Між усіма частинами

людського тіла, як і в будь-якої тварини, панує
повна гармонія, а це свідчить про те, що при-
рода потребує такої гармонії в усіх сферах,
пов’язаних з природою. Академік В. Вернадсь-
кий навіть ставив запитання, — чи не є існуван-
ня тваринного світу необхідною умовою для
існування живої речовини, адже: «В общей схе-
ме живого вещества растительный мир нераз-
рывно связан с животным». Усі клітини, всі
органи і частини тіла живої істоти підпорядко-
вані одній меті — служити живому організму
так, щоб він функціонував ефективно. Отже, всі
рівні, всі вільні, але завдання одне — жити ра-
зом успішно. У цій складній конструкції живого
організму, збудованого із сукупності спеціалізо-
ваних клітин (клітини шлунку, печінки, крові,
нирок, очей і т. д.), всі вони ведуть між собою
діалог (біологічно-організаційний), всі вони пе-
ребувають у контакті, повсюди досягається гар-
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монія та рівновага. З цього не важко зробити
висновок, що кожна людина, тварина, рослина,
клітина, частина тіла тварини чи рослини, лист-
ки рослини й інше виникли не випадково, кож-
не з них відіграє свою чітко визначену приро-
дою роль.
Іноді діалог і рівновага порушуються і настає

час, коли деякі клітини стають сильнішими, по-
чинають збільшуватися та невпинно розмножу-
ватися, як, наприклад, ракові клітини будь-якого
органу живого організму, завдаючи шкоди ін-
шим клітинам, порушуючи рівновагу, йдучи у
розріз з потребами як інших клітин того чи ін-
шого органу, так і організму загалом. Небезпе-
ка таких клітин у тому, що вони невпинно і не-
пропорційно розмножуються, займаючи простір
інших клітин, порушуючи виконання ними нор-
мальних функцій. Такі функції і процеси спо-
стерігаються і в людському суспільстві, які по-
роджує державний устрій, зокрема капіталізм.
Капіталістичні відносини, або, як їх назива-

ють, комерційні відносини, дають змогу окре-
мим особам, які здебільшого нічим не відрізня-
ються від інших, раптово збільшувати свою
приватну власність (фінансову, матеріальну,
земельну, трудову). Це невеличка частина лю-
дей, капітал яких одноосібно розростається як
ракова клітина, несучи шкоду решті членів сус-
пільства, що спеціалізуються в інших сферах
життєдіяльності — робітникам, ученим, митцям,
інженерам, письменникам, управлінцям, пред-
ставникам дрібного і середнього бізнесу, усьо-
му середньому класу. Багато сучасних розви-
нутих країн, зокрема країн Скандинавії та ін-
ших, таких олігархічних зростань не
допускають, застосовуючи різні методи впли-
ву. Закономірно, що зростання великих олігар-
хічних формувань порушує рівновагу суспіль-
ного розвитку, саме вони порушують рівнова-
гу між надмірними потребами людини і
обмеженими можливостями природи. Адже
багатство і краса життя небагатьох на тлі
бідності й скрути інших членів суспільства та
недосконалості реального життя збуджує сус-
пільну думку, що посилює агресивні настрої.
Таке суспільство, без сумніву, має трансфор-
муватися, але яким чином, — тут є безліч
шляхів. Проте шлях, який пропонували для
подолання бідності «Путем увеличения обще-
го богатства порабощением новых сил Приро-
ды» [7], виявляється не найкращим, навіть ка-
тастрофічним для людства.
Усі названі вище особливості людини, що

виявляються в процесі дотримання гармонії і
рівноваги, концентруються на єдиній основі —
свідомості, якою природа наділила тільки лю-
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дину. Водночас у всіх представників рослинно-
го і тваринного світу, зокрема й людини, є, крім
коду спадковості, за винятком бактерій, ще й
маловивчена реакція на всі живі організми на
зовнішні і внутрішні подразники — інстинкт,
інтуїція та ін. Отже, особливість людини лише
в тому, що вона наділена свідомістю, а тому
можна сказати, що «на всіх представників тва-
ринного світу, включаючи людину, творчо впли-
ває матеріальна і нематеріальна субстанція
Всесвіту. …людина — це частина природи і
вона повністю підпорядкована Вищим силам
природи, а її дії регулюються через інформацій-
ну систему Всесвіту» [17].
У контексті наведених вище проблем та не-

обхідності їх дослідження і глибшого розумін-
ня серед тваринного світу, окрім людини, ве-
ликий інтерес викликають перші жителі плане-
ти Земля — бактерії.
Бактерії (мікроби) — одноклітинні (у вигляді

палички та інших форм) мікроскопічні організ-
ми, серед яких також трапляються рослинні
мікроорганізми, зокрема мікроскопічні гриби і
водорості, іноді й віруси, які належать до так
званих доядерних форм організмів — прокаріо-
тів. Прокаріоти — це організми, в клітині яких
немає оформленого ядра, а вміщений у клітині
генетичний матеріал перебуває у вільному ста-
ні і не створює ланцюга ДНК, через що типо-
вого генетичного процесу спадковості немає.
Отже, у них немає генетичного всевладдя, але
роботу вони виконують не меншу, ніж організ-
ми з класичною генетикою, а їхня історична
роль і місія є значно ширшими. У бактерій, на-
певно, є лише інстинкт та інші елементи впли-
ву зовнішньої енергії, яка і управляє живою
речовиною. У системі органічного світу мікро-
би-прокаріоти переважають в усьому [20], вони
харчуються різними органічними речовинами
(гетеротрофи), або створюють органічні речо-
вини з неорганічних (автотрофи). Їхня роль на
планеті Земля величезна, особливо у форму-
ванні земної кори, про що В. Вернадський пи-
сав: «Мы не можем понять химических процес-
сов земной коры, если только выбросим из них
участие живого вещества» [10]. Стосовно ж ге-
нетики зазначимо, що лише тепер учені дійшли
висновку, що не тільки в генетиці слід шукати
спадкових змін, мабуть, не в генетиці закладена
роль усіх живих організмів на планеті Земля.
Учені вважають, що мікроби є перші організ-

ми, які з’явилися на Землі й живуть дотепер,
вони можуть існувати як за високих, так і за
низьких температур. Є 2 групи бактерій — ае-
робні (потребують кисню) та анаеробні (живуть
без кисню). Саме такі особливості бактерій да-
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ють змогу їм перебувати в різних температур-
них режимах (гарячі джерела, дно океанів, сніги
гір, вулкани і т. ін.), а людині використовувати
їх у харчовій та мікробіологічній промисловості
[21]. Бактерії є корисні, які допомагають розви-
ватися всьому органічному світу, а також пато-
генні, що викликають хвороби у рослин і тва-
рин. Бактерії з часів появи і дотепер беруть
участь у кругообігу речовин в природі, форму-
ють структуру і родючість ґрунтів, підтримують
запаси вуглецю в атмосфері, створюють і руй-
нують корисні копалини, живляться, використо-
вуючи різні органічні речовини. Частина бак-
терій (так звані залізобактерії-автотрофи) здат-
ні утворювати з неорганічних все необхідне для
життя органічних речовин. Про це В. Вернадсь-
кий писав: «Есть животные, способствующие
накоплению гидрата окиси железа. …образу-
ют колонии, в которых отлагается водная окись
железа» [11].
Немає інших доказів, а лише те, що, мабуть,

ці бактерії брали участь у створенні перших
згустків матерії впродовж мільярдів років. Зна-
чення мікроскопічних живих організмів в історії
утворення тільки ґрунтів, починаючи з Докучає-
ва і Еренберга (Берлін), поступово пізнавалось,
але «лишь после работ Пастера — с 1860-х гг.,
когда перед нами открылся мир микробов, ор-
ганизмов по величине недоступных …(ранее —
Б.П.), стало ясно чувствоваться первостепен-
ное значение мельчайшей жизни для создания
почв» — писав В. Вернадський [12]. Врахову-
ючи, що в попередні періоди, коли вважалося,
що ґрунт формувався рослинними мікроорга-
нізмами, В. Вернадський стверджував: «почва
создается не одним только живым раститель-
ным веществом. …. огромное значение игра-
ют в этой работе и организмы животных» [12].
На основі лише загальної характеристики

бактерій щодо функцій, які вони виконують,
їхніх особливостей як перших багатовікових
жителів нашої планети, можна зробити деякі
висновки для пояснення недостатньо вивчених
проблем, які турбують людство і якими зай-
мається світова наука. Сюди належить і особ-
лива природжена реакція на зовнішнє і внут-
рішнє середовище тварини, зокрема люди-
ни, — інстинкт та інтуїція, — якими природа
наділила всі живі організми планети Земля. На
зовнішні подразники реагують і рослини, що
підтверджує наявність у них інстинкту. Деякі
види акації в Африці наділені дивовижним ін-
стинктом самозахисту, який полягає в тому, що
коли до них підходять газелі або кози і об’їда-
ють листя, то вони заради захисту змінюють
хімічний склад соку в листочках і стають ток-

сичними та шкідливими для тварин [5]. Крім
того, ці рослини виділяючи запахи, сигналізу-
ють таким же акаціям про небезпеку, і тому
навкруги всі акації стають непридатними для
споживання, примушуючи тварин відходити від
них. На прикладі бактерій, особливих мікроор-
ганізмів можна простежити різні природні особ-
ливості живих організмів.
По-перше, бактерії, які з’явились на планеті

Земля першими, існують до нашого часу, вико-
нуючи чітко визначені природою функції: фор-
мування початкових згустків матерії та кори пла-
нети, участі у створенні мінеральних ресурсів
планети; формування і структуризації ґрунтово-
го покриття планети; виконання ролі основно-
го фактора розвитку всієї живої природи, тоб-
то рослинних і тваринних організмів. Багатовіко-
ва історія життєдіяльності бактерій дає підстави
стверджувати, посилаючись на думки багать-
ох вчених, зокрема В. Вернадського, що випад-
ковостей в природі не буває, всі види живих
організмів рослинного і тваринного світу з’яви-
лися на Землі з наперед визначеними функці-
ями, у тому числі й людина. Водночас наука,
під впливом різних духовних і наукових течій
остаточно так і не визначилася щодо ролі лю-
дини на планеті Земля, існують тільки здогадки.
По-друге, у бактерій, споконвічних супут-

ників всього живого, немає ядра, в якому був
би сформований ланцюг ДНК, код спадковості
для передачі особливостей живого організму.
Незважаючи на те, що в клітині бактерії є скла-
дові для ланцюга ДНК, його формування при-
рода не передбачає — ядра немає, немає лан-
цюга ДНК. Так, живі організми, для яких при-
рода не передбачила коду спадковості ДНК, за
допомогою якого передаються особливі фор-
ми і властивості організму, існують, віками пе-
редаються різні форми бактерій (палички, спі-
ралі, вібріони, стрептококи, диплококи, стафі-
лококи). Отже, відсутність сформованого ДНК
у бактерій підтверджує, що передача віками
особливостей бактерій здійснюється іншими
методами, які відповідають особливим функці-
ям цих видів живих організмів.

 Це свідчить про те, що є велика ймовірність
існування інших форм зв’язку всіх живих ор-
ганізмів з силами природи, зокрема, що прояв-
ляється через інстинкт, інтуїцію та ін.
По-третє, природа наділила бактерії здат-

ністю жити в різних, навіть екстремальних, умо-
вах температурних режимів, за різних кліматич-
них змін, наявності чи відсутності кисню. Отже,
є підстави стверджувати, що мікроби існують
мільярди років і ще існуватимуть не менше
навіть тоді, коли настане суцільне зледеніння
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на планеті Земля. Водночас інші види рослин-
ного і тваринного світу тимчасові, вони занад-
то залежні від кліматичних змін і температур-
них коливань, а тому, мабуть, кожному відрізку
геологічної історії (ери, періоди, епохи) відпові-
дають свої види живої природи, тваринного і
рослинного світу.
Скажімо, серед динозаврів, що населяли

нашу планету 65–66 млн років тому, а це по-
чаток Кайнозойської ери, яка поділяється на
три періоди (палеогеновий, неогеновий і ант-
ропогеновий) і триває аж до наших днів, був
вид тварин — стеноніхозаври. Учені відзнача-
ють дивовижну особливість цього виду дино-
заврів: вони мали зріст сучасної людини; ходи-
ли на задніх лапах, передні ж лапи виконува-
ли функції рук, як у теперішньої людини; об’єм
мозку такий самий як у сучасної людини; мали
здатність пізнавати навколишнє середовище;
розуміти, мислити, колективно полювати. На
думку вчених Рассела і Сегена, у цього виду
динозаврів були всі перспективи в процесі вдо-
сконалення робити те, що робить сучасна лю-
дина. Проте наприкінці неогенового — почат-
ку антропогенового періоду відбулася різка
зміна клімату, настало потужне материкове
зледеніння значних територій планети Земля.
Саме в цей період і не стало всіх видів дино-
заврів, таке відбувається з іншими видами тва-
ринного і рослинного світу, окрім бактерій. В
антропогеновий період, тобто після закінчення
зледеніння, з’явилась перша сучасна людина,
можливо, й більшість сучасних видів тварин.
По-четверте, окремо виділяється людина,

яку, на відміну від інших видів тварин, приро-
да наділила свідомістю. Якщо розглядати лю-
дину в контексті бактерій і всієї живої природи,
то слід врахувати, що свідомість як її особ-
ливість займає приблизно 10% усього її внут-
рішнього світу, а решта 90% — підсвідомість,
якою людина частково або повністю не управ-
ляє, але вона виявляється через інстинкт (чут-
тя, несвідоме спонукання до чого-небудь) та
інтуїцію, що є вірогідним видом пізнання (пі-
знання істини без обґрунтування, здогад та ін.).
У цьому контексті є підстави визнати, що пі-
знання зовнішнього і внутрішнього світу бага-
то в чому залежить від глибини та обґрунтова-
ності проникнення 10% свідомості людини у її
90% підсвідомого внутрішнього світу.
Продовжуючи тему проникнення в сутність

живої природи, не зайвим буде зазначити, що
людина, як і тварина, мають схожість в усьо-
му, за винятком свідомості як у поведінці, ре-
акції на зовнішнє середовище, формах життє-
діяльності, так і харчах.

Отже, різниця між твариною і людиною у
свідомості дає підстави далі ставити запитан-
ня і давати на них хоча б якусь відповідь: ма-
буть, основна причина появи людини на пла-
неті Земля — наявність у неї свідомості, яка і
визначила певну її роль чи функцію на планеті.
У цьому контексті справедливо вважати, що

людина, як і інші тварини, зокрема й бактерії,
виконує певні функції, визначені природою, які
слід зрозуміти і дотримуватися їх. Проведені
дослідження дають підстави вважати, що «лю-
дина виконує роль своєрідного живого транс-
форматора, тобто приймача інформації із Все-
світу для живої і неживої природи. … Не слід
думати, що геніальність тих чи інших людей
виключно їхня заслуга, вони лише одержали …
відкриття …з космічної інформації» [18]. Нага-
даємо, що про зв’язок з Космосом свого часу
писав академік В. Вернадський. Проте людина
не тільки одержує інформацію і користується
нею, вона ще й залишає після себе особисту
інформацію, тобто все те, що вдалося їй ство-
рити: «матеріальне тіло людини, і це властиво
всім; накопичення в природі позитивного і не-
гативного своєю діяльністю, що вдається
більшості; духовне тіло, яке сформувало про
себе як позитивну так і негативну інформацію
щодо своїх дій, які залишаються у першодже-
релі Всесвіту для наступних поколінь, що бу-
дуть формувати їхню ауру» [12]. Отже, кожна
людина залишає після себе те, що вона здійс-
нила, добро чи зло, роблячи тим самим свій
особистий внесок у інформаційну систему Все-
світу, з якої будуть брати інформацію прий-
дешні покоління людства.
Нарешті треба ставити запитання: хто ж та-

ки управляє бактеріями, хто визначив їхню
роль на планеті Земля, які сили впливають
зовні як на живу, так і неживу природу, а також
на клітину? Тут відзначимо, що всевладдя ген-
ної спадковості, мабуть, закінчується, оскільки
дослідження академіка М. Роїка, проведені ра-
зом з російськими вченими, доводять, що дія
генів підпорядкована зовнішнім впливам: «под
воздействием сигналов, поступающих извне,
гены выполняют лишь инструментальную
роль, обеспечивая субстратную реализацию
тех или иных функций клетки». Тобто вчені-ге-
нетики визнають, що генетичний ланцюг в клі-
тині зазнає зовнішнього впливу. Якщо взяти до
уваги, що свідомість, а також невідомий вплив
на живу природу є нематеріальною констан-
тою, то виникає запитання: які ж сили наділи-
ли людину свідомістю, що впливає на бактерію
і клітину? Відповідь на це запитання стосува-
тиметься живої матерії, звісно, і людини, а та-
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кож якоїсь енергії. Про існування енергії, Вищих
Сил, Бога ще в давнину розмірковували пер-
си, зокрема філософ і славетний поет Омар
Хайям (1048–1131 рр.):
Мгновеньями Он виден, чаще скрыт.
За нашей жизнью пристально следит.
Бог нашей драмой коротает вечность!
Сам сочиняет, ставит и глядит [15].
Що можна сказати? У кількох словах вислов-

лено всю філософію людської цивілізації і Все-
світу. Вивчаючи Всесвіт, у давнину відштовху-
валися від першопричин: «наиболее достойны
познания первоначала и причины, ибо через
них и на их основе познается все остальное»
[1]. Звичайно, тут наявна метафізика, яка не
завжди сприймалася однозначно. Адже мета-
фізика — випадкова назва фундаментального
вчення. Вона виникла під час класифікації
вчень Аристотеля: спочатку виділили його
вчення про фізику, а згодом про метафізику,
тобто «те, що після фізики» (ta meta ta physika)
[2]. З часом термін «метафізика» набув філо-
софського значення і став застосовуватися до
понять, що розкривають принципи буття речей
і начал їх пізнання як вищих питань онтології
(вчення про буття на межі інтуїції) та гносеології
(вчення про пізнання і закономірності). Тобто
Аристотель визнавав як інтуїцію, так нематері-
альні закономірності впливу й інстинкти. Ними
керує не людина, а зовнішній вплив, на нашу
думку, через інформаційну систему Всесвіту.
На практиці метафізика ще не піддається

вивченню, а тому буття і закономірності, Вищі
сили природи залишаються таємницею. Про-
те залежність і зв’язок живої речовини із зов-
нішнім світом існує, і це підтримував академік
В. Вернадський, який зауважував, що «выра-
жение единого в многообразных …формах свя-
зано с Космосом» [8]. Є чимало прикладів про

залежність людини від Вищих сил, з якими во-
на, мабуть, пов’язана невідомими нитками че-
рез інформаційну систему Всесвіту. І хоч якою б
сильною була людина, все ж таки вона залеж-
на від зовнішнього впливу. Це інстинкт, вияв
тих 90% підсвідомого внутрішнього світу люди-
ни, що не піддається її волі, а залежить від зов-
нішньої енергії, яку в єдиному вираженні нама-
гаються пізнати видатні особистості сучасної
людської цивілізації.
Ставлячи за мету знайти якусь єдину силу,

за якою живе Всесвіт, Ейнштейн брав до ува-
ги, що всі планети, атоми, частини і кварки
підпорядковані чотирьом відомим силам: гра-
вітація, електромагнетизм, сильні взаємодії,
слабкі взаємодії [6]. У відомого вченого виник-
ли наміри довести, що всі ці чотири сили є ви-
явом однієї і тієї ж сили. Великий фізик до кінця
життя шукав закон Великого єднання сил, але
йому цього так і не вдалося зробити. Мабуть,
фізичним і математичним методам таке рішен-
ня не до снаги або для цього ще не настав час,
і рішення, можливо, надійде до іншої особис-
тості, як надійшла теорія відносності до Ейнш-
тейна.
Французький імператор Наполеон здобув

чимало військових перемог, йому була підпо-
рядкована вся Європа у військовій та еконо-
мічній сферах, закони Наполеона настільки
були досконалими, що вони панували як у
Франції, так і в більшості країн Європи, а тому
він мав підстави заявити «не в моих правилах
быть орудием в чьих-либо руках» [3]. Проте
Вищі сили змусили могутню людину змінити
свої принципи і мимоволі здійснити те, що не
відповідало його переконанням. Він визнав:
«За свою жизнь я сделал немало ошибок: са-
мая непростительная заключается в том, что
я отдал себя в руки англичан» [4].

Академік Вернадський і сучасність

1. Аристотель. Соч. В 4-х томах. — М.: Мысль,
1976. — Т. 1. с. 68.

2. Там само. — С. 5.
3. Бонапарт Наполен. Максимы и мысли узника

Святой Елены. — СПб., 2007. — С. 120.
4. Там само. — С. 42.
5. Вербер Бернар. Энциклопедия относитель-

ного и абсолютного знания. — М.: Рипол классик,
2009. — С. 305.

6. Там само. — С. 303.
7. Вернадский В.И. Оправдание науки//Наука і

наукознавство. — 2012. — № 3. — с. 25.
8. Там само. — С. 24.
9. Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадсь-

кого. — Т. 1. В.І. Вернадський і Україна. Кн. 2. — К.,
2011. — С. 107.

10. Там само. — С. 106.

Бібліографія

11. Там само. — С. 98.
12. Там само. — С. 41.
13. Голубець М.А. Кілька постулатів академіка

В.І. Вернадського як заповіт всесвітньому людству
на ХХІ століття (З погляду еколога)//Вісн. НАН Ук-
раїни. — 2012. — № 10. — С. 13.

14. Там само. — С. 14.
15. Омар Хайям и персидские поэты Х–ХVІ ве-

ков. — М.: Белый город, 2008. — С. 15.
16. Панасюк Б. Людина, природа і Всесвіт/Роз-

гадки таємниць/К.: Парапан, 2008. — С. 129.
17. Там само. — С. 128, 151.
18. Там само. — С. 138–139.
19. Там само. — С. 147.
20. Советский энциклопедический словарь. Изд.

4-е. — М.: Сов. энцикл., 1989. — С. 1077.
21. Там само. — С. 100.

Надійшла 19.02.2013.

ІСТОРІЯ НАУКИ



79Вісник аграрної наукиберезень 2013 р.

У монографії Ф.М. Лисецького, О.О. Світ-
личного, С.Г. Чорного «Современные про-
блемы эрозиоведения» за ред. О.О. Світлич-
ного (Бєлгород: Константа, 2012. — 456 с.)
широко використано світовий досвід розв’язан-
ня проблем водної ерозії ґрунтів, зокрема, у
США і країнах Західної Європи, а також резуль-
тати теоретичних і польових, у т.ч. експеримен-
тальних досліджень, виконаних за останні де-
сятиліття вченими з Росії Ф.М. Лисецьким,
О.О. Світличним та України — С.Г. Чорним.
Автори акцентували увагу читачів на на-

слідках ерозії — дегуміфікації і карбонізації еро-
дованих ґрунтів, деградації ґрунтової біоти, зни-
женні продуктивності ґрунтів та впливах ерозії
на стан гідрологічної мережі тощо.
Викладено матеріали, пов’язані з особливо-

стями ґрунтоутворення на схилах різної експо-
зиції, профільним розподілом різних ґрунтових
параметрів та їх трансформацією під впливом
ерозійного процесу. У монографії наведено
кілька підходів щодо класифікації еродованих
ґрунтів.
Розглянуто проблеми методології та мето-

дики досліджень водної ерозії ґрунтів. Відзна-
чено, що попри накопичений запас теоретич-
них знань та емпіричного матеріалу питання за-
хисту ґрунтів від ерозії ще не вирішено.
Автори класифікували наявні математичні

моделі. Установлено, що на сучасному рівні
розвитку ерозіознавства накреслився перехід
від емпіричних моделей ерозії до теоретичних
математичних моделей та визначено основні
тенденції щодо впровадження останніх. Вва-
жається, що потенціал емпіричних моделей ще
не вичерпаний і їх поліпшення пов’язане з ура-
хуванням схилової морфометрії в умовах вия-
ву інтенсивної водної ерозії та переходу від мо-
делей ерозії до моделей, які враховують і про-
цес акумуляції наносів у різних частинах схилів.
Запропоновано модифікований варіант логіко-
математичної моделі Г.І. Швебса з використан-
ням досягнень геоінформаційних технологій.
Цікавими з теоретичного погляду є конста-
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕРОЗІЄЗНАВСТВА

товані зміни в часі і просторі факторів ерозії,
пов’язані з наявними в Україні змінами кліма-
ту та техногенними впливами на різні компо-
ненти ерозійної геосистеми, передусім на ґрун-
товий покрив. Розглянуто також внутрішньо-
річні динаміки протиерозійної стійкості степових
ґрунтів, вплив зрошення на цей параметр тощо.
Зазначено, що існує певна проблема з кіль-

кісним визначенням протиерозійних технологій,
що пов’язано із забезпеченістю конкретного
періоду року опадами. У роки з великою кіль-
кістю опадів протиерозійна ефективність окре-
мих заходів підвищується, а в посушливі ро-
ки — знижується.
Автори монографії багато уваги приділили

бальним методам оцінки ерозійної небезпеки
та оцінкам, що основуються на математичних
моделях ерозії. Наведено та обґрунтовано рі-
шення різних оцінок ерозійної небезпеки з ви-
користанням ГІС-технологій.
Докладно розглянуто найбільш дискусійне

поняття в ерозіознавстві — допустиму норму
ерозії та способи оптимізації землекористуван-
ня на основі нормативів ерозії. Відзначено, що
всі наявні методи визначення допустимої нор-
ми мають свої недоліки і лише з певною част-
кою умовності можуть бути застосовані на
практиці. Автори схиляються до думки, що най-
жорсткіші норми ерозії, визначені з урахуван-
ням темпів ґрунтоутворення, все ж таки можуть
бути реалізовані за протиерозійного проекту-
вання в умовах України.
Представлена монографія є унікальним уза-

гальненням останніх досягнень в ерозіознав-
стві. Вона буде дуже корисною для спеціалістів,
які працюють над питаннями охорони ґрунтів,
зокрема, землевпорядників, агроґрунтознавців,
екологів і географів.

С.А. Балюк,
академік НААН

Національний науковий центр
«Інститут

ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»
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ЮВІЛЕЇ

Ректору Білоцерківського на-
ціонального аграрного універ-
ситету, доктору економічних
наук, професору, члену-корес-
понденту НААН, академіку
УАН, заслуженому праців-
никові сільського господарст-
ва України, відміннику освіти,
державному службовцю 1-го
рангу, депутату Київської об-
ласної ради Анатолію Степа-
новичу Даниленку виповнило-
ся 60 років.
Народився Анатолій Сте-

панович 4 березня 1953 р. в
с. Карапиші Миронівського ра-
йону Київської області.
Після закінчення Білоцер-

ківського сільськогосподар-
ського інституту працював
ветеринарним лікарем у рід-
ному колгоспі ім. Щорса. У
1981 р. був обраний головою
правління колгоспу ім. Куйби-
шева, а в 1986 р. — головою
колгоспу ім. Бузницького. Цей
колгосп у 1988 р. брав участь
у виставці досягнень народно-
го господарства в Москві, де
був нагороджений Золотою та
двома Срібними медалями
ВДНГ СРСР.
З 1980 по 1983 р. заочно

навчався в Уманському педа-
гогічному інституті. Отримав
спеціальність вчителя біології.
У 1991 р. закінчив школу ме-
неджерів при Науковому това-
ристві інтеграції «Євроштуд» у
Будапешті.
Згодом 2001 р. закінчив Ін-

ститут післядипломної освіти
Рівненського державного тех-
нологічного університету, де
отримав спеціальність інжене-
ра-землевпорядника. У 2003 р.
в Угорщині вивчав досвід з уп-
равління державними орними
землями та діяльності націо-
нальної кадастрово-реєстра-
ційної системи, а в 2004 р. —
досвід Фінляндії та інших
Скандинавських країн у галузі
управління земельними ре-

А.С. ДАНИЛЕНКУ — 60

сурсами і, зокрема, запрова-
дження та діяльності націо-
нальних кадастрово-реєстра-
ційних систем. Закінчив курси
підвищення кваліфікації з гро-
шової оцінки земельних діля-
нок (2005 р.) та закінчив курси
експертів з оцінки земель
(2009 р.).
У науковому доробку

А.С. Даниленка понад 120 на-
укових праць, зокрема 5 моно-
графій, 5 навчальних посібни-
ків. Винятково важливими є на-
укові роботи Анатолія Степа-
новича з питань входження
аграрного сектору в ринкову
економіку, розвитку підприєм-
ництва в АПК України, розвит-
ку земельної реформи, еколо-
гізації агропромислового ви-
робництва, концептуальних
основ сталого розвитку агро-
виробництва та ін.
Головна сфера наукових

пошуків Анатолія Степанови-
ча Даниленка — це економічні
та соціальні проблеми україн-
ського села, способи його від-
родження.
А.С. Даниленко активно го-

тує наукові кадри, під його ке-
рівництвом захищено 6 канди-
датських та одну докторську
дисертацію.
Організаторську і наукову

роботу він успішно поєднує з

викладацькою діяльністю, очо-
люючи кафедру менеджменту
Білоцерківського національно-
го аграрного університету.
Як народний депутат Украї-

ни двох скликань, Анатолій
Степанович брав участь у роз-
робці багатьох законів Украї-
ни, указів Президента України,
постанов Верховної Ради і Ка-
бінету Міністрів України, про-
грам і концепцій реформу-
вання АПК України, норматив-
но-правових актів з питань
земельних відносин.
Самовіддана праця А.С. Да-

ниленка гідно оцінена держа-
вою. Він нагороджений орде-
ном Святого Нестора Літопис-
ця, орденом «За заслуги» ІІІ ст.,
орденом «Знак Пошани», ме-
даллю «За заслуги» ІІІ ст., По-
чесною грамотою Кабінету
Міністрів України, йому при-
своєно почесне звання «Зас-
лужений працівник сільського
господарства».
Анатолій Степанович —

людина великого серця і щед-
рої душі. Його вирізняють такі
риси характеру, як мудрість,
компетентність, принциповість,
відкритість, демократичність,
справедливість.
Анатолій Степанович Дани-

ленко активно сприяє поши-
ренню ідей національного та
духовного відродження Украї-
ни, її соборності, демократич-
ності. Своєю натхненною пра-
цею він наближає час, коли
Україна стане економічно роз-
винутою і процвітаючою, а ук-
раїнський народ — заможним
і щасливим.
Щиро вітаємо шановного

ювіляра, зичимо міцного здо-
ров’я, наснаги у здійсненні
творчих задумів, подальшої
плідної праці в ім’я процвітан-
ня України!

Відділення
аграрної економіки

та продовольства НААН
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УДК 338.432:330.341
Крисанов Д.Ф., Удова Л.О., Варченко О.М., Дани-
ленко А.С. Глобализация и трансформации в пере-
рабатывающей сфере АПК Украины//Вісник аграр-
ної науки. — 2013. — № 3. — С. 6–12.
Проанализировано влияние глобализации и органи-
зационно-правовых трансформаций в сельском хо-
зяйстве на структурные и территориальные сдвиги
в перерабатывающей сфере АПК. Раскрыты про-
грессивные изменения и негативные последствия по
результатам работы основных агропродовольствен-
ных подкомплексов с привлечением иностранных
инвесторов.  Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: глобализация, перерабатываю-
щая сфера, структурные и территориальные транс-
формации, негативные последствия, иностранные
инвесторы, перерабатывающе-продуктовые пред-
приятия.

УДК 631.45
Медведев В.В. Опыт реализации «Eвропейской поч-
венной политики»//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 3. — С. 13–19.
Изложены содержание и результаты осуществления
странами Европейского Союза «почвенной политики»,
принятой в 2002 г. В большинстве стран ЕС приня-
ты законодательные и общественные документы
(акты, декларации, хартии), направленные на охра-
ну почв. С помощью мониторинга создана система
заблаговременного выявления негативных изме-
нений в почвенном покрове. Предложены почво-
защитные технологии и механизмы, которые стиму-
лируют их внедрение. Накопленный опыт необхо-
димо использовать в Украине. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: охрана почв, декларации в за-
щиту почв, поддержка почвозащитных технологий,
мониторинг.

УДК 631.81.620.952
Иванина В.В. Роль удобрений в повышении энер-
гетической эффективности агротехнологий//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 3. — С. 20–23.
Проанализировано влияние систем удобрения на
энергетическую эффективность агротехнологий в
условиях зерно-свекловичного севооборота. При
насыщении севооборота пропашными и бобовыми
культурами наиболее энергетически эффективной
была альтернативная органо-минеральная система
удобрения.
Использование традиционной системы органо-мине-
рального удобрения на основе навоза не обеспечи-
ло значительного роста продуктивности севообо-
рота и резко увеличило энергетические расходы
(34,6 ГДж/га севооборотной площади), что привело
к снижению Кее до 4,2, Кеег — 3,3.
Применение минеральной системы удобрения обус-
ловило значительные потери энергии почвы, что
снизило энергетическую эффективность агротехно-
логий. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: агротехнологии, энергетическая
эффективность, севооборот, система удобрения.

УДК 632.51:[631.51:632.954]
Борона В.П., Задорожный В.С., Мовчан И.В., Ко-

лодий С.В. Засоренность и продуктивность кукуру-
зы на зерно по системе no-till//Вісник аграрної науки.
— 2013. — № 3. — С. 24–27.
Приведены результаты исследований 2010–2012 гг.
относительно влияния систем основной обработки
почвы и климатических условий на формирование
группировок сорняков и продуктивность кукурузы.
Полученные данные подтверждают, что среди сис-
тем основной обработки почвы наивысшую эффек-
тивность обеспечивала вспашка, вместе с тем са-
мое большое количество сорняков наблюдалось в
варианте с использованием мелкой дисковой обра-
ботки. Самая низкая себестоимость зерна кукурузы
была получена при его выращивании по системе no-
till. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: кукуруза, сорняки, гербициды,
обработка почвы, no-till.

УДК 631.528.1:631.523.13
Иващенко А.А., Рудник-Иващенко О.И. Проблемы
генетически модифицированных растений в Украи-
не//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 3. —
С. 28–29.
Обсуждены вопросы состояния исследований и вы-
ращивания ГМ культур в мире в целом и в Украине
в частности. Показано отношение науки и общества
к проблемам генетически модифицированных рас-
тений. Сделаны предложения возможного решения
проблем исследований в области биотехнологии
отечественными научными учреждениями. Библи-
огр.: 5 названий.
Ключевые слова: ГМО, селекция, сельскохозяй-
ственные культуры, растения.

УДК [597-1.05+597-11]:[639.3]
Грициняк И.И., Тушницкая Н.И., Фриштак Е.М.,
Пэтрив В.Б. Влияние различных форм cелена и
иода на рыбоводные и гематологические показате-
ли двухлеток рыб//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 3. — С. 30–33.
Приведены результаты исследований эффективно-
сти введения в состав основного рациона карпа се-
ленита натрия и селен-метионина как отдельно, так
и в комплексе с иодом. Установлено, что комплекс
этих добавок положительно влияет на рыбопродук-
тивность и гематологические показатели рыбы. Биб-
лиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: любинский чешуйчатый карп,
кормление, густота посадки, рацион, минеральные
элементы, селен, иод, рыбоводство, гематология.

УДК 619:577.112:612.664.8.04:636.2
Карповский В.И., Криворучко Д.И., Постой Р.В.,
Карповский П.В. Молочная продуктивность коров
при скармливании цитратов биогенных металлов//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 3. — С. 34–36.
Установлено, что введение в рацион коров кормо-
вой добавки в форме комплекса наноаквахелатов
минеральных элементов марганца, кобальта, маг-
ния, меди и цинка, которые стабилизированы цит-
ратом в дозе 0,01 мл на 1 кг массы тела животного,
положительно влияет на процессы обмена веществ
в организме, но зависит от типа высшей нервной
деятельности животного. Животные сильного урав-
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новешенного подвижного типа отреагировали не-
сколько большим повышением среднесуточных на-
доев (на 2,2%) и компонентов молока, в отличие от
коров других типологических групп. Библиогр.:
10 названий.
Ключевые слова: высшая нервная деятельность,
лактация, крупный рогатый скот, минеральные ве-
щества.

УДК 619:615.1:578:636.4
Кольчик Е.В. Применение иммуномодулятора и
специфической сыворотки для лечения синдрома
мультисистемного истощения отлученных поросят
//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 3. —
С. 37–39.
Приведены результаты влияния иммуномодулятора
амиксина и сыворотки животных алогенной иммун-
ной на иммунную систему животных при одновре-
менном их введении поросятам с синдромом пос-
леотъемного мультисистемного истощения. Биб-
лиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: иммуномодулятор, сыворотка,
мультисистемное истощение.

УДК 636.082.034.018(477)
Федорович Е.И., Кузив М.И., Кузив Н.М. Формиро-
вание естественной резистентности у телок украин-
ской черно-пестрой молочной породы в условиях
западного региона Украины//Вісник аграрної науки.
— 2013. — № 3. — С. 40–43.
Изложены результаты исследований возрастной
динамики морфологических и биохимических пока-
зателей крови, показателей гуморального и клеточ-
ного звеньев иммунитета телок украинской черно-
пестрой молочной породы. Установлено, что живот-
ные этой породы в условиях западного региона
Украины характеризуются высоким уровнем резис-
тентности. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: природная резистентность, мор-
фологические и биохимические показатели, иммуни-
тет, бактерицидная и лизоцимная активность.

УДК 631.31.004.67:621.9.048.4
Василенко М.А., Буслаев Д.А., Калинин А.Е., Ку-
черявый В.Н. Обеспечение эксплуатационной на-
дежности рабочих органов почвообрабатывающих
машин при их восстановлении//Вісник аграрної на-
уки. — 2013. — № 3. — С. 44–47.
Проанализированы условия эксплуатации рабочих
органов почвообрабатывающих машин, рекомендо-
ванные пути решения проблемы повышения ресур-
са лап культиваторов при их восстановлении с при-
менением электроэрозионной заточки и упрочнения
устойчивыми к абразивному износу наплавочными
материалами. Приведен вид установки для электро-
эрозионной заточки и упрочнения рабочих органов
почвообрабатывающих машин и алгоритм техноло-
гических операций упрочняющего восстановления
плоскорезных стрельчатых лап культиваторов, за-
висимости величины деформации ремонтных эле-
ментов от их толщины и ширины, перечень техно-
логического оборудования для восстановления и
экономическая эффективность от внедрения техно-
логии и оборудования. Библиогр.: 4 названия.

Ключевые слова: плоскорезные стрельчатые ла-
пы, абразивный износ, электроэрозионная заточка,
укрепляющее обновление.

УДК 502.654; 631.48
Момот А.Ф., Шимель В.В., Акимова Р.В., Деми-
дов А.А. Оценка рекультивированных почв за при-
годностью для использования в сельскохозяйствен-
ном производстве//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 3. — С. 48–52.
Освещена проблема и подходы к оценке качествен-
ного состояния рекультивированных почв. Приведе-
ны результаты их оценки за методиками Л.Я. Нова-
ковского и В.В. Медведева, И.В. Плиско. Примене-
ние методики бонитировки почв В.В. Медведева,
И.В. Плиско с учетом поправочных коэффициентов
на время биологического освоения значительно
уменьшает бонитет рекультивированных почв, что
соответствует реальному уровню их плодородия.
Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: рекультивированные почвы, гу-
мусированный слой почвы, бонитировка, оценочный
критерий.

УДК 631.95.620.91
Тарарико Ю.А., Лычук Г.И. Моделирование агро-
экосистем на информационной базе стационарного
опыта в Полесье//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 3. — С. 53–58.
Информационная база стационарных агротехничес-
ких опытов является теоретической основой моде-
лирования развития агроэкосистем, в т.ч. в зоне осу-
шения. Установлено, что агроресурсный потенциал
региона в полной мере реализуется путем совмест-
ной оптимизации севооборотного фактора, пита-
тельного и водно-воздушного режимов почвы.
Наиболее эффективной является отраслевая струк-
тура сельскохозяйственного производства с мелио-
ративной системой, животноводством, биоэнергети-
ческим комплексом и переработкой до конечных
продуктов потребления. Поголовье животных целе-
сообразно планировать от установленных в опытах
объемов основной и побочной продукции растение-
водства. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: моделирование агроэкосистем,
информационная база, инфраструктура аграрного
производства, специализация производства.

УДК 637.514.5
Войцеховская Л.У., Лызова В.Ю., Недоризанюк Л.П.
Влияние бактериального препарата на формирова-
ние структуры ферментированного цельномышечно-
го продукта из свинины//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 3. — С. 59–62.
Исследовано влияние бактериального препарата
лакмик на формирование структуры ферментиро-
ванных цельномышечных продуктов из свинины.
Установлено, что использование бактериального
препарата существенно улучшает структурно-меха-
нические свойства во время посола и сушки продук-
та по сравнению с контрольным образцом. Биб-
лиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: бактериальный препарат, фер-
ментированные продукты, микроорганизмы, струк-
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турно-механические показатели.

УДК 339.13.017:634.42
Сало И.А. Рынок яблок в Украине//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 3. — С. 63–66.
Раскрыто современное состояние и определены
проблемы развития отечественного рынка яблок.
Проанализированы особенности формирования
предложения, спроса, каналов реализации и цен.
Спрогнозированы основные показатели конъюнкту-
ры. Установлено, что предложение плодов яблони
формируется преимущественно хозяйствами насе-
ления, а спрос удовлетворяется лишь на 35%. Рас-
пределение продукции в промышленном секторе
считается неэффективным из-за отсутствия доста-
точного количества современных хранилищ. Цено-
вая ситуация остается неудовлетворительной как
для производителей, так и потребителей яблок. Биб-
лиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: рынок, яблоки, спрос, предложе-
ние, цена, прогноз.

УДК 636.598.539.1.04
Ковалева С.П. Морфологические показатели крови
уток при выращивании на радиоактивно загрязнен-
ных территориях Полесья//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 3. — С. 67–69.
Приведены результаты исследования показателей
крови уток при разных условиях выращивания на
радиоактивно загрязненных территориях. Установ-
лено, что с возрастом птицы количество эритроци-
тов, лейкоцитов, содержание гемоглобина и моно-
цитов возрастают. Безвыгульное выращивание уток
приводит к возникновению относительной полици-
темии (сгущение крови) и снижению их естествен-

ной резистентности. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: утки, показатели крови, выгуль-
ная и безвыгульная группы, радиоактивное загряз-
нение.

УДК 338.021.1:637.13
Кудельский В.Е. Методические основы определе-
ния эффективности взаимоотношений в молокопро-
дуктовом подкомплексе Украины//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 3. — С. 70–72.
Рассмотрены методические подходы к определению
эффективности взаимоотношений в молокопродук-
товом подкомплексе. Особое внимание уделено изу-
чению составляющих, которые влияют на эффектив-
ность этих взаимоотношений. Сделан акцент на про-
блеме паритетности взаимоотношений между всеми
звеньями товарооборота молока от производителя
к потребителю. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: эффективность, сельскохозяй-
ственный товаропроизводитель, перерабатывающее
предприятие.

УДК 929:001.891(=…’06)
Панасюк Б.Я. Академик Вернадский и современ-
ность//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 3. —
С. 73–78.
Рассмотрены природно-климатические процессы в
биосфере планеты Земля и во Вселенной: равно-
весие между возможностями природы и потребнос-
тями человека; равновесие в живом веществе; рав-
новесие между клетками и отдельными конструкци-
ями живого организма. Уделено внимание интуиции,
которой В.И. Вернадский придавал особое значение;
одноклеточным организмам — бактериям и подан
новый взгляд на генетику. Библиогр.: 21 название.
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UDC 338.432:330.341
Krisanov D., Udova L., Varchenko O., Danilenko A.
Globalization and transformations in processing sphere
of agrarian and industrial complex of Ukraine//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 3. — P. 6–12.
Influence of globalization and organizational-legal trans-
formations in agriculture on structural and territorial
shifts in processing sphere of agrarian and industrial
complex is analyzed. Progressive changes and negative
aftereffects based o the results of main agro-food sub-
complexes are opened with the help of foreign investors.
Bibliogr.: 12 titles.
Keywords: globalization, processing sphere, structural
and territorial transformations, negative aftereffects,
foreign investors, processing-food factories.

UDC 631.45
Medvedev V. Experience of implementation of «Eu-
ropean edaphic policy»//News of agrarian sciences. —
2013. — № 3. — P. 13–19.
Results of fulfilling by countries of European Union of
«edaphic policy», approved in 2002, are stated. In the
majority of EU countries special legislative and public
deeds (acts, declarations, charters) aimed at protecting
soils are accepted. By means of monitoring the system
of preliminary detection of negative changes in soil
covering is framed. Soil-protective techniques and gears
which stimulate their implementation are offered. The
accumulated experience is necessary for using in Uk-
raine. Bibliogr.: 11 titles.
Keywords: protection of soils, declarations in protection
of soils, support of soil-protective techniques, mo-
nitoring.

UDC 631.81.620.952
Ivanina V. Role of fertilizers in raising power efficien-
cy of agro-techniques//News of agrarian sciences. —
2013. — № 3. — P. 20–23.
Effect of fertilizer systems on power efficiency of agro-
techniques in conditions of grain-beet crop rotation is
analyzed. At use in crop rotation of tilling and bean
cultures the most energetic one was alternative organo-
mineral fertilizer system.
Use of traditional system of organo-mineral fertilizer on
the basis of dung has not ensured appreciable increase
of productivity of crop rotation and has sharply enlarged
power expenditures (34,6 gigajoule/he of crop rotation
area), that has led to depression of Кее index up to 4,2,
and Кееg to 3,3. Application of mineral fertilizer system
has stipulated energy loss of soil that has reduced
power efficiency of agro-techniques. Bibliogr.: 7 titles.
Keywords: agro-techniques, power efficiency, crop
rotation, fertilizer system.

UDC 632.51: [631.51:632.954]
Borona V., Zadorozhny V., Movchan I., Kolodiy S.
Weediness and productivity of corn for grain at no-till
system//News of agrarian sciences. — 2013. — № 3. —
P. 24–27.
Results of researches carried out in 2010–2012 con-
cerning influence of systems of the basic soil cultivation
and climatic conditions on forming groups of weeds and
productivity of corn are brought. The data obtained
confirm that among systems of the basic soil cultivation

the highest efficiency was ensured with ploughing, at
the same time a lot of weeds was observed in alter-
native with the use of shallow disk handling. The lowest
cost price of grain of corn has been gained at its
growing using no-till system. Bibliogr.: 11 titles.
Keywords: corn, weeds, herbicides, soil cultivation, no-
till.

UDC 631.528.1:631.523.13
Ivashchenko A., Rudnyk-Ivashchenko O. Problems
of genetically modified plants in Ukraine // News of
agrarian sciences. — 2013. — № 3. — P. 28–29.
Questions of state of researches and cultivation of GM
cultures in the world as a whole and in Ukraine in
particular are discussed. The attitude of science and
society to problems of genetically modified plants is
shown. Ways are outlined of possible decision of
problems of researches in the field of biotechnology by
domestic scientific institutes. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: GMO, selection, agricultural crops, plants.

UDC [597-1.05+597-11 : [639.3]
Grytsyniak I., Tushnytska N., Frishtak Ye., Petriv V.
Influence of different forms of selenium and iodine on
fish-breeding and hematological indexes of two-year-old
fishes//News of agrarian sciences. — 2013. — № 3. —
P. 30–33.
Results of researches in efficiency of use in basic diet
of carp of selenite of sodium and selenium-methionine
both separately, and in a complex with iodine are
brought. It is determined that the complex of these
additives has positive influence on productivity and
hematological indexes of fish. Bibliogr.: 12 titles.
Keywords: Liubinsky scutal carp, feeding, fish density,
ration, mineral elements, selenium, iodine, fish farming,
hematology.

UDC 619:577.112:612.664.8.04:636.2
Karpovsky V., Kryvoruchko D., Postoy R., Karpov-
sky P. Milk productivity of cows at feeding with citra-
tes of biogenic metals//News of agrarian sciences. —
2013. — № 3. — P. 34–36.
It is determined that use in ration of cows of feed ad-
ditive in the form of complex nanoaquachelates of mi-
neral elements of manganese, cobalt, magnesium,
copper and zincum which are stabilised by citrate in a
dose of 0,01 ml for 1 kg of mass of body of an animal
positively influences processes of metabolism in an
organism, but depends on type of the higher nervous
activity of an animal. Animals of the strong balance
mobile type have slightly increased daily average milk
yields (2,2 %) and ingredients of milk, unlike cows of
other typological groups. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: higher nervous activity, lactemia, cattle,
inorganic substances.

UDC 619:615.1:578:636.4
Kolchyk O. Application of immunomodulating factor
and specific serum for treatment of syndrome of mul-
tisystem attrition of piglets-weaners//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 3. — P. 37–39.
Results of effect of immunomodulating factor Amixin
and alogenic immune serum of animals on immune
system of animals are brought at their simultaneous
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injection to pigs with syndrome of after-wean mul-
tisystem attrition. Sampling of blood was made using
conventional method — puncture of cranial vein. Level
of interferon in blood serum was determined on
detention of CPD of a virus of vesicular stomatitis.
General protein concentration was determined using
bioret response, and seromucoids — using turbidimetric
method. They applied also Manchini method of simple
radial immunodiffusion, method of spontaneous rosettes
with erythrocytes of the ram, etc. Application of amixin
simultaneously with allogenic immune serum at pigs
promoted activation of cellular and humoral links of
immune system. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: immunomodulating factor, serum, multi-
system attrition.

UDC 636.082.034.018 (477)
Fedorovych Ye., Kuziv M., Kuziv N. Formation of
natural resistance at heifers of Ukrainian black-motley
dairy breed in conditions of the Western region of Uk-
raine//News of agrarian sciences. — 2013. — № 3. —
P. 40–43.
Results of researches in age dynamics of morphological
and biochemical indexes of blood, indexes of humoral
and cellular links of immunodefence heifers of Ukrainian
black-motley dairy breed are stated. Hematological
indexes of blood, as well as germizidal activity of blood
serum were determined using phototurbidimeter cuvette
method, and lysozyme one — using V.G.Dorofeychuk
nephelometric method. General point of natural
resistance was calculated using V.E. Chumachenko
scale. It is determined that animals of this breed in
conditions of the Western region of Ukraine have high
level of resistance. Bibliogr.: 12 titles.
Keywords: natural resistance, morphological and
biochemical indexes, immunodefence, germicidal and
lysozyme activity.

UDC 631.31.004.67:621.9.048.4
Vasylenko M., Buslayev D., Kalinin A., Kucheriavy V.
Use reliability of end-effectors of tillers at their restoring
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 3. —
P. 44–47.
Working conditions of end-effectors of tillers are
analyzed and paths of solution of problem of increasing
resource of pads of propagators are recommended at
their restoring with application of electroerosive
resharpening and reinforcement with resistant against
abrasive wear fused materials. Equipment for
electroerosive resharpening and reinforcement of end-
effectors of tillers and algorithm of production operations
of reinforcing restoring sweep arrow-shaped pads of
propagators, dependence of magnitude of strain of
repair elements on their depth and width, the list of
process equipment for restoring and economic
efficiency from implementing technique and equipment
is brought. Bibliogr.: 4 titles.
Keywords: sweep arrow-shaped pads, abrasive wear,
electroerosive resharpening, reinforcing.

UDC 502.654; 631.48
Momot A., Shimel V., Akimova R., Demidov A. As-
sessment of recultivated soils for fitness for use in farm-
production//News of agrarian sciences. — 2013. —

№ 3. — P. 48–52.
The problem and approaches to assessment of quality
state of recultivated soils is shown. Results of their
assessment gained at using L.J.Novakovskiy and
V.V.Medvedev, I.V.Plisko procedures are brought.
Application of V.V. Medvedev, I.V.Plisko procedure of
assessment according to quality of soils in view of
correction indexes for the period of biological mastering
considerably diminishes bonitet of recultivated soils that
matches real level of their fertility. Bibliogr.: 14 titles.
Keywords: recultivated soils, humus layer of soil,
appraisal of quality, estimated criterion.

UDC 631.95.620.91
Tarariko Yu., Lychuk G. Simulation of agroecosystems
on informational baseline of stationary experience
to Polisya//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 3. — P. 53–58.
The informational baseline of stationary agrotechnical
experiences is a theoretical basis of simulation of
development of agroecosystems, including in working
area of exsiccation. It is determined that agro-resource
potential of region is realized by joint optimization of
crop rotation factor, nutritious and water-air regimens
of soil. The most efficient is the branch structure of farm-
production with reclamative system, animal husbandry,
biopower complex and processing up to end-products
of consumption. The livestock of animals should be
planned on the basis of volumes of main and auxiliary
products of plant growing. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: modelling of agro-ecosystems, information
base, infrastructure of agrarian manufacture, speci-
alization of manufacture.

UDC 637.514.5
Voitsehovska L., Lyzova V., Nedorizaniuk L. Influence
of bacterial preparation on formation of structure of
fermented whole-muscular product from pork//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 3. — P.59–62.
Effect of bacterial preparation Lakmik on formation of
structure of fermented whole-muscular products from
pork is studied. Structurally-mechanical researches of
samples of fermented whole-muscular products from
pork spent on universal test-machine «SANS» by
means of mounting attachments Warner-Blatzler for
determination of operation of shearing action and force
of shearing, conical indenter — for determination of
boundary shear stress, plunger — for determination of
pressure. It is fixed that use of bacterial preparation
essentially improves structural-mechanical properties
during salting and dryings of product in comparison with
check sample. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: bacterial preparation, fermented products,
microorganisms, structural-mechanical coefficients.

UDC 339.13.017:634.42
Salo I. Market of apples in Ukraine//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 3. — P. 63–66.
The modern state is opened and problems of de-
velopment of the domestic market of apples are fixed.
Features of forming the offer, demand, channels of
implementation and the prices are analyzed. The basic
indexes of conjuncture are predicted. It is fixed that the
offer of fruits of an apple is formed mainly by population,
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and cover demand only on 35%. Allocation of products
in industrial sector is considered inefficient because of
lack of modern storages. The price situation remains
unsatisfactory as for producers of apples, and po-
pulation. Bibliogr.: 3 titles.
Keywords: market, apples, demand, offer, price, forecast.

UDC 636.598.539.1.04
Kovaliova S. Morphological indexes of blood of ducks
at growing on radioactively contaminated territories
of Polisya//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 3. — P. 67–69.
Results of investigation are given in indexes of blood
of ducks at different conditions of growing on
radioactively contaminated territories. It is fixed that
depending on the age of ducks the amount of ery-
throcytes, leucocytes, hemoglobin content and mo-
nocytes increases. Indoor growing of ducks results into
relative polycythemias (pachemia) and to depression of
their natural resistance. Bibliogr.: 7 titles.
Keywords: ducks, indexes of blood, outdoor and indoor
groups, radioactive contamination.

UDC 338.021.1:637.13
Kudelsky V. Methodical fundamentals of determining
efficiency of mutual relations in milk-production sub-

complex of Ukraine//News of agrarian sciences. —
2013. — № 3. — P. 70–72.
Methodical approaches to determination of efficiency of
mutual relations in milk-production subcomplex are
surveyed. Special attention is given to study of com-
ponents which influence efficiency of these mutual
relations. It is emphasized on the problem of parity of
mutual relations between all links of commodity cir-
culation of milk from the producer to population.
Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: efficiency, agricultural commodity producer,
processing factory.

UDC 929:001.891 (=… ’ 06)
Panasiuk B.. Academician Vernadsky and the present
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 3. —
P. 73–78.
Natural-climatic processes in ecumene of the planet
Earth and in the Universe are surveyed: equilibrium
between opportunities of the nature and necessities of
the person; equilibrium in living substance; equilibrium
between cells and separate constructions of living or-
ganism. Attention is paid to intuition, to which
V.I.Vernadsky attached special significance; to uni-
cells — bacteria. New view on genetics also is given.
Bibliogr.: 21 titles.
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