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А.М. Авідзба,
академік УААН
Національний інститут
винограду і вина «Магарач»

М.П. Сичевський,
доктор
економічних наук
Українська академія
аграрних наук

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО�
ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ
РОЗВИТКУ ВИНОГРАДАРСЬКО�
ВИНОРОБНОГО КОМПЛЕКСУ
УКРАЇНИ

Розглянуто основні проблеми виноробної галузі.
Відображено напрями, викладені в Концепції і
Програмі розвитку виноградарства і виноробства
до 2025 р., показано окремі елементи наукового
забезпечення і вдосконалення організаційно�
економічного механізму розвитку
виноградарсько�виноробного комплексу України.

Виноградарство і виноробство України — важ-
ливі галузі агропромислового комплексу. За не-
значної частки земельних ресурсів (від 0,9% сіль-
ськогосподарських угідь у Миколаївській і Херсон-
ській областях до 4,4% — в АР Крим)
виноградно-виноробна галузь істотно впливає на
рівень соціально-економічного розвитку країни.
До початку 90-х років минулого століття вино-

робство України було одним зі значних джерел
поповнення бюджету, що, на жаль, не підтверд-
жується в останні роки.
Тимчасове припинення державної підтримки

виноградарства за рахунок коштів 1%-го збору,
інші об’єктивні й суб’єктивні фактори несприятли-
во позначилися на розвитку галузі. Нестача влас-
них коштів для розширеного відтворення та
підтримки існуючих виноградників на належному
агротехнічному рівні призвели до зниження їхньої
врожайності та рентабельності, скорочення вало-
вих зборів винограду.
З метою розв’язання проблемних питань та

поліпшення стану виноградно-виноробної галузі
вченими Національного інституту винограду і ви-
на «Магарач» та Національного наукового цент-
ру «Інститут виноградарства і виноробства ім.
В.Є. Таїрова» розроблено Концепцію та Програ-
му розвитку виноградарства і виноробства до
2025 р., затверджені Міністерством аграрної полі-
тики України та Українською академією аграрних
наук. В їхню основу з урахуванням європейських
та міжнародних вимог покладено розроблений
ученими прогноз розвитку виноградарства і вино-
робства України на перспективу до 2025 р., яким
передбачено:

· довести обсяг споживання населенням у

2025 р. столового винограду вітчизняного вироб-
ництва до 5,2 кг на одну людину за рік, а також
задовольнити попит населення на вина і коньяк
на внутрішньому ринку;

· збалансувати попит та пропозиції на столо-
вий виноград і винопродукцію за її видами на
внутрішньому ринку;

· збільшити експорт винопродукції;

· реалізувати стратегічний напрям розвитку в
2025 р. виробництва виноробної продукції: тихих
вин (збільшити виробництво столових вин на
65%, із червоних сортів винограду — 30, із сортів-
аборигенів — на 10% загального обсягу вироб-
ництва виноградних вин, збільшити частки вин з
контрольованим найменуванням за походжен-
ням, витриманих і колекційних на 25%, столових
і міцних — 30% обсягу їх виробництва), шам-
панського (види напоїв привести у відповідність
до вимог європейських стандартів за основними
технологічними параметрами і збільшити вироб-
ництво Шардоне на 30%, групи Піно — 20%),
частку марочної продукції (коньяку) — до 25%;

· збільшити вдвічі надходження податків і
зборів з виноробства до зведеного бюджету Ук-
раїни [3].
Слід зазначити, що у науковому забезпеченні

розвитку виноградної і виноробної галузі, незва-
жаючи на існуючі проблеми, є певні досягнення.
У системі УААН України виконуються 2 комп-
лексні науково-технічні програми «Виноградар-
ство» (головна установа — Національний науко-
вий центр «Інститут виноградарства і винороб-
ства ім. В.Є. Таїрова») і «Виноробство» (головна
установа — Національний інститут винограду і
вина «Магарач»). Відповідно до програм науко-
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ

вих досліджень виконується 11 завдань першо-
го і 38 — другого рівнів.
Наприклад, у 2009 р. по НТП «Виноробство»

(«Розробити та удосконалити технології вироб-
ництва винопродукції на основі раціонального
використання сировинних, енергетичних та мате-
ріальних ресурсів» (керівник програми — ака-
демік УААН А.М. Авідзба) проведено біохімічну
та технологічну оцінки 196 зразків виноматеріалів
з нових, інтродукованих і аборигенних сортів та
клонів винограду, з них для виробництва тихих
вин — 180, ігристих — 11 і коньячних спиртів —
5 (НІВіВ «Магарач»); 132 зразків винограду, в т.ч.
43 клонової селекції та 64 нової селекції (ННЦ
«ІВіВ ім. В.Є. Таїрова») рекомендовані до вико-
ристання у технологіях різних типів вин. Розроб-
лено критерії показників для міцних, ігристих і
коньячних виноматеріалів із сортів винограду
Святковий Магарача, Антей, Рислінг Магарача,
Цитронний Магарача, Спартанець тощо.
Дослідженнями встановлено закономірності

формування якості ігристих вин залежно від вино-
матеріалів, нових допоміжних матеріалів і препа-
ратів, виду мікроорганізмів та обладнання, роз-
роблено алгоритм ідентифікації автентичності й
походження тихих, ігристих вин і коньяків на основі
оцінки складу та стану природних антоціанів і піг-
ментів виноградних виноматеріалів і вин, якісного
й кількісного визначення синтетичних барвників
методом високоефективної рідинної хроматог-
рафії, науково обґрунтовано режими й парамет-
ри технологій коньячного виробництва. На основі
аналізу доведено, що одним із основних критеріїв
одержання якісних коньячних виноматеріалів і
спиртів є тривалість їх контактування з тверди-
ми частками м’язги. Досліджено вплив обладнан-
ня на якісні показники коньячних виноматеріалів.
Проведено ідентифікацію генетичними мето-

дами 20 культур різних видів дріжджів роду Sac-
charomyces. Установлено їх відповідність виду
Saccharomyces сerevisiae. Оптимізовано умови
виділення ДНК молочнокислих бактерій та ПЛР
(полімеразно-ланцюгової реакції) для аналізу
досліджуваних зразків (склад буфера, концентра-
ція праймерів, температурний режим). Продовже-
но дослідження щодо закономірностей ендоген-
ного й екзогенного каталізу при формуванні та
дозріванні виноматеріалів. Установлено діапазо-
ни варіювання і середні значення показників, що
дають змогу диференціювати білі столові вино-
матеріали. Виділено чинники, які значною мірою
зумовлюють спрямованість та інтенсивність про-
тікання окиснювально-відновлювальних процесів
при дозріванні виноматеріалів.
За результатами багаторічних досліджень об-

ґрунтовано інформативні параметри контролю та
управління якістю десертних виноматеріалів і
встановлено діапазони значень показників у сис-
темі виноград → виноматеріал у технологічному
циклі виробництва вин неокисленого типу.
Розроблено алгоритм вибору регуляторів біо-

хімічних процесів на етапі мацерації м’язги в тех-
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нології білих столових та десертних неокислених
виноматеріалів залежно від технологічного запа-
су фенольних речовин у винограді, монофенол-
монооксігенази (МФМО) — активності сусла і
масової концентрації терпенових сполук з ураху-
ванням масової концентрації полісахаридів.
За результатами досліджень вивчено зако-

номірності зміни складу автолізатів дріжджів і
виноматеріалів та процесів приготування й каві-
таційної обробки їх в умовах інтенсивного внут-
рішньорідинного тертя. Визначені параметри
енергозбереження дезінтегруючої установки при
обробці виноматеріалів. Встановлено показники,
які зумовлюють і відображають формування якості
міцних вин у процесах мацерації м’язги й дозрі-
вання виноматеріалів і запропоновані для моні-
торингу якості при виробництві міцних вин; роз-
роблено схему наскрізного поопераційного конт-
ролю виробництва міцних виноматеріалів.
Вивчено особливості впливу різних технологіч-

них схем переробки винограду на продуктивність
шнекового обладнання; попереднього вилучення
«захисних» колоїдів виноматеріалів на ефектив-
ність стабілізації їх проти кристалічних помутнінь.
Дано оцінку змінам фізико-хімічних показників
виноградного сусла, яке освітлюється, за висо-
тою флотаційного резервуара. Досліджено спо-
соби зберігання виноградних зернят і вилучення
олії з них та проведено інші наукові дослідження
технологічних параметрів і процесів, що відбува-
ються при підготовці й виробництві винопродукції
та коньяків. Одержано важливі результати в про-
цесі досліджень за програмою «Виноградарство»
(«Наукове обґрунтування основ сучасних техно-
логій сталого виробництва винограду з урахуван-
ням оцінки ампелоекологічних ресурсів, підви-
щення генетичного потенціалу сортів і клонів ви-
нограду та використанням сертифікованого
садивного матеріалу», керівник програми — док-
тор сільськогосподарських наук В.В. Власов).
Але у зв’язку зі вступом України до СОТ ви-

никають нові завдання, які зумовлюють необ-
хідність внесення деяких доповнень до напрямів
робіт, які виконуються в галузі. Однією з найбіль-
ших проблем, що існують, є наявність величез-
ної кількості фальсифікованої винної продукції.
Нині вітчизняний ринок потерпає від експансії
зарубіжних напівфабрикатів, адже близько 86%
виноматеріалів і 88% коньячних спиртів завозять
з Молдови, Грузії, Азербайджану, Вірменії, Іспанії,
Франції та ін. З 18 млн дал. винопродукції більше
половини — так звані «комерційні» вина, кріплені
спиртом. Відчувається великий тиск на виробнич-
ників з боку торгівлі, фіскальних органів та інших
структур [3, 4].
Для захисту вітчизняного виробника та спожи-

вача від фальсифікації та експансії винопродукції
необхідне термінове внесення змін у норматив-
но-правові акти (закони України «Про виноград і
виноградне вино»; «Про державне регулювання
виробництва й обігу спирту етилового, коньячно-
го і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових
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виробів»; «Про акцизний збір на алкогольні напої
та тютюнові вироби»; «Про податок на додану
вартість»; «Про митний тариф України»; «Поря-
док справляння збору та використання коштів на
розвиток виноградарства, садівництва та хмеляр-
ства»), які затверджені Постановою Кабінету Мі-
ністрів України і спрямовані на розвиток галузі [1].
У сучасних умовах склалася негативна тен-

денція у розвитку виноградно-виноробного ком-
плексу, зумовлена не тільки економічною кризою,
а й низькою ефективністю виноградарства, три-
валістю процесу виробництва. Нині постійно від-
чуваються недоліки у взаємовідносинах суб’єктів
інтеграційної структури «виробник винограду →
виробник виноматеріалів → виробник вина», не-
досконалість функціонування системи «іннова-
ційні розробки → залучення інвестицій», посилен-
ня тенденції монопольної реалізації продукції
виноградарства та виноробства та обмеженого
інформаційного доступу.
Відомо, що одним із найважливіших питань є

створення якісної сировинної бази виноробства.
Площа виноградних насаджень у сільськогоспо-
дарських підприємствах України в 2009 р. стано-
вила 79,6 тис. га, що майже вдвічі менше 1990 р. і
на 15,5% — 2000 р. З початку століття в госпо-
дарствах розкорчовано понад 54,5 тис. га вино-
градників, а посаджено лише 40,5 тис. га. Уро-
жайність винограду порівняно з потенційно мож-
ливою майже вдвічі нижче і значно коливається
в окремі роки, але й у найкращі за кліматичними
умовами — не перевищує 58 ц/га. На низький
рівень цього показника впливають висока зрід-
женість насаджень (22% загальної площі), недос-
конале розміщення, старіння, неповне виконан-
ня агротехнічних заходів з догляду за рослинами.
Нині виробництво столового винограду становить
лише 1,2 кг на 1 людину в рік за нормою спожи-
вання 8 кг/рік, фруктів — 32 при нормі 82 кг/рік.
Спостерігається загальне зниження економічної
ефективності виробництва винограду, що нега-
тивно позначається і на ефективності винороб-
ства. Це пояснюється випереджувальним зрос-
танням цін на сировину і матеріали порівняно з
ростом цін на винопродукцію. За 2008—2009 рр.
зростання цін на винопродукцію становило
105,6%, тоді як за 6 останніх місяців 2009 р. по-
рівняно з аналогічним періодом минулого року —
113,3% [1, 2].
Розв’язання цієї проблеми зумовлює необ-

хідність найшвидшої сортової реструктуризації
виноградарства за якістю, строками дозрівання,
напрямами використання через закладання но-
вих виноградників і реконструкцію наявного сиро-
винного потенціалу. Необхідно широко запровад-
жувати у використання нових сортів винограду,
які мають підвищену морозостійкість, стійкість до
хвороб та шкідників і значно нижчу (на 40—50%)
собівартість вирощування виноградників порівня-
но з традиційними технологіями.
Виробництво виноградного вина в Україні у

2008 р. становило 20,9 млн дал. (на 23,5% мен-

ше 1990 р.), шампанського та ігристих вин — 5,7,
коньяку — 3,8 млн дал. Споживання винопро-
дуктів (2008 р.) у розрахунку на 1 людину стано-
вило, л/рік: вина — 2,51, ігристих вин — 0,89 та
коньяку — 0,57. При цьому надлишок пропозиції
вина виноградного і плодово-ягідного перевищу-
вав попит удвічі, шампанського — на 39,1%, ко-
ньяку — на 61,8%.
Виробничі потужності винзаводів протягом ос-

танніх років використовуються не повністю: лінії
переробки винограду — на 42,6%; ємності одно-
часного зберігання вина — 63,7, лінії розливу
вина — на 60,7%, а коньяку — практично на по-
ловину.
Ще одним пріоритетним напрямом розвитку

виноградно-виноробної галузі є розробка нових
та удосконалення існуючих технологій вироб-
ництва винопродукції, комплексної переробки
винограду, а також виготовлення ефективного
обладнання. Впровадження нових технологій та
реалізація наукових досягнень учених НІВіВ «Ма-
гарач» надає можливість підвищити ефективність
виробництва винопродукції на 15—25%, скоро-
тити енерговитрати на 12—15% та одержати із
вторинних продуктів виноробства продукти підви-
щеної біологічної цінності, кормове борошно та
білкові продукти, харчові білкові продукти та
барвники, сухі дріжджі, винну кислоту, виноград-
ну олію тощо.
Однак однією з найвагоміших причин наявної

нестабільності розвитку виноградарсько-винороб-
ного комплексу, на наш погляд, є недосконала
структура управління галуззю. Якщо наприкінці
минулого століття діяльність підприємств виног-
радно-виноробної промисловості координував
безпосередньо державний орган управління —
Головплодвинпром УРСР, підпорядкований Раді
Міністрів республіки, то за часів самостійності
України і при формуванні ринкових відносин рі-
вень управління галуззю постійно знижувався: від
структурного підрозділу Державного комітету хар-
чової промисловості до діючого нині відділу роз-
витку садівництва, виноградарства і виноробної
продукції у складі Міністерства аграрної політи-
ки України. Сформовані на правах добровільних
об’єднань і порізно діючі концерн «Укрсадвинп-
ром», корпорації «Укрвинпром» та «Укрінсад»,
асоціація «Виноградарів і виноробів» не в змозі
забезпечити цілісність галузі, узгодженість дій
щодо формування єдиної політики її розвитку.
Відомо, що ефективне функціонування галузі

залежить від дієвості організаційно-економічного
механізму (рисунок), який передбачає систему
організаційних, технічних, економічних і правових
важелів і методів, що застосовують у сферах за-
безпечення, виробництва і збуту продукції.
Кожна складова структури механізму потребує

адекватної реалізації на всіх рівнях і має систем-
но-комплексний характер. На початковому етапі
регулювання ринку і при погіршенні економічної
ситуації в галузі (виробничому комплексі) регулю-
юча і координуюча роль держави є обов’язковою
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і особливо важливою. Надалі, зі становленням
механізмів розвитку, відпрацюванням економіч-
них важелів і стимулів, оптимальним насиченням
ринку виробленою продукцією відбувається пе-
рерозподіл регулюючих функцій держави на ко-
ристь недержавних структур і перехід виключно
до економічних, непрямих методів регулювання
ринку.
З урахуванням цього та з метою стабільного і

довгострокового забезпечення виробництва ви-
нограду і виноробної продукції для підвищення

ефективності роботи підприємств галузі, на наш
погляд, необхідно: удосконалити систему управ-
ління галуззю в цілому; відпрацювати норматив-
но-правові акти діяльності підприємств; провес-
ти модернізацію виробництва; надати пріоритет
питанням реалізації продукції, в т.ч. й на інозем-
них ринках; удосконалити систему підготовки та
підвищення кваліфікації працюючих; вирішити
інші питання, пов’язані з удосконаленням органі-
заційно-економічного механізму функціонування
галузі [5, 6].
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
БІОЕНЕРГЕТИКИ В АПК

Показано, що комплексне використання сучасних
технологічних можливостей і створення ланцюгів
безвідходних виробничих циклів дає змогу
оптимально розподілити органічний вуглець
рослинної біомаси між продовольством,
енергоносіями і ґрунтом з супутнім переходом
до біоорганічної системи землеробства.
Формування аграрних виробничих систем на
біоенергетичній основі дає змогу реалізувати
агроресурсний потенціал сільськогосподарських
територій, підвищити енергетичну незалежність і
продовольчу безпеку держави.

Результати аналітичних досліджень останніх
років показали реальну можливість загострен-
ня глобальної енергетичної кризи після точки
початку безповоротного неконтрольованого
зниження видобутку викопного пального. Єди-
ний шлях упередження всесвітнього голоду —
сплановане та стрімке обмеження використан-
ня нафти і газу, що зумовлює необхідність фун-
даментальної перебудови світової системи
сільськогосподарського виробництва, незалеж-
ного від непоновлюваних джерел енергії [1, 2].
В Україні нафта і газ у загальному балансі

первинної енергії перевищують 60% усіх енер-
гетичних ресурсів, що споживаються. В сучас-
них умовах забезпечення держави власним
природним газом і нафтою в повному обсязі
неможливе. Видобуток газу за рік становить 20
млрд м3 за потреби 50—55, нафти і газового
конденсату — майже 4, за щорічного викорис-
тання не менше 24 млн т [3]. Водночас АПК
України має великий потенціал біомаси як си-
ровини для виробництва біоенергетичних ре-
сурсів. Однак частка споживання населенням
України м’яса у 3 рази, а молокопродуктів у 2,5
раза менше порівняно з розвинутими країнами
світу [4]. У зв’язку з цим важливим завданням
є вивчення можливостей трансформації систе-
ми сільського господарства в напрямі опти-
мального поєднання виробництва біоенергії і
продовольства за умови збереження земель-
них ресурсів від деградації. З цією метою здійс-
нено аналіз перспективних сценаріїв ведення
аграрного виробництва на прикладі сільсько-
господарського комплексу площею 20 тис. га
(табл. 1). Моделювання проводили з урахуван-
ням сучасних технологічних можливостей отри-
мання біогазу, біогумусу, рідкого біопального,
використання модульних технологій зберігання
та переробки сировини та сучасних інформа-
ційних технологій.
Особливості моделі «Енергетична сирови-

на» можна розглядати з двох точок зору. З по-
зицій виробника це найпростіший технологіч-

ний цикл з одержанням продукції з мінімальни-
ми зусиллями, у сівозміні тільки енергетичні
культури, значна частина прибутку формуєть-
ся за рахунок експлуатації ґрунтової родючості,
система цілком залежить від зовнішніх ресурсів
і спрямована на задоволення негайних інте-
ресів виробника. З позицій імпортерів — вар-
тість завезених з сировиною макро- і мікроеле-
ментів у перерахунку на добрива становить не
менше 20% вихідних витрат на придбання си-
ровини, вартість рідкого біопального компен-
сує вихідні затрати, прибуток від продуктів тва-
ринництва, що можна отримати зі шроту, знач-
но перевищує вартість сировини, а сумарний
дохід від переробленої продукції майже утричі
перебільшує витрати на закупівлю зерна. За
такої практики рівень використання агроресурс-
ного потенціалу низький, втрачається родю-
чість ґрунту, агроекосистема розвивається де-
структивно, а цей напрям можна вважати без-
перспективним.
До особливостей моделі «Енергоносії» та-

кож відноситься пріоритет вирощування енер-
гетичних культур, але зібрану сировину перед-
бачається використовувати для одержання енер-
гоносіїв, зокрема рідкого біопального (рис. 1).
У свою чергу шрот і солому доцільно переро-
бити на біогаз та біогумус, для чого додатково
необхідні елеватор для зберігання сировини,
установки для виробництва біодизелю і біога-
зу, інфраструктура для його використання та
сховища для зберігання органічних добрив. За-
безпечується замкнутий цикл макро- і мікро-
елементів, але при цьому кількість органічно-
го вуглецю для відновлення гумусного стану
ґрунту недостатня. Головна особливість моделі
— високий рівень енергогенерації, але без ви-
робництва продовольства.
Сценарій «Продовольство рослинництва»

відрізняється переходом до оптимального чер-
гування культур у сівозміні (рис. 2). За відсут-
ності тваринництва зелену масу переробляють
на біогаз, що і дає змогу забезпечити кращі
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Рослинництво

20000 га

Енергетичні культури (ріпак)
2,0 т/га насіння + 5 т/га соломи

Перспективи розвитку
біоенергетики в АПК

1 — деструктивний розвиток; 2—5 — біоорганічне землеробство із замкнутим циклом макро- і мікроеле-
ментів; * знезаражений від шкодочинних організмів і звільнений від насіння бур’янів залишок сухої органічної
речовини після газогенерації, що не розкладається метановими бактеріями і містить усі винесені з ґрунту
макро- і мікроелементи; ** 90 ГДж = 2,1 т дизельного пального = 2,5 тис. м3 метану.

1. Моделі аграрного виробництва сільськогосподарського комплексу площею 20 тис. га

1. Енергетична сировина (ріпак) 2 т/га Сучасна практика з пріоритетом вирощування
енергетичної сировини з її відчуженням за
межі агроекосистеми без відновлення
родючості ґрунту

2. Енергоносії
біодизель
біогаз

0,8 т/га
1,9 тис. м3/га
1,6 т/га

Вирощування і переробка енергетичної
сировини на рідке біопальне на прикладі
біодизелю, а шроту і соломи — на біогаз
і біогумусбіогумус*

3. Продовольство
рослинництва

Сівозміна з кращими попередниками,
переробка зерна на продовольство рослин-
ництва, енергетичної сировини на біодизель,
а шроту, зерновідходів, зеленої маси
кукурудзи і трав на біогаз та біогумус

0,5 т/га

2,3 тис. м3/га
0,2 т/га
2,0 т/га

біогаз
біодизель
біогумус

біогаз
біодизель
біогумус

1,4 тис.м3/га
0,2 т/га
1,2 т/га

4. Продовольство
тваринництва

Трансформація шроту, зерна і зеленої маси
кукурудзи і трав в м’ясо-молочне продоволь-
ство, біодизель на власні потреби, отримання
з гною та інших відходів біогазу і біогумусу

0,5 т/га

продовольство
біоенергія
біогумус

0,7 т/га
90 ГДж/га**
1,8 т/га

5. Біоенергетичне аграрне
виробництво

Збалансоване високопродуктивне виробницт-
во продовольства і біоенергії у зрошуваних
агроекосистемах, що динамічно розвиваються

Пріоритет/побічне виробництво Основний змістПродуктивність

Елеватор
40 тис. т насіння

Переробка ріпаку

Реалізація

32 тис. т
Біогумус сухий 1,6 т/га

137,3 млн м3

Метан 1,9 тис. м3/га

РЕСУРСИ

трудові механізація енергоносії пестициди посівний матеріал

Рис. 1. Модель галузевої структури для сільськогосподарського комплексу площею 20 тис.
га з пріоритетом виробництва енергоносіїв: —–  — потоки рослинної біомаси; —–  — енерге�
тичні потреби виробництва і надлишки на реалізацію;   — органічні добрива; –––  — прид�
бання ресурсів;  — зберігання;  — переробка;  — готова продукція; —– — межа сис�
теми

16 тис.т
Біодизель 0,8 т/га

Переробка на біогаз
107 тис. т біомаси
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попередники для продовольчих зернових та
енергетичних культур з оптимальною періодич-
ністю їх повернення на попереднє місце виро-
щування. Додатково необхідні сховища для
силосу з соломи, зеленої маси кукурудзи та
багаторічних бобових трав, а також обладнан-
ня для виробництва рослинного продоволь-
ства. За достатньої для досягнення бездефі-
цитного балансу гумусу кількості органічних
добрив, майже повної рециркуляції біогенних
елементів і наявності у сівозміні бобових бага-
торічних трав з додатковим накопиченням 50—
60 кг/га сівозміни біологічного азоту [5] забез-
печується розширене відтворення родючості
ґрунту. В результаті досягається цілковита
енергетична незалежність агроекосистеми, але
асортимент продовольства обмежений продук-
цією рослинництва.
Модель «Продовольство тваринництва» з

аналогічною попередній структурою рослин-
ництва, але всю отриману біомасу, за винятком
біопального, використовують на корм і підстил-
ку тваринам (див. кольорову вклейку на 4 стор.
обкладинки). При цьому формується ще більш
складна агроекосистема з тваринницькою га-
луззю і комплексною переробкою всієї сирови-
ни до кінцевої продукції. Необхідність оцінки
доцільності формування такої галузевої струк-
тури пов’язана з тим, що сукупність шроту, зер-
на, біомаси кукурудзи і трав є оптимально зба-
лансованою кормовою базою для утримання

сільськогосподарських тварин з навантажен-
ням 100 у.г. на 100 га ріллі з трансформацією
гною та інших відходів у біогаз і біогумус.
За такої виробничої структури одночасно

вирішується низка завдань: відновлюється ро-
дючість ґрунту, агротехнологічні процеси в рос-
линництві забезпечуються власним дешевим
пальним, за рахунок біогазу задовольняються
енергетичні потреби населення, тваринництва,
переробки та зберігання з отриманням най-
більш цінного тваринного продовольства.
При цьому потенціал ґрунтової родючості

зберігається на засадах біоорганічного земле-
робства з мінімальним застосуванням агро-
хімікатів. Обсяги застосування промислових
мінеральних добрив зменшуються за рахунок
біоазоту (25% багаторічних бобових трав у
структурі посівних площ) та багаторазового ви-
користання макро- і мікроелементів у замкну-
тому циклі з біогумусом, а пестицидів — шля-
хом дотримання оптимального чергування
культур у сівозміні та систематичного знезара-
ження усіх відходів у процесі газогенерації.
Створення різногалузевої інфраструктури ви-
робництва спрощується завдяки сучасному мо-
дульному устаткуванню і обладнанню різної
потужності зі зберігання і переробки сировини
з можливістю поетапного нарощування обсягів
виробництва продукції щодо специфіки конк-
ретних умов. При цьому капітальні вкладення
в основні фонди, навіть при залученні дорогих

Рис. 2. Модель галузевої структури для сільськогосподарського комплексу площею 20 тис.
га з пріоритетом виробництва продовольства рослинництва: —–  — потоки рослинної біома�
си; —–  — енергетичні потреби виробництва і надлишки на реалізацію;   — органічні доб�
рива; –––  — придбання ресурсів;  — зберігання;  — переробка;  — готова продукція;
—– — межа системи

Рослинництво — 20000 га (продуктивність на рівні 50 ц к.о./га)

Сховища
370 тис. т біомаси

Реалізація

39 тис. т
сухий біогумус

2,0 т/га

РЕСУРСИ

трудові механізація енергоносії пестициди посівний матеріал

5000 га

Ріпак
2 т/га насіння
5 т/га соломи

5000 га 5000 га 5000 га
Зернові

3 т/га зерна
5 т/га соломи

Однорічні трави, кукурудза
на силос і зелений корм

30 т/га

Багаторічні трави
(вивідне поле)

30 т/га зелена маса

Переробка на біогаз
130 тис. т сухої біомаси

Елеватор

10 тис. т
насіння

15 тис. т
зерно

10 тис. т
борошно
0,5 т/га

Переробка зерна
46 млн м3

метан
2,3 тис. м2/га

4 тис. т
біодизель

0,2 т/га

Переробка ріпаку
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кредитних ресурсів, відносно швидко поверта-
ються через скорочення обсягів застосування
обігових засобів, зокрема енергоносіїв і агро-
хімікатів. У результаті цього забезпечується
досягнення високого рівня ресурсної незалеж-
ності, виробництво великої кількості найбільш
цінних продуктів тваринництва з супутнім пере-
ходом до біоорганічних систем землеробства.
Навіть за оптимальних параметрів родю-

чості ґрунту врожайність культур залежить від
особливостей агрометеорологічних умов року.
Наприклад, у Північному Степу врожайність
озимої пшениці дуже нестабільна і навіть після
чорного пару за роками коливається у межах
від 15 до 70 ц/га. Навіть на Поліссі до 10% років
є несприятливими через недостатнє забезпе-
чення посівів вологою. У Південному Степу
частка таких років сягає 60%. Причому за зро-
шення коефіцієнт варіації продуктивності типо-
вої зернокормової сівозміни порівняно з бога-
рою скорочується з 44 до 19% [8]. Тому ста-
більно високого виходу продукції рослинництва
досягають за оптимізації водного режиму на
меліорованих землях, площа яких становить
близько 6 млн га.
У зв’язку з цим розглядається сценарій «Біо-

енергетичне аграрне виробництво», що моде-
лює найскладнішу виробничу систему з тварин-
ництвом, комплексною переробкою і зрошен-
ням. Досягається збалансоване виробництво
великих обсягів енергоносіїв і найбільш цінних
продуктів харчування. При цьому оптимізація
водного режиму, надходження у ґрунт достат-
ньої кількості органічної речовини, замкнуті цик-
ли макро- й мікроелементів за освоєння сіво-
змін із часткою бобових багаторічних трав до
25% та фіксацією 60—70 кг/га сівозмінної площі
біологічного азоту дає змогу перейти до стабіль-
но високопродуктивного на рівні 70 ц к.о./га біо-
органічного зрошувального землеробства. За
такого сценарію агроресурсний потенціал ви-
користовується максимально, а агроекосисте-
му можна розглядати як таку, що динамічно
розвивається з поетапним переходом на більш
високі енергетичні рівні. Накопичення великої
кількості органічних добрив і біоазоту супровод-
жується формуванням більш потужних потоків
рециркуляції макро- і мікроелементів, створен-
ням сприятливих фітосанітарних умов, підви-
щенням продуктивності сівозмін, тваринництва
і агроекосистеми у цілому з накопиченням ще
більших обсягів органічних відходів і біологіч-
ного азоту.
Сільськогосподарські угіддя у земельному

фонді займають 42,3 млн га. З них близько по-
ловини можна віднести до малопродуктивних,
деградованих або забруднених. Тому економіч-
ну оцінку моделей в масштабі України прово-
дили на площу 20 млн га найбільш родючих
земель.
За щорічної потреби АПК у нафтопродуктах

2,5 млн т потенціал виробництва рідкого біо-
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Перспективи розвитку
біоенергетики АПК

пального по моделях коливається від 4 до 16
млн т (табл. 2). Водночас можна додатково от-
римати від 28 до 46 млрд м3 газу метану. За
розвитку тваринництва виробництво молока і
м’ясопродуктів може досягти 10 млн. т, а за
умови раціонального використання меліорова-
них територій цей показник зросте майже до 14
млн т. При цьому загальна вартість продукції
збільшується по моделях з 15 до 92 млрд у.о.
зі значною перевагою продовольства над біо-
енергоносіями. Витрати також істотно зроста-
ють по мірі ускладнення галузевої структури
виробництва (див. табл. 2). Так, сума капіталь-
них вкладень становить по моделях відповід-
но 15,3; 16,5; 20,1; 91,7 та 133,2 млрд у.о. Од-
нак, навіть у період виконання кредитних забо-
в’язань досягається досить висока економічна
ефективність.
Зрозуміло, що йдеться про гіпотетичні мо-

делі, але вони будуються на конкретних ре-
зультатах довгострокових досліджень і розкри-
вають потенціал сільськогосподарського вироб-
ництва у забезпеченні продовольчої безпеки та
енергетичної незалежності держави, а одер-
жані результати є підставою для обґрунтуван-
ня відновлення і цільового використання всіх
земель сільськогосподарського призначення.

Проблема також полягає в тому, що розви-
ток АПК на біоенергетичній основі необхідно
здійснювати через велику кількість окремих гос-
подарських формувань. Існує безліч варіантів
їх функціонування, а пошук близької до опти-
мальної галузевої структури ґрунтується на ба-
гатоваріантному моделюванні щодо специфіки
конкретних умов. Це складний процес, що при-
скорюється за використання сучасних інформа-
ційних технологій. Комп’ютерне моделювання
дає змогу оперативно опрацьовувати велику
кількість перспективних сценаріїв розвитку,
прогнозувати наслідки управлінських рішень
ще до їх реалізації у виробничих системах, для
яких натурний експеримент може призвести до
великих втрат або навіть загибелі. Перевага
моделювання полягає в тому, що користувач
шляхом зміни одного з виробничих параметрів
може оцінювати коливання інших. У процесі
такого моделювання можна віднайти найбільш
прийнятний і збалансований варіант розвитку
аграрного підприємства.
Масштабну та цілеспрямовану переорієнта-

цію АПК можна здійснити через державну полі-
тику та шляхом створення експериментальних
виробничих комплексів для визначення їх
ефективності та перепідготовки кадрів.

Сучасні технологічні можливості дають
змогу реалізувати біоенергетичний потенці-
ал АПК: 0,5—0,7 т/га (10—14 млн т) продо-
вольства тваринництва, 0,2—0,4 т/га (4—8
млн т) рідкого пального та 1,4—2,3 тис. м3/га
(30—45 млрд м3) газу метану.
Оптимізація галузевої структури з комп-

лексною переробкою сировини і відходів до го-
тових продуктів дає змогу відчужувати за
межі агроекосистем тільки складові повітря:
вуглець, азот, кисень і водень у складі вугле-
водів, жирів, білків і вуглеводнів.
Розширення замкнутого циклу біогенних

елементів, активізація азотфіксації, позитив-
ний баланс органічної речовини, її знезаражен-
ня та освоєння сівозмін супроводжується пе-

Висновки

реходом на біоорганічне землеробство з об-
меженим застосуванням агрохімікатів та сис-
тематичним збільшенням виробництва
енергії і продовольства без додаткових вит-
рат не поновлюваних ресурсів.  Перехід на
біоенергетичне аграрне виробництво сприя-
тиме покращенню стану довкілля та гармо-
нізації життя сільського населення, зокрема
за відтворення та раціонально використан-
ня усіх земель сільськогосподарського призна-
чення.  Переорієнтація АПК досягається шля-
хом формування державної політики, через
створення діючих зональних експерименталь-
них виробничих біоенергетичних комплексів,
набуття та розповсюдження отриманого
досвіду.
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ТВЕРДІСТЬ ҐРУНТУ ЯК КРИТЕРІЙ
ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ
І ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ З ЙОГО
ОБРОБІТКУ

Узагальнено дані про твердість орних ґрунтів
країни перед передпосівним і основним
обробітками. Встановлено параметри твердості,
за якими обробіток ґрунту можна мінімізувати.

Твердість — важливий генетичний і агрови-
робничий показник, за яким характеризують фізи-
ко-механічні властивості ґрунтів. Під час росту
кореня або руху ґрунтообробного знаряддя в
ґрунті відбуваються різноманітні процеси розкли-
нювання й зсуву, долаються сили внутрішнього
зчеплення агрегатів. Узагальненим адекватним
індикатором цих процесів є твердість.
Твердість у ґрунтах змінюється в широких ме-

жах — від 0, коли ґрунт перебуває в текучому
стані, до 1000 кПа, коли він практично позбавле-
ний вільної вологи й максимально консолідова-
ний. Через значну залежність твердості від воло-
гості складно порівнювати дані різних об’єктів між
собою. Однак з урахуванням того, що обробіток
більшості ґрунтів і особливо навесні проводить-
ся в стані зволоження, рівного або близького до
фізичної спілості, то порівняння показників між
собою стають цілком коректними. Твердість —
незамінний показник для оцінювання умов про-
ростання насіння і їхнього розвитку на перших
етапах онтогенезу, у тому числі — здатності ко-
реневих волосків освоювати не тільки між-, а й
внутрішньоагрегатний простір. За допомогою твер-
дості легко встановити конфігурацію плужної пі-
дошви й вирішити питання про те, чи потрібно її
руйнувати. Водночас це можна віднести і до ґрун-
тової кірки, твердість якої визначає вибір знаряд-
дя для розпушування ґрунту й у цьому випадку.
Однак донині визначення твердості ще не одер-
жало широкого поширення в агрономічній прак-
тиці та конструюванні ґрунтообробних знарядь.
Мета роботи — знайти характерні (рівноваж-

ні) параметри твердості основних орних ґрунтів
України під час їх передпосівного й основного
обробітків, запропонувати попередню класифіка-
цію твердості ґрунтів і продемонструвати основні
шляхи використання цих даних для вибору спо-
собів і знарядь обробітку.
Об’єкти й методи. Використано дані лабора-

торії геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІҐА імені О.Н.
Соколовського», зібрані під час проведення екс-
педиційних робіт і польових дослідів з обробітком
практично в усіх природних зонах країни. Твер-
дість вимірювали методом Ревякіна в 10-разово-
му повторенні із застосуванням плаского й кли-
ноподібного плунжерів.
Результати і їхнє обговорення. Розглянемо

дані твердості посівного (0—10 см) і орного (0—
30 см) шарів ґрунту за вологості фізичної спілості,
які можна вважати діагностичними перед прове-
денням обробітку (табл. 1). Відомо, що фізична
спілість означає таке співвідношення між твердою
й рідкою фазами ґрунту, за якого ґрунт легше під-
дається кришенню й цей процес супроводжується
найбільшим виходом агрономічно корисних агре-
гатів. Залежно від умісту дрібнодисперсної фракції
гранскладу, гумусованості й складу обмінних каті-
онів кожний ґрунт характеризується певним
рівнем вологості оптимального кришення. Під час
розпушування ґрунту в стані фізичної спілості
спостерігають переважно ощадливі розклиню-
вальні деформації, фактично не відбувається
надлишкового здавлювання, різання, скручуван-
ня ґрунту й взагалі грубого впливу робочих ор-
ганів ґрунтообробних знарядь на ґрунт. Унаслідок
цього не утворюються брили й пил.
Зазвичай фізична спілість настає тоді, коли

вологість ґрунту перебуває в діапазоні від 0,6 до
0,9 найменшої вологоємності, за консистенції
ґрунту, близької до нижньої межі пластичності, чи
досягненні опором зсуву мінімальних значень.
Важливо, що залежність твердості від вологості,
як установив ще П.У. Бахтін [1], має переважно
лінійний характер, а показники, що визначають
кришення (зсув, зчеплення й внутрішнє тертя),
підкоряються гіперболічній формі зв’язку з
мінімальним проявом цих властивостей у стані,
що відповідає нижній межі Аттерберга. Отже,
знайти просту модель, що зв’язує твердість з
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фізичною спілістю, принципово можна, але важ-
ко внаслідок нелінійності й складності моделі. Ми
спробували знайти ключові параметри твердості
для стану вологості, що відповідає оптимальному
кришенню, скориставшись картою фізичної спілос-
ті ґрунтів [6], базою залежностей між твердістю і
вологістю, що маємо, а також даними П.У. Бах-
тіна [1].
З огляду на встановлені параметри можна

зробити такий висновок: якщо твердість ґрунту
перед проведенням обробітку близька до пока-
заного в таблиці значення, то обробляти ґрунт
можна з мінімальними зусиллями і не застосову-
вати інтенсивні багатоопераційні технології. Але
необхідно зазначити, що наведені в табл. 1 по-
казники твердості ґрунту перед передпосівним
обробітком переважно дещо вищі тих, що можуть
подолати кореневі волоски й сходи рослин. Тому
вимоги до твердості ґрунту у цей період більш
жорсткі. Показові значення твердості для цих ви-
падків наведено в табл. 2. Якщо ж показники
твердості ґрунту після проведення відповідного
обробітку перевищують наведені в табл. 2 зна-
чення, то оброблюваний шар потребує додатко-
вого розпушування.
З огляду на значні інформаційні можливості

твердості для діагностування фізичного стану
ґрунту, логічно припустити, що за допомогою по-
казників твердоміра виявиться коректною реко-
мендація про диференціацію обробітку залежно
від стану ґрунтів перед його проведенням. В аг-
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рономічній інтерпретації, наведеній у табл. 2, мо-
жуть допомогти дані рисунка про зв’язок твер-
дості зі щільністю будови. Щільність будови біль-
ше досліджена й тому з її допомогою можна роз-
робити відповідні рекомендації, спираючись на
дані твердості. Результати показано в табл. 3.
Джерелом для складання цієї таблиці були дані
стаціонарних дослідів з різними способами обро-
бітку, у яких як супутні спостереження були дані
твердості, щільності будови й урожаю. Виявило-
ся можливим зібрати відповідну інформацію для
чорнозему типового (середнього і важкого гран-
складу) Лісостепу й дерново-підзолистого супіща-
ного ґрунту Полісся. При розробці класифікації
брали до уваги, що найкращі фізичні умови в
ґрунті формуються за невисоких (не більше 10—
15 кгс/см2) параметрів твердості. З огляду на ри-
сунок відповідним показникам щільності будови
це відповідає не більше як 1,3—1,35 г/см3. Далі,
зі зміцненням ґрунту, фізичні властивості погіршу-
ються й для одержання сприятливого фізичного
стану потрібно більш інтенсивне його розпушу-
вання.
Зі зростанням твердості ґрунту число й глиби-

на механічних передпосівних розпушувань по-
винні зростати. З огляду на те, що вологість ґрун-
тів восени перед проведенням основного об-
робітку зазвичай на 10—20% нижче вологості
фізичної спілості, то рівноважні показники твер-
дості виявилися приблизно на таку саму величи-
ну вище твердості навесні.
Отже, шляхом проведення відповідних вимірів

твердості ґрунту в період, що передує проведен-
ню його обробітку (твердоміром з конічним плун-
жером), і порівняння одержаних даних з таблич-
ними можна вирішити питання щодо обробітку
поля. Якщо виміряні показники щільності ґрунту
виявляться менше табличних (для відповідних
періодів обробітку), то у проведенні обробітку
немає ніякої необхідності. Однак, як і у випадку
зі щільністю будови, треба мати на увазі, що цей
висновок характеризує потенційні можливості
даного ґрунту не зміцнюватися вище припустимої
величини.
Питання про глибину і спосіб основного обро-

Дерново-підзолисті Глинисто-піщані <5 2—3 4—6
Супіщані 5—10 3—5 6—10
Легкосуглинкові 10—13 5—8 11—13

Темно-сірі, сірі опідзолені Легкосуглинкові 13—15 9—11 14—16
Середньосуглинкові 15—18 12—15 16—19

Чорноземи опідзолені, чорноземи типові Легкосуглинкові 13—15 10—12 20—22
Важкосуглинкові 18—21 13—16 22—25

Чорноземи звичайні, чорноземи південні Важкосуглинкові 18—21 16—20 25—28
Легкоглинисті 22—24 20—23 30—32

Темно-каштанові, каштанові Так само 22—24 23—25 35—40

1. Твердість (кгс/см2) основних ґрунтів (середні дані для посівного й орного шарів) перед
передпосівним й основним обробітками

Твердість ґрунту
перед обробітками

основнимпередпосівним
Ґрунт

Гранулометричний
склад

Фізична
спілість,

%

Основний обробіток під посів:
  пшениці озимої <10
  культури ярої 10—20
Весняне боронування під культуру:
  крупнонасіннєву 5—7
  дрібнонасіннєву 3—5
Передпосівні культивації 5—8

2. Твердість перед передпосівним обробіт�
ком, коли додаткове розпушування не по�
трібне

Обробіток Твердість,
кгс/см2
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бітку також можна вирішити з використанням спос-
тережень за твердістю ґрунту. При цьому прин-
ципово важливо прийняти (аналогічно тому, як це
припускається за використання даних щільності
будови), що за оптимальних параметрів твер-
дості ґрунту основний обробіток мінімізується як
відносно способу, так і глибини аж до повної
відмови від його проведення взагалі. Останнє
стає цілком виправданим, якщо за спостережен-
нями за кілька років при вирощуванні різних куль-
тур твердість ґрунту не підвищується до величи-
ни 20—25 кгс/см2 протягом вегетації культури, у
тому числі не вище 30 кгс/см2 — у найбільш по-
сушливий період року.
Твердість — надійний показник для вирішен-

ня питання щодо проведення додаткового обро-
бітку, спрямованого на знищення плужної підош-
ви, поверхневої кірки, післяплужних розпушувань
тощо. Агроном нині не має у своєму розпоряд-
женні необхідного інструментарію для оптималь-
ного вирішення питання про необхідність або
доцільність таких обробітків. Твердість у цьому
разі може бути саме таким допоміжним інстру-
ментарієм.
Про плужну підошву. Незважаючи на прийняті

профілактичні заходи ущільнений прошарок на
переході між орним і підорним шарами присутній
практично завжди, тому що під час проходу плу-
га в зоні контакту його леза й ґрунту формується
зона надзвичайно високого тиску. На жаль, ні про
конфігурацію плужної підошви, ні про ступінь на-
несеної шкоди родючості ґрунтів і врожаю ясності
немає. Спираючись на зібрані нами дані, можна
стверджувати, що твердість у плужній підошві за
перевищення 35—40 кгс/см2 завдає шкоди зрос-
таючим корінням, обмежуючи їхній ріст у глиби-
ну профілю. Це означає, що за такої твердості
зменшуються адаптивні можливості культур, особ-
ливо в умовах нестачі доступної ґрунтової вологи.
Водночас це свідчить, що з плужною підошвою
варто боротися не тільки пасивними профілак-
тичними заходами, а й за допомогою періодич-
ного глибокого розпушування. Узагальнення ста-
ціонарних польових дослідів з поглибленням
оранки до 30—32 см і навіть 34 см [2], проведе-

них у різних зонах країни, показали неефектив-
ність такого поглиблення. Однак у більшості дос-
лідів не було контролю твердості і досліди вели в
умовах досить високої культури землеробства,
де плужної підошви могло й не бути. Тому, на на-
шу думку, за наявності зазначених нами критич-
них величин твердості періодичне поглиблення
основного обробітку ґрунту може бути доцільним.
У всякому разі, ця гіпотеза вимагає перевірки.
Певне уявлення про ступінь вираженості плуж-

ної підошви і її параметрів у деяких полях Поліс-
ся й Лісостепу дають дані табл. 4, здобуті в ре-
зультаті їхнього обстеження за допомогою твер-
доміра. Добре помітна висока строкатість прояву
плужної підошви — від повної відсутності (унас-
лідок підвищеного зволоження через погано пра-
цюючу осушувальну систему в Маневицькому
районі Волинської області) до помітної переваги
в ґрунтовому покриві поля з параметрами, які, як
ми вважаємо, вимагають вживання заходів з її
усунення. З наведених даних можна зробити ду-
же важливий практичний висновок: обстеження
полів на твердість у плужній підошві необхідне,
тим більше, що воно займає порівняно небагато
часу. Так, обстеження одного поля за поперед-
ньо наміченою регулярною сіткою елементарних
ділянок разом з обробкою й побудовою карти по-
требує не більше одного робочого дня.
Ґрунтова кірка — надзвичайно актуальний

об’єкт для дослідження за допомогою твердо-
міра. Виміри міцносних параметрів кірки практич-
но відсутні, а знаряддя для знищення кірки ви-
бирають «на око», не порівнюючи механічні
впливи з її міцністю. Таке відношення до кірки
нічим не виправдано, особливо якщо враховувати
її поширення й завдану шкоду, що знижує врожай.
За нашими даними, кірка тією чи іншою мірою
проявляється на 38% ріллі країни [5], а знижен-
ня врожаю може бути від 10 до 100%. Т.Є. Ли-
чук [3] виміряв міцність кірки твердоміром і одер-
жав величину на контролі 5,85 мПа, у варіантах
з ґрунтозахисним обробітком й унесенням гіпсу
з одночасним посівом трав міцність кірки істотно
знизилася. Кірки не було зовсім там, де посів
пшениці здійснено по люцерні, посіяній роком ра-
ніше й використаній в наступному році як мульчі
з покриттям 50%.

Залежність (апроксимована крива) між щіль�
ністю будови (г/см3) і твердістю (кг/см2) чор�
нозему типового важкосуглинкового

кг/см2 30

20

10

–10

Суглинковий <10 Пухка
10—15 Слабо зміцнена
15—20 Помірно зміцнена
20—25 Сильно зміцнена

>25 Надто сильно
зміцнена

Супіщаний 10—15 Пухка
15—20 Слабо зміцнена
20—25 Помірно зміцнена

>30 Міцна

3. Якісна оцінка ріллі за даними твердості
ґрунтів

Гранулометричний
склад ґрунтів

Якісна оцінка
фізичного стану ріллі

Твердість,
кгс/см2

1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 г/см3
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Твердість ґрунту може використовуватися для
обґрунтування конструктивних особливостей
ґрунтообробних знарядь. Відомо, що у більшості
знарядь як робочий орган, що розпушує, викорис-
товується клин, відмінними рисами якого є кут
атаки й число робочих поверхонь. Чим більше кут
і число поверхонь, тим вище його здатність кри-
шити ґрунт. Природно припустити, що при конст-
руюванні такого знаряддя потрібно спиратися на
опір ґрунту розклинюванню, тому що в процесі
роботи клина долається саме такий вид опору
ґрунту. Причому, важливо мати на увазі, що роз-
клинювання ґрунту може відбуватися по міжагре-
гатній пористості (це кількісно найменший опір
ґрунту, аналогічний опору розриву) і в цьому ви-
падку немає ніякого сенсу використовувати зна-
ряддя з більшими кутом атаки й кількістю робо-
чих поверхонь.
Зовсім інша ситуація виникає, коли під час

обробітку ґрунтів потрібно подолати опір зсуву.
Чисельно воно набагато більше, ніж попередній
вид опору, тому що при цьому потрібно долати
сили зчеплення агрегату. Звичайно, у цьому ви-
падку й кут атаки робочого органу й число його
поверхонь потрібно збільшити, але це збільшен-
ня повинне бути порівняно з опором ґрунтів зсу-
ву, а не перевищувати його в багато разів, як це
трапляється в сучасних типах робочих органів.
У табл. 5 наведено дані основних видів опорів

ґрунтів України, отримані науковим співробітни-
ком В.Г. Цибулько під нашим керівництвом.
Аналізуючи наведену таблицю, можна одер-

жати кілька важливих висновків, які треба мати
на увазі при конструюванні й експлуатації ґрун-
тообробної техніки.
Мінімальний опір ґрунту — опір розриву. У

цьому випадку витрати енергії на його подолан-
ня незначні, вони приблизно у 3—4 рази нижчі,
ніж на подолання опору зсуву. Якби в процесі
обробітку ґрунту розпушування супроводжувало-
ся руйнуванням лише міжагрегатних (найменш
енергоємних) зв’язків і виходом достатньої кіль-
кості агрономічно корисних агрегатів, то кришен-
ня можна було б здійснювати клиноподібним ро-
бочим органом з мінімальним кутом атаки й від-
повідно мінімальною витратою енергії. Потрібно
зазначити, що в чорноземі типовому середнього
гранулометричного складу, добре гумусованого
і оструктуреного, кришення (за вологості фізич-
ної спілості) саме так і здійснюється. Тут не
потрібні повторні й глибокі культивації, ґрунт лег-
ко кришиться, як зазначав у свій час В.В. Доку-
чаєв, лише від дотику до ґрунту. Необхідність
додаткового обробітку виникає унаслідок двох
причин — швидкого відростання бур’янів і неми-
нучого підсушування ґрунту. Останнє викликає
цементацію слабких зв’язків в агрегатах і виник-
нення великих міцних грудок, які необхідно вида-

Волинська обл., Комплекс дерново-підзолистих
Маневицький р-н ґрунтів різного ступеня оглеєння 11 0 0

Волинська обл., Комплекс чорноземів опідзолених,
Луцький р-н темно-сірих і сірих опідзолених ґрунтів 63 0,1 0,5

Чернігівська обл.,
Чернігівський р-н Дерново-середньопідзолистий 105 56,6 59,5

Харківська обл., Темно-сірий опідзолений 31 8,5 27,5
Харківський р-н Чорнозем типовий 30 0,7 2,4

4. Твердість у плужній підошві, що перевищує 40 кгс/см2, у деяких полях Полісся й Лісо�
степу України

Частина поля
з твердістю у плужній
підошві вище 40 кгс/см2

%га

Площа
поля, га

Адреса Ґрунт

1,10 28—30 4,0 18,0 28,0 50,0 22,0
1,20 8,7 36,0 57,2 96,9 45,0
1,30 15,0 48,0 67,5 130,5 63,0
1,10 24—26 9,0 36,0 43,4 88,4 45,0
1,20 12,7 39,0 56,7 108,4 52,0
1,30 18,6 49,0 75,0 142,8 68,0
1,10 18—20 17,0 39,0 41,5 97,5 56,0
1,20 23,2 41,0 58,0 122,2 64,0
1,30 37,4 53,0 85,7 173,3 88,0

5. Різні види опору чорнозему типового важкосуглинкового залежно від вихідної щільності
будови й вологості

Опір ґрунту, кПа

здавлюваннюрозриву зсуву

Рівень
припустимого
впливу

на ґрунт, кПа

Потенціал
міцності, кПа

Щільність
будови,
г/см3

Вологість
ґрунтів,
 % маси
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ляти з посівного шару через їхній негативний
вплив на ріст і розвиток рослин.
За підвищення зчеплення ґрунту інтенсивність

його розпушування повинна підсилюватися й від-
повідати (точніше перевищувати) опір зсуву, що
досягається, як ми вже згадували, за рахунок
збільшення кута атаки клину або створення до-
даткових поверхонь на робочому органі.
Ідеальним знаряддям для оптимального кри-

шення ґрунтів може бути знаряддя, у якому буде
передбачене спочатку руйнування неміцних зв’яз-
ків по лінії міжагрегатних зв’язків за допомогою
клину з мінімальним кутом атаки, а потім руйну-
вання (за необхідності) більш міцних внутрішньо-
агрегатних зв’язків (але без руйнування агрегатів
агрономічно корисного розміру), що досягається
клином зі збільшеним кутом атаки або збільшен-
ням числа робочих поверхонь.
Двоступінчастий характер обробітку, що ба-

зується на подоланні спочатку опору розриву, а
потім опору зсуву, здається найбільш прийнят-
ним для обробітку консолідованих від природи
(наприклад, солонцюватих) або штучно ущільне-
них (у тому числі зрошуваних) ґрунтів. Таке спо-
лучення робочих органів на основі удару й різан-
ня здається перспективним напрямом у констру-
юванні ґрунтообробних машин.
Отже, при конструюванні адаптивних робочих

органів ґрунтообробних машин їхній вплив на
ґрунт повинен порівнюватися з опором ґрунтів
розриву (це приблизний аналог опору ґрунтів роз-
клинюванню, отриманий за допомогою твердо-
міра з клиноподібним плунжером з невеликим
кутом атаки) і опором ґрунтів зсуву (це приблиз-
ний аналог опору ґрунтів розклинюванню, отри-
маний за допомогою твердоміра з плунжером, що
має великий кут атаки). Сума цих двох видів опо-
ру повинна утворити величину припустимого

Твердість ґрунту
як критерій для обґрунтування
технологій і технічних засобів з його обробітку

впливу на ґрунт, що, як ми впевнені, упереджу-
ватиме машинну деградацію ґрунтів.
Відзначимо, що з урахуванням цього широке

застосування твердоміра Ревякіна з плоским
плунжером ніяк не обґрунтовано. Адже твердість,
що визначається з його допомогою, не адекват-
на жодному з наведених опорів. Як ми відзнача-
ли, ця твердість відбиває, швидше за все, комп-
лексний опір ґрунтів (здавлюванню) і зсуву (різан-
ню) на периферії плунжера. Заздалегідь можна
стверджувати, що робочі органи ґрунтообробних
машин, побудовані з урахуванням комплексного
опору, не будуть мати потрібного ґрунтоохорон-
ного значення.
Окремого обговорення заслуговує опір ґрунтів

здавлюванню. Це, як встановлено [4], найбільш
грубий вид впливу на ґрунт, після якого пору-
шується здатність ґрунту відновлювати властиві
йому параметри. Це відбувається внаслідок кон-
солідації ґрунту, видавлювання вологи з тонких
пор і в цілому абіотизації ґрунту. Непомірно здав-
лений ґрунт, позбавлений живих коренів і мікро-
біологічної активності, може перебувати в тако-
му стані невизначено тривалий час, чого допус-
кати ніяк не можна. Тому такий опір, що
долається у процесі обробітку, повинен бути вик-
люченим.
На жаль, конструктори робочих органів ґрун-

тообробних машин не враховують досить складні
механізми формування міцносних властивостей
ґрунту. Робочі органи в основному уніфіковані, а
їхній вплив на ґрунт, зазвичай, перевищує від-
повідні сили опору ґрунтів. Якщо ґрунтообробні
знаряддя конструюватимуться так і надалі, то
неминуче виникатимуть зайві сили, спрямовані
на руйнування ґрунту. Звідси також неминуче
руйнування агрономічно корисної структури й
розвиток деградаційних процесів.

Узагальнено інформацію про твердість ор-
них ґрунтів України навесні і восени відповідно
перед передпосівним і основним обробітками.
Опрацьовано класифікацію ґрунтів і обґрун-

тування щодо мінімізації обробітку, спира-
ючись на показники твердості.

Висновки

Внесено пропозиції щодо конструювання
ґрунтообробних робочих органів з урахуван-
ням реальних параметрів опору ґрунту розри-
ву, зсуву і здавлюванню, що унеможливить
процеси машинної (фізичної) деградації
ґрунтів.
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БАЛАНС КАЛЬЦІЮ
У СІРОМУ ЛІСОВОМУ ҐРУНТІ
ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ
ТА ХІМІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ

Обґрунтовано доцільність використання
вапнякових матеріалів, що сприяє поліпшенню
фізико�хімічних і агрохімічних властивостей,
підвищенню умісту та запасу рухомих і обмінних
форм кальцію та магнію, ступеня насичення ГВК
цими елементами, зменшенню від’ємного
балансу кальцію, що в цілому зумовлює
підвищення родючості сірого лісового
легкосуглинкового ґрунту.

У складі сільськогосподарських угідь Украї-
ни налічується близько 10 млн га кислих ґрун-
тів. Динаміка їхніх площ, за даними Укрдерж-
родючості, не дає змоги нині встановити точні
площі за ступенем кислотності, оскільки обсте-
ження здійснюють на замовлення землекорис-
тувачів. Тому орієнтовна площа цих ґрунтів у
складі орних земель становить 0,5 млн га силь-
нокислих, 1,3 — середньокислих, 3,2 — слабо-
кислих та 4,6 млн га — близьких до нейтраль-
них. Хімічну меліорацію проводять на незнач-
них площах навіть на сильнокислих ґрунтах, що
зумовило значне збільшення площ, які потре-
бують вапнування, зниження потенційної та
ефективної родючості, деградацію ґрунтів.
Кислі ґрунти Лісостепу представлені пере-

важно ясно-сірими, сірими лісовими та темно-
сірими опідзоленими ґрунтами (їхня загальна
площа під сільськогосподарськими угіддями
3,84 млн га), рівень кислотності яких знаходить-
ся в інтервалі рНКСl 4,5—5,6 (Нг 4—2 м·екв/100 г
ґрунту). Проте не можна вважати, що нейт-
ральні ґрунти з вираженою потенційною кислот-
ністю, а тим більше близькі до нейтральних з
рНKCl 5,6—6, за періодично промивного водно-
го режиму не потребують вапнування. Порів-
няно легкий їхній гранулометричний склад та
значна кількість опадів призводять до вимиван-
ня розчинних сполук, тому ці ґрунти містять
мало рухомих поживних речовин, гумусу, солей
кальцію та магнію [7].
Система застосування мінеральних добрив

різко підвищує урожайність сільськогосподар-
ських культур, проте зростає також рухомість
елементів живлення і обмінних форм кальцію
та магнію у цих ґрунтах. Це пов’язано, насам-
перед, з обмінними фізико-хімічними реакція-
ми добрив і твердою фазою ґрунту, унаслідок
чого в ґрунтовий розчин у значній кількості над-
ходять аніони сильних кислот, ґрунт підкис-
люється, підвищується рухомість поживних ре-
човин та інших простих солей і винесення їх
низхідними токами води в нижні шари ґрунто-

вого профілю. Крім того, збільшується продук-
тивний винос елементів живлення, особливо
кальцію, підвищеними врожаями.
На Поліссі та більшій частині території Лісо-

степу відновлення кислотності в провапнова-
них ґрунтах з часом пов’язане з виносом об-
мінних основ кальцію урожаями сільськогос-
подарських культур (150—180 кг/га щороку),
підкисленням ґрунтів атмосферними опадами й
особливо фізіологічно кислими азотними доб-
ривами (витрачається 0,4—3 ц СаСО3 на 1 ц
добрив). Підкислююча дія азотних добрив ви-
являється не лише в негативному впливі на
рНKCl та інші показники кислотності, а й у по-
силенні процесу вилуговування обмінних основ
кальцію з ґрунту [6].
Нині установлено, що найбільше кальцію

втрачається ґрунтами внаслідок вимивання,
яке залежить від багатьох факторів: кількості
опадів, гранулометричного складу ґрунту, доз
мінеральних добрив, кислотності, наявної кіль-
кості кальцію та набору культур у сівозміні [2,
4]. Так, у західних районах України сірі лісові
ґрунти залежно від системи удобрення культур
і доз вапна щороку втрачали 230—570 кг/га
карбонату кальцію [9]. Втрати кальцію приз-
водять до його дефіциту, підкислення ґрунту,
особливо легкого гранулометричного складу,
до недобору врожаїв, руйнування його вбирно-
го комплексу. Саме ці негативні явища мав на
увазі К.К. Гедройц, обґрунтовуючи роль вапну-
вання [2]. Головна роль унесеного в кислий
ґрунт кальцію полягає у нейтралізації надмірної
кислотності, що сприяє поліпшенню його фізи-
ко-хімічних, агрохімічних і біологічних властиво-
стей.
Дослідниками виявлено пряму залежність

між кількістю унесених мінеральних добрив і
втратами кальцію ґрунтами. Під їх дією збіль-
шується розчинність сполук кальцію у ґрунтах,
тому зростають його втрати за рахунок інфільт-
рації. Проте міграція кальцію має й зворотний
характер. Певна його кількість повинна повер-
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Баланс кальцію у сірому лісовому ґрунті за різних
систем удобрення та хімічної меліорації

татися висхідними токами води в той шар ґрун-
ту, з якого він вимивається [1, 4—6].
Необхідність повторного вапнування ґрунтів

можна визначати експериментальним шляхом
на основі балансових розрахунків. Розрахункам
балансу кальцію у ґрунті надається значно мен-
ше уваги, ніж розрахункам балансу елементів
живлення. Зумовлено це тим, що вміст кальцію
є значно більшим, ніж азоту, фосфору та калію.
У всіх ґрунтах, за винятком піщаних, сполук
цього лужноземельного металу достатньо для
живлення рослин.
Баланс кальцію математично являє собою

різницю між статтями надходження та витрат
його під культурою в окремому полі, сівозміні,
господарстві тощо за певний проміжок часу.
Крім того, при його визначенні слід враховува-
ти ступінь поглинання кальцію ГВК у зв’язку з
нейтралізацією кислотності ґрунту і витратами
на нейтралізацію кислотності фізіологічно кис-
лих мінеральних добрив.
Мета досліджень — розрахувати баланс

кальцію та визначити на його основі строки
повторного вапнування ґрунтів.
Результати досліджень. Розрахунок ба-

лансу кальцію наведено за даними стаціонар-
ного досліду, проведеного в Правобережному
Лісостепу на сірому лісовому крупнопилувато-
легкосуглинковому ґрунті в зерно-просапній сі-
возміні. У досліді вапнування проводили на-
весні 1992 р. Вапно вносили у формі вапняко-
вого і доломітового борошна з розрахунку 1,0
та 1,5 за Нг, зразки ґрунту відбирали для ана-
лізу восени 1992 р. і кожного наступного. Для
вапнування ґрунту у варіанті 8 застосовували
доломітове борошно і при визначенні дози вап-
някового меліоранту перерахували на СаСО3.
Розрахунок балансу карбонатів вивчали в та-
ких варіантах:

Варіант досліду Нг, мг⋅екв/ 100 г ґрунту,
1992 р. (вихідні)

1. Контроль (без добрив) 3,6
6. Гній (10 т/га)+N54P54K56
   — фон 3,8
7. Фон+СаСО3 (1,0Нг) 4,1
8. Фон+СаМg(СО3)2 (1,0Нг) 4,1
12. Гній (10 т/га)+N80P80K85+
      +СаСО3 (1,0Нг) 4,2
14. Гній (10 т/га)+N80P80K85+
     +СаСО3 (1,5Нг) 4,1

Кислі ґрунти збагачуються кальцієм різними
шляхами, проте головним поповненням ґрунту
є вапнування. При визначенні складових над-
ходження кальцію у ґрунт, передусім, врахову-
ють його кількість, унесену з меліорантами,
органічними і мінеральними добривами.
Розглянемо статті надходження кальцію до

ґрунту у досліджуваних варіантах. Кальцій над-
ходить: з насінням культур — 16 кг СаО за 2
ротації сівозміни (використовували нормативні
дані); з атмосферними опадами за 14 років

надійшло 10×14=140 кг/га СаО (враховували
щорічне надходження з опадами при середньо-
річній його кількості 10 кг СаО); капілярне під-
няття висхідними токами води згідно з норма-
тивними даними становило 20×14=280 кг/га
СаО; з добривами розраховували для тих варі-
антів, де їх уносили. З кожним центнером про-
стого суперфосфату до ґрунту надходить 28 кг
СаО. У 6—8 варіантах надходження становить
28 кг ×2,7 ц суперфосфату × 14 років = 1058 кг/га. У
12 і 14 варіантах відповідно 28 кг×4 ц×14 років
= 1568 кг/га; з меліорантами розраховували
для варіантів, де їх уносили. У варіанті 7 уне-
сено 3444 кг/га СаО. Цю цифру отримали мно-
женням кількості внесеного СаСО3 на вміст у
ньому СаО. Дозу вапна розраховували за гідро-
літичною кислотністю. У варіанті 8 внесено
3657 кг СаО, варіанті 12 — 3528, варіанті 14 —
5166 кг/га СаО; з гноєм визначали як добуток із
кількості внесеного гною (70 т/га) на вміст СаО
(5 кг) у 1 т гною. У даному разі надійшло за 14
років 700 кг СаО.
У подальшому визначали статті витрат каль-

цію з ґрунту, передусім, розраховували вине-
сення СаСО3 урожаєм (кількість кальцію, яка
виноситься з ґрунту з урожаєм сільськогоспо-
дарських культур, дуже змінюється; вона від-
носно невелика в зернових, але значна в бо-
бових, коренеплідних та ін.). Для цього врожай-
ність кожної культури (у ц/га) множили на вміст
СаО в урожаї і збільшили винос на 20% (вапно-
ваний ґрунт). Скажімо, для пшениці озимої вміст
СаО становить 0,35 кг, збільшивши на 20%,
отримаємо винос 0,35 кг×20:100+0,35=0,42 кг.
Культури, що вирощували в сівозміні, за пе-

ріод 2-х ротацій виносили таку кількість каль-
цію: у варіанті без добрив (контроль) — 508 кг;
варіанті 6 — 702 кг, варіанті 7 — 729 кг, у варі-
анті 8, де вносили доломітове борошно, винос
кальцію — 767 кг, у 12, 14 варіантах винос був
більшим у зв’язку зі збільшенням урожайності
за рахунок унесеної додаткової кількості доб-
рив і відповідно становив 755 кг, 730 кг СаО.
Вимивання кальцію з ґрунту за межі корене-

вмісного шару встановлювали залежно від гра-
нулометричного складу ґрунту за узагальнени-
ми даними. У даному разі втрати СаСО3 були
110 кг/га×0,56=61,6×14 років=862 кг СаО. Слід
враховувати і висхідну міграцію карбонатів, що
становить у розрахунку 280 кг/га СаО. Унесен-
ня азотних добрив спричиняє додаткове вилу-
говування кальцію. На суглинкових ґрунтах
втрати становили 0,5 кг СаО на 1 кг поживних
речовин, унесених із мінеральними добривами.
При внесенні мінеральних добрив на фоні вап-
на за інших однакових умов втрати карбонатів
зростають у 1,5—2,1 раза [4, 7].
Розраховували також статтю витрат кальцію

на нейтралізацію фізіологічно кислих мінераль-
них добрив, насамперед, азотних, які характе-
ризуються підкислювальною дією. Теоретично
для цього необхідна така кількість карбонату
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кальцію: аміачної селітри — 0,75 ц/1 ц; хлорис-
того амонію — 1,4; сульфат амонію — 1,2; се-
човини — 0,8; аміачної води — 0,4; амофо-
су — 0,65 [6]. Ці дані загагальноприйняті й ви-
користовуються у розрахунках балансу в інших
країнах. У зв’язку з тим, що в досліді за 14 років
аміачної селітри було внесено у варіантах з
одинарною дозою мінеральних добрив 22,4 ц/га,
полуторною — 33,6 ц/га, то витрати кальцію на
нейтралізацію добрив становлять: у варіантах
6—8 — 941 кг (42×22,4), 12, 14 — 1411 кг
(42×33,6). Число 42 означає кількість СаО в
кілограмах, що йде на нейтралізацію 1 ц амі-
ачної селітри (нормативні дані) [3].
У балансі кальцію дуже важливим є ураху-

вання його витрат на нейтралізацію ґрунтової
кислотності. Слід зазначити, що це не є прями-
ми витратами кальцію з ґрунту, бо кальцій вап-
на, яке прореагує з ґрунтом, залишається у са-
мому ґрунті у водорозчинній чи обмінній фор-
мах у складі ГВК. З урахуванням того, що на
нейтралізацію кислотності витрачається еквіва-
лентна кількість карбонату кальцію, вапно, що
прореагувало, надалі не зможе позитивно впли-
вати на підвищення реакції ґрунтового розчи-
ну. Оскільки гідролітична кислотність (14-й рік
після унесення меліорантів) зменшилась на
1 мг⋅екв у варіанті 7, 1,1 мг⋅екв у варіанті 8, 0,9
мг⋅екв у варіанті 12 і 1,3 мг⋅екв у варіанті 14,
то відповідно кальцію буде витрачено у варі-
анті 7—1 мг⋅екв×840 кг (норматив витрат каль-

цію на 1 мг⋅екв кислотності) = 840 кг/га; варіанті
8 — 924 кг/га; варіанті 12 — 756 кг/га та варі-
анті 14 — 1092 кг/га СаО. У кінці розрахунків
знаходимо суми всіх статей витрат кальцію та
його надходження і порівнюємо між собою
(табл. 1).
Баланс кальцію — це різниця між сумарним

його надходженням і сумарними витратами з
ґрунту за певний проміжок часу. За період
2-х ротацій сівозміни (14 років) у варіанті без
добрив (контроль) баланс кальцію становив
–934 кг/га, варіанті 6 баланс також був від’єм-
ним –1431 кг/га.
Порівняно з контрольним варіантом, у варі-

анті 6 вносили мінеральні добрива в одинарній
дозі і на їх нейтралізацію витратили 941 кг/га
СаО, тобто відбулося більше втрат кальцію з
ґрунту. У варіантах 7 (з вапняковим борошном)
і 8 (з доломітовим борошном) баланс кальцію
був позитивним — +155 кг/га, +246 кг/га відпо-
відно, що підтверджує: доломітове борошно є
кращою формою меліоранту для сірих лісових
ґрунтів.
Порівнюючи варіант з полуторною дозою

мінеральних добрив і одинарною дозою вапна
(варіант 12) з варіантом 14, у якому вносили
полуторні дози мінеральних добрив і вапняко-
вого борошна, баланс кальцію на яких відпові-
дно становив –503 кг/га і +824 кг/га, дійшли вис-
новку, що застосування полуторної дози вап-
на забезпечило на 14-й рік післядії позитивний

З органічними
добривами (гній) – 700 700 700 700 700

З мінеральними
добривами (суперфосфат) – 1058 1058 1058 1568 1568

З вапном – – 3444 3657 3528 5166

З опадами 140 140 140 140 140 140

Капілярне підняття 280 280 280 280 280 280

З насінням культур 16 16 16 16 16 16

  Усього 436 2194 5638 5851 6232 7870

Винос з урожаями культур 508 702 729 767 755 730

Нейтралізація ґрунтової
кислотності – – 840 924 756 1092

Нейтралізація мінеральних
добрив – 941 941 941 1411 1411

Вимивання за межі
кореневмісного шару 862 1982 2973 2973 3813 3813

  Усього 1370 3625 5483 5605 6735 7046

Баланс за 14 років –934 –1431 +155 +246 –503 +824

  У середньому за рік
  на 1 га ріллі –67 –102 +11 +18 –36 +59

1. Баланс кальцію (СаО) у ґрунті за 2 ротації сівозміни, кг/га

Гній 10 т/га +
NPK 33,6 ц/га +
СаСО3 (1,5Нг)

Стаття балансу
Контроль

(без
добрив)

Гній 10 т/га +
NPK 22,4 ц/га

— фон

Фон +
СаСО3
(1,0Нг)

Фон +
СаМg(СО3)2

(1,0Нг)

Гній 10 т/га +
NPK 33,6 ц/га +
СаСО3 (1,0Нг)



22 Вісник аграрної науки квітень 2010 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Баланс кальцію у сірому лісовому ґрунті за різних
систем удобрення та хімічної меліорації

1. Контроль (без добрив) 3,17 2,53

6. Гній (10 т/га) + N54P54K56 — фон 4,46 4,00

7. Фон + СаСО3 (1,0Нг) 4,69 4,57

8. Фон + СаМg(СО3)2 (1,0Нг) 4,89 4,69

12. Гній (10 т/га) + N80P80K85 + СаСО3 (1,0Нг) 4,79 4,68

14. Гній (10 т/га) + N80P80K85 + СаСО3 (1,5Нг) 4,69 4,96

Досліджено, що втрати кальцію у конт-
рольному і фоновому варіантах значно пере-
вищують його надходження. Унесення орга-
нічних і мінеральних добрив разом з вапнуван-
ням сприяє збагаченню ґрунту кальцієм. При
підвищених дозах NPK доцільно вносити 1,5
дози вапна.
При вирощуванні в типовій 7-пільній сіво-

Висновки

зміні сільськогосподарських культур і внесенні
вапна в дозах 1—1,5Нг повторне вапнування
слід проводити через 10—12 років. Можливі
деякі відхилення від цих строків, які, насампе-
ред, залежать від якості органічних добрив,
доз мінеральних, зокрема азоту та фосфору,
кількості опадів та реагування культур сівоз-
міни на кальцій.
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баланс кальцію навіть за підвищеної дози міне-
ральних добрив. Від’ємний баланс кальцію у
ґрунті у варіанті 12 пояснюється затраченою
великою кількістю окису кальцію на нейтралі-
зацію полуторної дози азотних добрив і додат-
ковим його виносом за рахунок підвищеної уро-
жайності практично всіх сільськогосподарських
культур.
Наведені розрахунки свідчать про те, що при

внесенні вапна в повній дозі за гідролітичною
кислотністю при застосуванні підвищених доз
NPK баланс кальцію є дефіцитним. Це підтверд-
жує прогресуючий розвиток декальцинації ґрун-
тів, яка призводить до зниження їхньої родю-
чості. Тому підвищена доза хімічних меліоран-

тів може бути рекомендована для впроваджен-
ня на кислих ґрунтах Лісостепу за умов виро-
щування сільськогосподарських культур, що
потребують високих доз NPK.
Загальна продуктивність сівозміни на сірому

лісовому ґрунті на 40—60% залежала від сис-
теми удобрення та вапнування (табл. 2). Уро-
жайність культур формувалась по-різному в
різні роки за дії вапна. Але отримавши від цього
деякі прирости урожайності на кінець ІІ ротації
сівозміни, особливо при внесенні полуторних
доз NPK і вапнякового борошна (варіант 14),
можна стверджувати про необхідність повтор-
ного вапнування ґрунту для більш ефективно-
го використання органічних і мінеральних добрив.

2. Продуктивність сільськогосподарських культур залежно від удобрення, доз і терміну дії
вапна за 2 ротації сівозміни, т/га зернових одиниць

Варіант досліду
Ротація

ІІ (1999—2005 рр.)І (1992—1998 рр.)
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОВИТРАТ
ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛЮЦЕРНИ

Наведено результати польових дослідів з
вивчення оптимізації енергетичних витрат
залежно від системи захисту насіннєвої люцерни
від шкідників і бур’янів. Установлено, що
застосування інтегрованої системи захисту від
шкідників з використанням організаційно�
господарських, агротехнічних заходів та
хімічного захисту рослин сприяє зниженню
енергоємності 1 ц насіння порівняно з
варіантами без захисту на 63—87,3%.

Люцерна — сільськогосподарська культура,
яка найбільше ушкоджується шкідниками. За
відсутності або несвоєчасного проведення за-
ходів з її захисту різко знижується урожайність
та посівні якості насіння. Велика чисельність
спеціалізованих і багатоїдних видів шкідників
на люцерні зумовлена високою кормовою цін-
ністю культури та тривалим періодом її веге-
тації [2—4].
Комплексні ушкодження різним органам на-

сіннєвої люцерни в південному Степу при зро-
шенні наносили 157 видів шкідників, з яких
35,1% належать до жорсткокрилих, 31,9 — лус-
кокрилих, 17 — напівлускокрилих, 4,3 — дво-
крилих, 5,3 — рівнокрилих, 1,1 — трипсів, 4,2%
— прямокрилих. Спеціалізованих шкідників схо-
дів люцерни виявлено 10 видів, бруньок і лис-
тя — 6, пуп’янків і квіток — 18, дозріваючого
насіння — 5, коріння — 8 видів. Витрати сукуп-
ної енергії залежать від системи захисту на-
сіннєвої люцерни, яку застосовують у боротьбі
зі шкідниками [1]. У варіантах без захисту (конт-
роль) витрати енергії на насіннєвій люцерні
високі і становлять 18084—18389 МДж/га. Енер-
гоємність 1 ц насіння при застосуванні ранньою
весною боронування посівів БІГ-3 або розпушу-
вання КРН-4,2 за врожайності насіння l,34—
2,8 ц/га досить висока і становить 11422—
13495 МДж, при дискуванні посівів люцерни бо-
роною БДНТ-2,2 витрати енергії на виробницт-
во 1 ц насіння знижуються до 6573 МДж. При

спалюванні рослинних решток та стерні і зас-
тосуванні вищезазначених способів обробки
посівів (БІГ-3, КРН-4,2, ВДНТ-2,2) витрати енер-
гії на 1 га посівів досягають 18708—19028 і
4119—5197 МДж на 1 ц насіння.
Застосування хімічної системи захисту на-

сіннєвої люцерни за фазами її розвитку від
шкідників призводить до значного збільшення
витрат сукупної енергії, які досягають 21381—
21701 МДж/га і 4094—5413 МДж на 1 ц насіння.
Захист насіннєвої люцерни від шкідників за

допомогою інтегрованої системи, яка полягає
у спалюванні рослинних решток і стерні, про-
веденні розпушування посівів ранньою весною
(БІГ-3, КРН-4,2 або БДНТ-2,2) та хімічної об-
робки посівів за фазами її розвитку, сприяє під-
вищенню урожайності і зниженню витрат енер-
гії на виробництво 1 ц насіння до 3578—3956
МДж. Собівартість 1 ц насіння люцерни при
спалюванні стерні і рослинних решток та дис-
куванні посівів до початку їх вегетації БДНТ-2,2
становить 269,5 грн проти 344,7 грн без засто-
сування агротехнічних обробок посівів ранньою
весною.
Застосування хімічної системи захисту комп-

лексно з агротехнічними обробками через ви-
соку вартість інсектицидів (35% к.е. фозалону
— 22,36 грн за 1 л, 2,5% к.е. децису — 34,4;
5% карате — 36,54; 60% базудину — 23 грн)
порівняно зі спалюванням стерні та дискуван-
ням посівів підвищує собівартість 1 ц насіння
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до 311,5—654,8 грн. Умовно чистий прибуток
становить 1605,2—2059,1 грн/га, рівень рента-
бельності — 97,3—124,7%. Проведення комп-
лексних заходів з боротьби зі шкідниками на-
сіннєвої люцерни за допомогою хімічних обро-
бок, спалювання стерні і рослинних решток та
дискування посівів БДНТ-2,2 сприяло підви-
щенню урожайності насіння культури, знижен-
ню собівартості 1 ц насіння до 268,2 грн і вит-
рат енергії на 1 ц насіння до 3578 МДж (табл. 1).
Структура енергетичних витрат при інтегро-

ваній системі захисту насіннєвої люцерни від
шкідників істотною мірою залежить від фази
розвитку культури, видового складу шкідників,
які наносять ушкодження, агротехнічних і хі-
мічних способів захисту посівів від шкідників.
Без прийомів захисту та спалювання стер-

ньових решток найбільші енергетичні витрати
припадають на трактори і сільськогосподарсь-
ку техніку — 49,1—49,9 %, зрошення — 23,3—
24,5 та пально-мастильні матеріали — 17,8—
21,3%.
При застосуванні хімічної та інтегрованої

систем захисту витрати сукупної енергії на ін-
сектициди, які використовують, збільшуються
на 11,9—12,4% до суми загальних витрат і до-
сягають 2650 проти 683 МДж без прийомів за-
хисту (контроль) (табл. 2).
В умовах південного Степу України на зро-

шуваних землях за літніх (серпневих) строків
сівби основними бур’янами на люцерні 1-го
року життя в осінній період є однорічні ранні та
пізні ярі дводольні бур’яни (лобода біла, щири-
ця загнута) і злакові (куряче просо, мишій си-
зий). На 2-му році життя у ранньовесняний пе-
ріод вегетації на широкорядних посівах лю-
церни відростають і зимуючі дводольні
(кучерявець Софії, грицики звичайні, ромашка
непахуча). З багаторічних бур’янів на насін-
нєвих посівах люцерни в південному Степу
проростають осот польовий, гірчак рожевий,
молочай звичайний, берізка польова.
Урожайність насіння люцерни 1-го року пло-

доношення при внесенні ептаму перед сівбою
під культивацію та системних гербіцидів на-
весні на 2-му році її життя (1-го року плодоно-
шення культури) становить: 2,4 ДМ — 4,22 ц/га;
базаграну — 4,53; зенкору — 3,79 ц/га проти
4,83 ц/га на контролі 2 (з ручним прополюван-
ням) та 2,95 ц/га на контролі 1 (без ручного
прополювання).
Витрати сукупної енергії при внесенні гербі-

циду (72% к.е. ептаму) перед сівбою люцерни,
вирощуваної на насіння, та по люцерні в стадії
вегетації 1-го року плодоношення системних
гербіцидів (80% р.п. 2,4 ДМ; 48% в.р. базаграну
і 70% з.п. зенкору) високі і становлять на 1-му
році плодоношення люцерни 18720—19063
МДж/га при внесенні ептаму під культивацію.Б
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На контролі 1 (без проведення ручного пропо-
лювання тa застосування гербіцидів) витрати
енергії на вирощування урожаю насіння люцер-
ни на 1-му році плодоношення досягають 18269
МДж/га та 18513 МДж/га на контролі 2 (ручне
прополювання). На 1 ц насіння витрати енергії
при застосуванні базаграну становлять 4184
проти 4517 МДж при внесенні 2,4 ДМ і 4939
МДж — зенкору. На контролі 1 енергоємність
1 ц насіння найвища і становить 6193 МДж,

собівартість 1 ц насіння при цьому досягає
336,6 грн проти 230,9 грн при внесенні ба-
заграну.
Застосування на насіннєвій люцерні 2-го ро-

ку плодоношення гербіцидів на основі симет-
ричного триазину (прометрин, симазин, зенкор)
і гетероциклічної сполуки (гексилуру), зумовле-
не тривалим строком та широким спектром дії,
виявилося ефективним заходом боротьби з
бур’янами. Витрати енергії на 1 ц насіння при

Контроль (без прийомів захисту)

Трактори і с.-г. машини 9015 49,9 9024 49,3 9030 49,1 9028 49,1

ПММ 3213 17,8 3398 18,6 3473 18,9 3493 19,0

Зрошення 4432 24,5 4432 24,2 4432 24,1 4432 24,1

Пестициди 683 3,8 683 3,7 683 3,7 683 3,7

Праця людей 741 4,0 774 4,2 771 4,2 768 4,1

  Усього 18084 100,0 18311 100,0 18389 100,0 18404 100,0

Спалювання стерньових залишків

Трактори і с.-г. машини 9037 48,3 9046 47,8 9052 47,6 9050 47,6

ПММ 3784 20,2 3968 21,0 4042 21,3 4064 21,3

Зрошення 4432 23,7 4432 23,4 4432 23,3 4432 23,3

Пестициди 683 3,7 683 3,6 683 3,6 683 3,6

Праця людей 772 4,1 806 4,2 802 4,2 799 4,2

  Усього 18708 100,0 18935 100,0 19011 100,0 19028 100,0

Хімічний захист

Трактори і с.-г. машини 9269 43,4 9278 42,9 9284 42,8 9282 42,8

ПММ 4164 19,5 4349 20,1 4422 20,4 4443 20,5

Зрошення 4432 20,7 4432 20,5 4432 20,4 4432 20,4

Пестициди 2650 12,4 2650 12,3 2650 12,2 2650 12,2

Праця людей 866 4,0 900 4,2 897 4,2 894 4,0

  Усього 21381 100,0 21609 100,0 21685 100,0 21701 100,0

Спалювання стерні + хімічний захист

Трактори і с.-г. машини 9291 42,2 9300 41,8 9305 41,7 9303 41,7

ПММ 4734 21,5 4919 22,1 4993 22,5 5014 22,5

Зрошення 4432 20,1 4432 19,9 4432 19,9 4432 19,8

Пестициди 2650 12,0 2650 12,0 2650 11,9 2650 11,9

Праця людей 898 4,2 932 4,2 929 4,2 926 4,1

  Усього 22005 100,0 22233 100,0 22309 100,0 22325 100,0

2. Структура витрат сукупної енергії при вирощуванні люцерни на насіння залежно від сис�
теми захисту (у середньому за 3 роки)

Стаття витрат

Система захисту

Оптимізація
енерговитрат при вирощуванні люцерни

МДж/га % МДж/га %МДж/га %МДж/га %

контроль
розпушування

БІГ-3
розпушування
БДНТ-2,2

розпушування
КРН-4,2
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Оптимізація
енерговитрат при вирощуванні люцерни

На насіннєвих посівах люцерни південного
Степу України виявлено 157 видів шкідників,
які належать до 8 рядів, 14 родин, 70 родів, з
яких вузькоспеціалізованими і найбільш шкодо-
чинними встановлено 47 видів.
Застосування інтегрованої системи захисту

насіннєвої люцерни від шкідників з викорис-
танням організаційно-господарських, агро-
технічних заходів та хімічного захисту рос-
лин сприяє отриманню урожайності конди-
ційного насіння 5,62—6,24 ц/га, або вище
контролю (без захисту) на 122,9—228,6%.
Енергоємність 1 ц насіння з використанням
інтегрованої системи захисту становить
3578—3956 МДж, що нижче контролю (без
захисту) на 63—83,7%.

Висновки

Внесення на насіннєвих посівах люцерни 1-го
року плодоношення системних гербіцидів (ба-
загран, 2,4 ДМ) сприяє підвищенню урожай-
ності насіння люцерни порівняно з контролем
(без обробок) на 1,25—1,58 ц/га, або 42,4—
53,5%. При застосуванні на люцерні 2-го року
плодоношення до початку її вегетації ґрунто-
вих гербіцидів тривалого строку дії (зенкор,
прометрин) підвищується урожайність на-
сіння культури порівняно з контролем на
28,1—32,2% (0,80—0,92 ц/га). Енергоємність
1 ц насіння при застосуванні на люцерні 1-го
року плодоношення системних гербіцидів зни-
жується на 1676—2009 МДж, або 27,1—32,4%,
люцерні 2-го року використання  — 1162—
1388 МДж, або на 18,1—21,7%.
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Перший Без обробок (контроль 1) 2,95 18269 992,9 336,6 1072,1 6193

Ручна обробка (контроль 2) 4,83 18513 1017,6 210,7 2363,4 3833

2,4 ДМ 4,22 19063 1027,6 243,5 1926,4 4517

Базагран 4,53 18955 1045,9 230,9 2125,1 4184

Зенкор 3,79 18720 1043,2 275,2 1609,8 4939

Другий Без обробок (контроль 1) 2,85 18263 1534,4 538,4 460,6 6408

Ручна обробка (контроль 2) 4,49 18507 1559,1 347,2 1583,9 4122

Прометрин 3,77 18925 1601,9 424,9 1037,1 5020

Зенкор 3,65 18661 1566,5 429,2 988,5 5113

Гексилур 3,56 18676 1584,6 445,1 907,4 5246

Симазин 3,60 18661 1563,0 434,2 957,0 5184

НІР05 — рік плодоношення — 0,14 ц/га; НІР05 — гербіциди — 0,28 ц/га.

3. Економічна й енергетична ефективність застосування гербіцидів на насіннєвій люцерні сорту
Надєжда (середнє за 3 роки)

Рік плодо-
ношення

Спосіб обробок МДж грн

Варіант Витрати на 1 га
Урожайність,

ц/га

Витрати
енергії на

1 ц насіння,
МДж

Собі-
вартість

1 ц насіння,
грн.

Умовно
чистий
прибуток з
1 га, грн

їх внесенні становили 5020—5246 проти
6408 МДж на контролі 1. Собівартість 1 ц на-
сіння при застосуванні гербіцидів з тривалим

строком дії становила 424,9—445,1 грн проти
538,4 грн/ц на контролі 1 (без ручного прополю-
вання) (табл. 3).
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СИМПТОМІВ «БАГРЯНИХ ЛИСТКІВ»
ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ
Наведено результати дослідження адаптивних
фізіолого�біохімічних і морфо�фізіологічних
реакцій рослин пшениці за дії змінних абіотичних
чинників, на основі яких запропоновано комплекс
діагностичних методів моніторингу вірусних
інфекцій для безпеки довкілля.

У поширенні вірусів зернових культур у світі
з’явилися нові тенденції [11]. Для України ві-
русні хвороби продовжують становити реаль-
ну загрозу, оскільки деякі з них спроможні в
сприятливих для себе умовах до 80% зменши-
ти врожай пшениці озимої. Контроль і обмежен-
ня вірусних хвороб вимагають дотримання
етичних принципів, біологічної безпеки для на-
вколишнього середовища і здоров’я людини [3].
Діагностика вірусних інфекцій за зовнішніми

ознаками — перша і невід’ємна складова їхньо-
го моніторингу. Однак у нинішніх екологічних
умовах симптоми, спричинені вірусами, важко
відрізнити від тих, що зумовлені фізичними чин-
никами [10]. Під час моніторингу вірусних хво-
роб зернових культур в Україні було виявлено
симптоми «багряних листків» озимої пшениці у
фазі початку колосіння. Дослідженнями вста-
новлено, що поява ідентичних симптомів зу-
мовлена неспецифічними реакціями рослинно-
го організму на холод і вірусну інфекцію. При-
чому остання є більш небезпечним явищем,
яке потребує постійної ретельної діагностики
[4, 5]. Тому для надійного захисту пшениці від
шкідників і хвороб, оздоровлення довкілля слід
створювати комплекс сучасних методів діагно-
стики і контролю патосистем вірус — рослина-
хазяїн.
Мета роботи — створення і застосування

комплексу методів діагностики вірусних інфек-
цій пшениці за дії абіотичних чинників для під-
вищення біологічної безпеки довкілля.
Матеріали і методи досліджень. Моніто-

ринг здійснювали в агроценозах зернових куль-
тур Донецької, Полтавської, Хмельницької, Во-
линської, Івано-Франківської областей і АР
Крим у період 1991—2009 рр. Симптоми «баг-
ряних листків» досліджували на рослинах пше-
ниці сортів Поліська 90, Київська 8, Миронів-
ська 67, Донецька 46, Одеська 267. Для ви-
явлення вірусів використовували методи
трансмісійної електронної мікроскопії (ЕМ) [8]
та імуноферментний аналіз (ІФА) [2,12], прово-
дили фізіолого-біохімічні [6] й біометричні дос-
лідження. Статистичну обробку результатів
проводили за відомою методикою [1].
Результати досліджень. У результаті пос-

тійних моніторингових досліджень агроценозів

нами виявлено деякі особливості і тенденції
розвитку фітовірусологічної ситуації в Україні.
Якщо в кінці минулого століття віруси, які шко-
дять зерновим культурам, були локалізовані
переважно в східних і центральних регіонах
країни, то нині вони значно поширились і на
територію західних областей. Найбільшу загро-
зу становлять вірус смугастої мозаїки пшениці
(ВСМП) та вірус жовтої карликовості ячменю
(ВЖКЯ).
У роки зі зниженням температури повітря

(1999, 2001, 2006), коли рослини знаходилися
у фазі початку колосіння, в агроценозах пше-
ниці озимої траплялися рослини з багряними
прапорцевими листками, які дуже нагадували
симптоми ВЖКЯ. Проте методами електронної
мікроскопії та ІФА нами встановлено, що час-
тина таких рослин є вільними від вірусної ін-
фекції. Ідентичні симптоми «багряних листків»
були пов’язані з неспецифічною реакцією-від-
повіддю рослин на біотичний (вірусна інфекція)
та абіотичний (холодовий стрес) чинники. Фізіо-
лого-біохімічною основою цих змін є асиміля-
ція і транспорт вуглеводів, що призводять до
посиленого синтезу антоціанів. Можливі меха-
нізми неспецифічної адаптації рослин пшениці
до дії різних за природою чинників розглядає
автор [9].
Аналіз одержаних результатів умісту цукрів

в органах здорової пшениці показав, що у фа-
зі початку колосіння асиміляти розподіляють-
ся так: у листках уміст вуглеводів відносно низь-
кий, коренях — дещо вищий, ніж у листках, най-
вищий — у стеблах, дещо нижчий — у колоссі,
ніж у стеблах. Уміст вуглеводів у здорових рос-
линах відображає нормальний транспортний
потік асимілятів, оскільки з місця синтезу лист-
ків вони розподіляються через стебла в корені
і колосся (рис. 1). В уражених рослинах роз-
поділ асимілятів має інший характер. Найви-
щий уміст цукрів спостерігається у стеблах.
Проте вміст вуглеводів у листках уражених рос-
лин вищий порівняно з колоссям (рис.2).
Отже, у фазі початку колосіння при вірусно-

му ураженні рослин пшениці відбуваються змі-
ни в метаболізмі вуглеводів, які можуть бути
пов’язані з біосинтезом цукрів і змінами в до-
норно-акцепторних зв’язках між органами рос-
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лини. У роботах [13—15] було відзначено, що
інфікування зернових культур ВЖКЯ індукує
зміни у флоемі, які призводять до погіршення
відтоку цукрів з листків у інші органи.
Уміст відновлювальних цукрів і сахарози —

основної транспортної форми, є інтегральним
показником, який відображає стан обміну речо-
вин рослинного організму за дії вірусної ін-
фекції та холоду і дає змогу визначити ступінь
адаптації рослин до несприятливих чинників
довкілля. Це один із показників, що свідчить
про характер і глибину адаптивних реакцій у
відповідь на дію стресових чинників. Він визна-
чається генотипом і характеризує стійкість сор-
ту до певного екологічного чинника. Ми спос-
терігали певну стійкість до вірусної інфекції
сортів пшениці Миронівська 65 і Миронівсь-
ка 67. Сорт Київська 8 займав проміжне місце,
а сорт Поліська 90 найчастіше був ураженим.
Формування дрібного зерна у вірусінфіко-

ваних рослин безпосередньо пов’язане з по-
рушенням процесів асиміляції, зокрема вугле-
водного обміну, і може вважатися одним з діаг-
ностичних показників [7]. Рослини пшениці
Поліська 90, де були виявлені нитко- та палич-
коподібні віруси, зовсім не сформували колос-
ся [4, 5, 16].
Симптоми червоно-жовтих листків пшениці,

виявлені нами під час моніторингових обсте-
жень у Донецькій обл. (2008 р.), могли бути
наслідком застосування позакореневого під-

живлення рослин пшениці за умов високої за-
сухи. У більшості варіантів методами ІФА й ЕМ
ні ВСМП, ні ВЖКЯ не діагностовано. Проте в
окремих рослинах виявлено ниткоподібні віріо-
ни розміром 220±10×11 нм з чітко вираженим
внутрішнім каналом (рис. 3).
Аналіз рослин пшениці з червоно-жовтими

листками сортів Одеська 267, Донецька 46,
здійснений морфо-метричними і фізіолого-біо-
хімічними методами, виявив обернену кореля-
цію між масою стебла, колоса і вмістом вугле-
водів у листках. Коефіцієнт кореляції між ма-
сою стебла і вмістом вуглеводів r= –0,82…–0,91,
масою колоса і вмістом вуглеводів r=–0,63. Це
підтверджує можливість використання фізіоло-
го-біохімічних показників для діагностики вірус-
них хвороб та прогнозування урожайності пше-
ниці.
Істотного погіршення показників продуктив-

ності рослин пшениці сорту Донецька 46 не
виявлено. Отже, вплив абіотичних чинників на
рослини зумовлює появу певних симптомів,
проте не спричиняє тотального зниження про-
дуктивності рослин, як за масового вірусного
ураження.
Аналіз локалізації антигенів ВЖКЯ методом

ІФА в різних органах рослин падалиці вівса як
індикаторній рослині ВЖКЯ виявив найвищий
їх уміст у медіальній та латеральній частинах
прапорцевого листка, базальній і латеральній
частинах ІІ листка та базальній і медіальній
частинах ІІІ листка (рис. 4). Встановлення ло-
калізації найвищої концентрації вірусних анти-
генів у рослинах можна використати при експ-
рес-діагностиці вірусної інфекції.
У коренях рослин падалиці вівса виявлено

лише сліди антигенів ВЖКЯ; у нижніх листках
показники оптичної щільності приблизно в 7
разів перевищують негативний контроль. У
стеблах і верхніх листках вони поступово на-
ростають до рівня позитивного контролю. Спе-
ціальними дослідженнями, направленими на
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Рис. 1. Розподіл цукрів по органах здорових
рослин пшениці, 2007 р.:  — відновлю�
вальні цукри, %;  — сахароза, %;  —
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Рис. 2. Розподіл цукрів в уражених росли�
нах пшениці, 2007 р.

4

3

2

1

0

у 
%

 н
а

 с
и
р
у 
р
е
чо
ви
н
у

Корені
Стебла

Колосся Прапорцеві
листки

Корені
Стебла

Колосся Прапорцеві
листки

Рис. 3. Електронограма вірусу, виявленого
в рослинах пшениці Донецька 46 (JEM�1230
з приставкою)

Комплексна діагностика
симптомів «багряних листків» озимої пшениці



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

29Вісник аграрної наукиквітень 2010 р.

Рис. 4. Визначення умісту антигенів ВЖКЯ у різних частинах листків падалиці вівса, 2008 р.

Дослідженнями встановлено, що причиною
появи симптомів багряних і багряно-жовтих
листків пшениці є зміни вуглеводного балан-
су, що виникають унаслідок неспецифічних
реакцій рослин на стрес, зумовлений вірусною

Висновки

інфекцією чи різким перепадом температур у
фотосинтезуючих тканинах. Уміст цукрів у
рослинах пшениці за дії вірусної інфекції на
фоні низьких позитивних температур є кри-
терієм оцінки впливу обох чинників.
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русологічних (ЕМ, ІФА) та фізіолого-біохімічних
методів сприятиме підвищенню ефективності
моніторингових досліджень рослин пшениці за
дії змінних абіотичних чинників. Це дасть змо-
гу запобігати епіфітотіям та забезпечити охо-
рону довкілля.

підвищення ефективності зберігання рослинних
зразків від збору до аналізу вірусологічними
методами, доведено, що антигени ВЖКЯ збе-
рігаються не лише в заморожених, а й висуше-
них зразках.
Застосування комплексу запропонованих ві-
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ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ДО ЮВІЛЕЮ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО ТЕХНІКУМУ

У 2010 р. виповнюється 80 років Олександрійському державному аграрному технікуму Біло-
церківського національного аграрного університету.
У далекому 1930 р. на базі колишнього рільничого відділення Олександрійської сільськогоспо-

дарської профшколи було створено новий національний заклад, що називався сільськогосподарсь-
ким технікумом рільництва. За часи свого існування технікум підготовив понад 15 тисяч високок-
валіфікованих спеціалістів середньої ланки для сільського господарства.
Агролісомеліоративний напрям в історії технікуму був започаткований у кінці 40-х років і про-

тримався до 1955 р. минулого сторіччя.
Випускник технікуму мав кваліфікацію техніка-агролісомеліоратора і міг працювати у сільсько-

му і лісовому господарстві, меліоративних органах, державних плодорозсадниках та ін. устано-
вах, тобто це був спеціаліст широкого профілю.
Основну увагу випускника цих років було зосереджено на виконанні післявоєнного плану пе-

ретворення природи, який являв собою основний програмний документ, спрямований на піднят-
тя зруйнованого (особливо в умовах України) сільськогосподарського виробництва. Складали цей
план науковці, практики, передовики сільськогосподарського виробництва, лісівники, агролісоме-
ліоратори, економісти, екологи і називався він «сталінським» як неперевершений за своєю зна-
чущістю. Він передбачав упровадження травопільної системи землеробства В.Р. Вільямса із зас-
тосуванням чорних і зайнятих парів, створення полезахисних лісосмуг, заліснення ярів, балок,
крутосхилів, закріплення сипких пісків, будівництво ставків і водоймищ, зрошення сухих і осушення
заболочених земель, виготовлення гноє-земляних компостів, квадратно-гніздовий спосіб посадки
дуба у лісосмугах за рекомендаціями Т.Д. Лисенка, підвищення родючості ґрунтів та ін.
Накреслені у повоєнні роки основні елементи плану перетворення природи були пізніше знач-

но розширені й слугувати основою діяльності багатьох галузей народного господарства — ство-
рення великих водоймищ («морів»), грандіозних зрошувальних і осушувальних систем з їх вели-
чезними каналами та розгалуженнями, комплексної програми (понад 50 видів робіт) підвищення
родючості ґрунтів, упровадження комплексно-меліоративної систем обробітку ґрунту на еродова-
них землях тощо.
Випускники технікуму брали участь у створенні в Кіровоградській області широкої мережі по-

лезахисних лісосмуг. А започаткував цю роботу в області ще відомий ґрунтознавець В.В. Доку-
чаєв, який у 1893—1896 рр. посадив біля с. Анікеєве Маловисківського району чотири дубові лісо-
смуги довжиною понад 2 км і шириною 8—10 м. Нині ці дубові насадження є прикрасою і горді-
стю Кіровоградщини.
У наш час масові посадки полезахисних лісосмуг розпочались і тривали в кінці 40-х та на по-

чатку 50-х років минулого століття. Як правило, лісосмуги висаджували на межах між окремими
господарствами, обмежовувались ними і окремі сівозміни, сади, природні смуги, великі земельні
ділянки. Прекрасний вигляд мають лісосмуги, висаджені породами дерев, що ростуть у Чорному
лісі — дуб, клени, граб, ясен, акація, в’яз, а серед кущових порід — жовта акація, аморфа, софо-
ра японська.
Полезахисні лісосмуги, створені людською працею, існують і приносять неоціненні послуги

людству у стабільності мікроклімату, боротьбі з суховіями та пиловими бурями, поліпшенні еко-
логічного стану навколишнього середовища. Це дуже важливо у період сьогодення, коли відчутні
зміни клімату планети й України.
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and diagnostic of viral infection in winter wheat in the
conditions of changeable biotic factors in Ukraine//
First International TransCaucasus Conference on
Plant Pathology. — Tbilisi, Georgia, 25—27 Sep-
tember, 2008. — P. 26.



31Вісник аграрної наукиквітень 2010 р.

РОСЛИННИЦТВО, КОРМОВИРОБНИЦТВО

УДК 632.954:633.15
© 2010

В.С. Зуза,
доктор сільсько�
господарських наук
Інститут рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва УААН

ВПЛИВ ПІСЛЯСХОДОВИХ
ГЕРБІЦИДІВ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ДІЇ НА БУР’ЯНИ І КУКУРУДЗУ

Розглянуто результати порівняльного вивчення
ефективності сульфонілсечовинних гербіцидів
(тітус, майстер, мілагро) та примекстри голд.
Найкраще контролювали забур’яненість посіву
кукурудзи і забезпечували найвищі прирости
врожаю бакові суміші примекстри голд і мілагро.

Кукурудза належить до культур, недостатньо
конкурентоспроможних щодо бур’янів і тому без
надійного захисту від них неможливо одержати
її високі й стабільні врожаї. Вирішення пробле-
ми надійного контролю над бур’янами стало мож-
ливим при впровадженні на початку 80-х років ХХ
ст. індустріальної та інтенсивної технологій виро-
щування кукурудзи, які базувались на викорис-
танні ґрунтових гербіцидів з групи тіокарбаматів,
а згодом хлорацетанілідів [3, 4, 6, 7]. Наші дослі-
ди з пропахлором, лассо/атразином і примекст-
рою показали, що деякі хлорацетанілідові гербі-
циди окремо чи в комбінації з атразином можуть
бути використані не лише в допосівний чи дос-
ходовий періоди, а й під час вегетації кукурудзи
за умови, що вони мають препаративну форму
мінерально-масляної суспензії [7].
Значною віхою у розвитку хімічного методу

боротьби з бур’янами стала поява в останні ро-
ки ХХ ст. післясходових сульфонілсечовинних
гербіцидів. Першим серед них був тітус (д.р. рим-
сульфурон, 250 г/кг, в.г.), потім з’явились мілаг-
ро (д.р. нікосульфурон, 40 г/л, к.с.) і ряд комбіно-
ваних препаратів: майстер (д. р. форамсульфу-
рон, 300 г/кг + йодосульфурон-метил натрію,
20 г/кг + антидот, в.г.), базис (д.р. римсульфурон,
500 г/кг + тіфенсульфурон-метил, 250 г/кг, в.г.) та
ін. Ці гербіциди дають змогу успішно контролю-
вати не лише злакові, а й дводольні бур’яни, тому
їх почали широко застосовувати у виробництві,
поступово витісняючи гербіциди ґрунтової дії.
Групу сульфонілсечовинних гербіцидів вивчено
недостатньо і відповідні публікації, як правило,
висвітлюють ефективність їх окремих представ-
ників [2, 5, 7].
Мета досліджень — порівняльне вивчення

деяких сульфонілсечовинних препаратів і при-
мекстри голд, яка також контролює широкий
спектр бур’янів.
Методика досліджень. Досліди проводили в

дослідному господарстві інституту «Елітне», роз-
ташованому в Харківському районі Харківської
області. Ґрунтовий покрив дослідних полів пред-
ставлений чорноземом типовим, слабовилугува-
ним важкосуглинковим з умістом гумусу в орно-
му шарі 5,3%. Технологія вирощування кукуруд-
зи на зерно була звичайною для зони. Висівали
ранньостиглий гібрид Харківський 195 МВ. З 3-х

років досліджень (2006—2008) лише (2007 р.) за
гідротермічними умовами був сприятливим для
формування високого врожаю кукурудзи на зер-
но, а 2 інших за загальною кількістю опадів за
вегетаційний період або їх гострим дефіцитом у
критичний період не сприяли достатній реалізації
урожайного потенціалу культури.
Дослідження проводили відповідно до загаль-

ноприйнятих методик. Схема досліду включала
такі варіанти: 1 — контроль; 2 — ручне прополю-
вання; 3 — тітус, 40 г/га; 4 — майстер, 150 г/га; 5
— примекстра голд (S-метолхлор, 400 г/л + ат-
разин, 320 г/л, к.с.), 3 л/га; 6 — мілагро, 1 л/га
(звичайний строк унесення); 7 — мілагро, 1 л/га
(пізній строк унесення); 8 — бакова суміш примек-
стри голд з мілагро, 1,5 + 0,5 л/га; бакова суміш
примекстри голд з мілагро, 2,0 + 0,65 л/га.
Гербіциди у варіантах 3—6 і 8, 9 вносили в

фазі 3—5 листків, варіанті 7 — 7—10 листків у
кукурудзи. Згідно з рекомендаціями фірм-вироб-
ників тітус і майстер застосовували разом з відпо-
відними поверхнево активними речовинами
тренд 90 і актіроб Б.
Обліки бур’янів проводили в 2 строки: перший

— приблизно через місяць після внесення гербі-
цидів, у кінці червня — на початку липня, другий
— через 2 міс після 1-го, перед збиранням уро-
жаю. Підрахунок проводили в 5-ти місцях кожної
ділянки на майданчиках площею 0,5 м2 (1,4×0,73 м).
Домінували серед бур’янів 3 види: плоскуха зви-
чайна (Echinochloa crus galli (L.) Beauv.), щириця
звичайна (Amaranthus retroflexus L.) і мишій си-
зий (Setaria glauca (L.) Beauv.). У середньому за
3 роки на час 2-го обліку вони відповідно стано-
вили 33, 29 і 20% загальної кількості бур’янів.
Крім того, дводольні малорічні бур’яни були пред-
ставлені куколицею білою (Melandrium album
(Mill.) Jarke), чистецем одорічним (Stachus annua
L.), гірчицею польовою (Sinapis arvensis L.), ло-
бодою білою (Chenopodium album L.), калачика-
ми занедбаними (Malva neglecta Wallr.), талаба-
ном польовим (Thlaspi arvense L.), осотом колю-
чим (Sonchus asper (L.) Hill) та деякими іншими
видами. Дводольні багаторічні бур’яни більш ніж
на 98% були представлені коренепаростковими
видами: осотом рожевим (Cirsium arvense L.), бе-
резкою польовою (Convolvulus arvensis L.) та осо-
том жовтим (Sonchus arvensis L.).
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Результати досліджень. Обліки бур’янів у
цьому досліді і дослідження у попередні роки
дали можливість встановити чутливість бур’янів,
що були у посівах кукурудзи, до окремих гербі-
цидів. Зокрема, інформацію за спектром дії ба-
зису наведено з дослідів, проведених до 2004 р.
Установлено, що всі гербіциди сульфонілсечо-
винної групи і примекстра голд дуже ефективно
діяли на бур’яни з родини капустяних (гірчиця
польова, грицики звичайні, талабан польовий),
щирицю звичайну, проте до всіх цих препаратів
була стійкою березка польова.
Гербіциди різною мірою знижували кількість і

масу всіх бур’янів у цілому та окремих їхніх аг-
робіологічних груп (таблиця). Якщо взяти за ос-
новний критерій ефективності дії препаратів на
бур’яни ступінь зниження їхньої маси, то з окре-
мо взятих гербіцидів найкраще злакові однорічні
види пригнічували тітус і мілагро.
Вплив гербіцидів широкого спектра дії на дво-

дольні малорічні бур’яни був набагато сильні-
шим, ніж на злакові однорічні. При цьому ефек-
тивність тітусу в контролюванні цієї групи бур’янів
значно поступалась іншим препаратам. Гербіци-
ди майстер і мілагро практично однаково знижу-
вали забур’яненість посіву дводольними мало-
річними, а примекстра голд була ефективнішою.
Досліджувана дія гербіцидів на коренепарост-

кові бур’яни була набагато слабшою, ніж на по-
передні агробіологічні групи. При цьому токсич-
ність гербіцидів майстера і примекстри голд на
вищезазначені види проявилась відчутніше, ніж
гербіцидів тітусу і мілагро.
У цілому за того співвідношення окремих груп

бур’янів, що були в досліді, найбільше масу всіх
бур’янів знижував гербіцид мілагро, найменше —
примекстра голд. Тітус і майстер займали про-
міжне положення. Слід зауважити, що ефектив-
ність примекстри голд можна підвищити, якщо її
вносити не в фазі 3—5 листків, а дещо раніше

— у фазі 2—3 листків у кукурудзи. В одному з
наших попередніх дослідів таке перенесення
строків застосування гербіциду підвищувало його
ефективність на 11%.
Регламент застосування гербіциду мілагро

допускає внесення його не лише у фазі 3—5
листків, а й значно пізніше — аж до фази 10
листків у кукурудзи. Як показали обліки, пізнє за-
стосування цього препарату за впливом на за-
гальну кількість і масу бур’янів було приблизно
вдвічі менш ефективним, ніж проведення хімічно-
го прополювання у звичайні строки.
Дослід підтвердив перспективність викорис-

тання для захисту посівів кукурудзи від бур’янів
бакових сумішей таких різних за механізмом дії
гербіцидів, як примекстра голд і мілагро. Ці гербі-
циди, взяті в половинних нормах внесення, зни-
жували кількість і масу бур’янів значно більше,
ніж можна було очікувати, виходячи із середньої
арифметичної дії повних норм препаратів, що
можна інтерпретувати як наявність синергізму в
баковій суміші. Збільшення норм унесення пре-
паратів у цій композиції до 2/3 від повної норми
сприяло подальшому зростанню гербіцидного
ефекту.
Ефективність післясходових гербіцидів знач-

ною мірою залежала від погодних умов, зокрема
кількості опадів перед проведенням хімічного
прополювання. Цю залежність проаналізовано на
прикладі злакових однорічних бур’янів як най-
більш проблемних для посівів кукурудзи. Найк-
ращі погодні умови для реалізації гербіцидного
потенціалу склались у 2006 р., коли в проміжок
часу від сівби до внесення гербіцидів випало
57,2 мм опадів. Добре зволоження ґрунту сприя-
ло дружній появі сходів бур’янів, і через місяць
після хімічного прополювання їхня загибель у се-
редньому по варіантах з унесенням гербіцидів у
фазі 3—5 листків у кукурудзи становила 78%. У
2007 і 2008 рр., коли у вищезазначений період

Вплив післясходових гербіцидів
широкого спектра дії на бур’яни і кукурудзу

1 256,3 244,9 595 711 34 1340 2,41
2 – – – – – – 5,27
3 37 44 26 14 68 20 4,43
4 38 51 42 3,0 35 21 4,79
5 26 28 49 1,3 50 24 4,58
6 29 37 27 3,2 76 16 4,81
7* – 71 49 13 65 30 3,86
8 21 24 20 0,7 41 10 4,83
9 18 20 15 1,0 29 8 5,16

  НІР05 0,57—0,73

* Перший облік бур’янів не було проведено, оскільки на той час гербіцид мілагро ще не спричиняв їхньої
загибелі.

Ефективність післясходових гербіцидів широкого спектра дії у боротьбі з бур’янами (у се=
редньому за 2006—2008 рр.)
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(на контролі, г/м2, в інших варіантах, % до нього)
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випало відповідно 2,7 і 39,4 мм опадів, кількість
злакових однорічних бур’янів зменшилась на 26
і 39%.
Зниження маси бур’янів залежало не лише від

рівня зменшення їхньої кількості, а й від конку-
рентного впливу культурних рослин. Так, у 2007 р.,
коли погодні умови сприяли формуванню потуж-
ної вегетативної біомаси кукурудзи, зменшення
маси злакових однорічних бур’янів було набага-
то відчутнішим, ніж їхньої кількості, і становило
в середньому по варіантах досліду 69%. У 2006
і 2008 рр., коли посушливі умови послаблювали
конкурентоспроможність культури, істотної різниці
між рівнем загибелі бур’янів і зменшенням їхньої
маси не було.
Серед гербіцидів найвищий урожай зерна ку-

курудзи забезпечувала бакова суміш примекст-
ри голд з мілагро з нормами внесення відповідно
2 і 0,65 л/га. У середньому за 3 роки він майже
не відрізнявся від варіанта з ручним прополюван-
ням. На другому місці за впливом на врожайність
були варіанти з баковою сумішшю примекстри
голд і мілагро, мілагро і майстер, між якими за
цим показником відмінностей практично не було.
Потім йшли варіанти з препаратами примекстрою
голд і тітусом, найменшу надбавку врожаю одер-
жано при застосуванні мілагро у фазі 7—10 лист-
ків у кукурудзи.
За середньорічними даними і окремими рока-

ми повної відповідності між рівнем зниження за-

бур’яненості і надбавками врожаю не було, за
винятком варіантів з баковими сумішами гербі-
цидів. Це пояснюється тим, що на зернову про-
дуктивність кукурудзи, крім протибур’янової ефек-
тивності препаратів, впливала її толерантність
щодо конкретного гербіциду. Через це гербіциди
тітус і майстер практично однаковою мірою зни-
жуючи загальну масу бур’янів, помітно різнились
за надбавками врожаю зерна. У варіанті з май-
стром вона була на 3,6 ц/га вищою. Негативний
вплив тітусу на культуру чітко проявився в 2007 р.,
коли в дні проведення хімічного прополювання
стояла спекотна погода з денними температура-
ми повітря вище 30°С. У цьому році на відміну
від 2-х інших у варіанті з тітусом урожайність ку-
курудзи була статистично доказово нижчою, ніж
при застосуванні інших гербіцидів.
Рівень прибутковості хімічного прополювання

в основному залежав від величини надба-вок
урожаю, які забезпечували певні препарати. Най-
більший чистий прибуток забезпечу-вала бакова
суміш гербіцидів примекстри голд з мілагро в нор-
мах унесення відповідно 2 і 0,65 ц/га, найменшим
цей показник був при застосуванні тітусу. На рен-
табельність хімічного методу контролювання бу-
р’янів впливала й вартість норми внесення конк-
ретного гербі-циду на 1 га. У цілому відмінності
в рівнях рентабельності застосування окремих
гербіцидів були менш помітними, ніж у величині
чистого прибутку.

За ефективністю контролювання злакових
однорічних бур’янів гербіциди майстер і при-
мекстра голд значно поступались тітусу і
мілагро. У дії на дводольні малорічні види, на-
впаки, найкращі результати забезпечували
примекстра голд, мілагро і майстер, найгір-
шим виявився тітус. Рівень надбавок урожаю
зерна кукурудзи залежав не лише від ефек-

Висновки

тивності гербіцидів у боротьбі з бур’янами, а
й толерантності до них цієї культури. З ок-
ремих гербіцидів найбільше сприяли збільшен-
ню урожаю мілагро і майстер, друге і третє
місця зайняли примекстра голд і тітус. Але
найкращими за гербіцидною активністю і під-
вищенням урожайності були бакові суміші при-
мекстри голд з мілагро.
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ГОДІВЛЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ
КОРІВ У ПЕРШУ ТРЕТИНУ ЛАКТАЦІЇ
ТА СУХОСТІЙНИЙ ПЕРІОД

Вивчено використання енергії та протеїну
високопродуктивними коровами в сухостійний
період і перші 120 днів лактації та їх конверсію
в молоко при годівлі за однотипним змішаним
раціоном; рекомендовано оптимальні параметри
енергетичного і протеїнового живлення.

За останні десятиріччя в Україну завезено
значну кількість високопродуктивних корів гол-
штинської породи з потенціалом продуктив-
ності понад 7 тис. кг молока за лактацію. Адап-
тація імпортованих тварин в умовах централь-
ного Придніпров’я відбувається з певними
труднощами. Вважаємо, що однією з причин
цього можуть бути порушення в годівлі тварин.
Для високопродуктивних корів найважливіши-
ми є періоди сухостою та ранньої лактації, а
серед факторів годівлі вирішальним є забезпе-
чення тварин оптимальною кількістю енергії та
протеїну.
За наявності значної кількості робіт з питань

годівлі високопродуктивних корів у різні періо-
ди репродуктивного циклу [1, 3, 5—14] у них є
багато суперечностей, особливо щодо кількості
спожитого корму (за сухою речовиною — СР) і
концентрації в раціонах енергії та протеїну.
Практично немає даних про особливості годівлі
високопродуктивних корів у різних геокліматич-
них зонах України і зокрема в центральній ча-
стині Степу, а також за різних технологій утри-
мання.
Мета досліджень — вивчити споживання

корму і використання енергії та протеїну висо-
копродуктивними коровами при безприв’язно-
му утриманні й годівлі за однотипним змішаним
раціоном у виробничих умовах, що склалися в
корпорації «Агро-Союз», порівняти розрахун-
кові дані щодо балансу енергії та протеїну з
фактичним споживанням і використанням в ор-
ганізмі, а також з існуючими нормами [2, 3, 6, 11].
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на повновікових коровах голштинської
чорно-рябої породи (126 гол.) з надоєм за по-
передню лактацію 8—8,5 тис. кг молока, при
безприв’язному утриманні та цілорічній годівлі

за однотипним змішаним раціоном. Починаю-
чи з сухостійного періоду та протягом 120 днів
після отелення, вивчали хімічний склад і пожив-
ність раціону; фактичне споживання корму від-
німанням залишків від заданих кормів; молочну
продуктивність (автоматично, щодня фіксували
в базі даних комп’ютера); склад і енергетичну
цінність молока; зміни живої маси (ЖМ) шляхом
обміру обхвату грудей за лопатками та кондиції
тварин [4]; витрати енергії та протеїну на оди-
ницю продукції; баланс енергії та протеїну в
організмі факторіальним методом [7]; ступінь
конверсії енергії та протеїну кормів раціону в
молоко визначенням частки енергії та протеї-
ну раціону, що трансформувався в енергію та
білок молока. На підставі аналізу одержаних
даних робили висновок про відповідність вив-
чених параметрів годівлі фізіологічному стану
тварин, їхній продуктивності, існуючим нормам,
а також пропозиції з удосконалення годівлі.
Результати досліджень. До однотипного

раціону корів у сухостійний період (30,36±1,7
дня) входили: силос кукурудзяний — 8,3 кг;
сінаж люцерновий — 8,8; сіно люцернове — 1;
солома пшенична — 1; плющене зерно куку-
рудзи — 3,5; шрот соєвий — 1,2; жом кислий
— 5; премікс — 0,5 кг; сіль кухонна — 100 г, що
становило 13,9—14,2 кг СР. Протягом сухо-
стійного періоду корови споживали в середньо-
му 13,19 кг СР (2 кг/100 кг ЖМ) з концентрацією
енергії 11,3 МДж ДОЕ/кг СР, сирого протеїну —
175 г/кг СР. Залишки корму становили 0,7—
0,9 кг СР на 1 гол. за добу. ЖМ корів (у серед-
ньому 670±9,19 кг) зростала пропорційно рос-
ту зародка і супутніх структур, а кондиція змі-
нювалась неістотно (3,76±0,05 бала). У 5,4%
тварин спостерігалась тенденція до ожиріння
(кондиція більше 4,5 бала).
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Годівля високопродуктивних корів
у першу третину лактації та сухостійний період

Спожито ДОЕ з кормами, МДж/гол./добу 205,5
Витрачено енергії на підтримку тіла, МДж 66,54
Продуктивна енергія, МДж 139,0
Чиста енергія лактації, МДж 99,12
Ефективність використання енергії на лактацію (Кл) 0,630
Добовий надій, кг 31,34
Чиста енергія 1 кг молока, МДж 3,16
Витрати енергії на 1 кг молока, МДж (3,16:0,63) 5,02
Надоєно молока за рахунок корму, кг (139:5,02) 27,69
Додатково одержано молока за рахунок ендогенних джерел, кг 3,65
Потреба в енергії на 1 кг додаткового молока, МДж (3,16:0,82) 3,85
Мобілізовано з тканин тіла на синтез молока, МДж (3,85х3,65) 14,05
Втрати живої маси, кг/добу 0,590
Втрати енергії з тканин тіла, МДж 14,75
Помилка в розрахунках, МДж (14,74—14,05) 0,7

Розрахунковий баланс енергії у корів (за період 0—65 днів після отелення)

Раціон вивченого складу, що застосовували
в сухостійний період, за рівнем енергії та про-
теїну відповідав нормам ВАСГНІЛ [2] та М.Т.
Ноздріна [3], але перевищував потреби тварин
в енергії і норми NRC [11] та рекомендації Ін-
ституту тваринництва УААН [6]. Незважаючи на
те, що високоенергетичні раціони досить широ-
ко використовують у годівлі високопродуктив-
них корів у США [1], результати досліджень у
багатьох інших країнах світу свідчать, що такий
підхід у годівлі сухостійних корів і в перехідний
період мало сприяє поліпшенню здоров’я корів
після отелення, підвищенню продуктивності та
запобіганню метаболічних розладів [1, 8—10,
12—14]. Наші дослідження на коровах у сухо-
стійний період при використанні традиційних
технологій утримання також свідчать на ко-
ристь помірної годівлі високопродуктивних ко-
рів, залежно від ЖМ та кондиції [5]. Зважаючи
на вищезазначене, доцільно в раціонах висо-
копродуктивних сухостійних корів при одно-
типній годівлі за змішаним раціоном підтриму-
вати концентрацію енергії в СР на рівні 10—
10,2 МДж ДОЕ/кг СР (0,74—0,76 к.од./кг СР),
сирого протеїну — 120—130 г/кг СР.
До раціону новотільних корів (10—120 днів

лактації) входили: силос кукурудзяний — 9—13
кг; сінаж люцерновий — 6,6—10,2; сіно люцер-
нове — 2,5—3; жом кислий — 5—10; плющене
зерно кукурудзи — 5,9—7,4; шрот соєвий —
2,7—2,8; шрот соняшниковий — 2,4—2,7; пре-
мікс — 0,5 кг; сіль кухонна — 100 г, що стано-
вило 40—42 кг кормосуміші натуральної воло-
гості, або 20,2—22,6 кг СР з концентрацією
енергії 10,85—11,2 МДж ДОЕ/кг СР (0,86—
0,92 к.од./кг СР), сирого протеїну — 176—
190 г/кг СР.

Через високу температуру повітря в червні
— липні 2006 р. апетит у корів був знижений,
тому залишки сягали 10—12% заданої кількості
корму. Отже, фактичне споживання кормів за
однотипним раціоном коровами в середньому
за період 0—120 днів після отелення становило
18,75 кг СР/гол./добу, або 3,2 кг СР/100 кг ЖМ
при концентрації енергії 10,96 МДж ДОЕ/кг СР
(0,88 к.од./кг СР), сирого протеїну — 166 г/кг СР.
Молочна продуктивність корів за 120 днів

лактації коливалась від 25,86 до 34,33 кг (у се-
редньому 31,86±0,77), при вмісті жиру
3,94±0,13%, білка — 3,10±0,05, лактози —
4,66±0,03, сухого знежиреного молочного за-
лишку — 12,29±0,12, сечовини — 31,74±0,56
мг%, лимонної кислоти — 0,151±0,005%, сома-
тичних клітин — 138±51,22 тис./мл з показни-
ком рН 6,58±0,009. Конверсія енергії раціону в
енергію молока становила 48,2%, сирого про-
теїну в білок молока — 31,2%, витрати енергії
на 1 кг молока — 6,56 МДж ДОЕ, або 0,56 к.од.,
сирого протеїну — 99,3 г.
Розраховано баланс енергії в організмі корів

за 65 днів лактації (таблиця). Дані таблиці свід-
чать, що спожитої з кормами енергії не виста-
чало для синтезу молока, тому відбувалася
мобілізація енергії з тканин тіла. За рахунок
мобілізованої ендогенної енергії щодоби синте-
зувалось 3,65 кг молока, що становило 11,6%
добового надою. Втрати ЖМ — 0,59±0,095 кг/
добу, кондиція тварин за цей період погірши-
лась з 3,15±0,13 до 2,75±0,11 бала, ЖМ корів
зменшилась з 626±8,94 до 580±7,96 кг.
Під час розрахунків балансу протеїну в ор-

ганізмі корів установлено, що при споживанні
його з кормами 3112 г на добу чисті витрати
білка на підтримку тіла становили 262 г, син-

Показник Надходження і витрати
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ТВАРИННИЦТВО,
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

При визначенні фактичного споживання
корму, змін живої маси і кондиції застосований
факторіальний метод розрахунку балансу
енергії та протеїну у корів достатньо точ-
но відображає використання їх в організмі.
Вивчений рівень годівлі сухостійних корів був
завищений проти потреб тварин. Очевидно,

Висновки

існуючі в Україні норми годівлі високопродук-
тивних сухостійних корів потребують пере-
гляду і коригування. При утриманні високоп-
родуктивних корів необхідно систематично,
особливо в першу третину лактації, контро-
лювати фактичне споживання кормів, зміни
живої маси і кондиції тварин.
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тез молока — 972, мобілізація білка з тканин
тіла — 89 г. Загальне надходження протеїну в
організм — 3317 г/добу, а використання на всі
функції організму — 2838 г/добу. Як результат
через низьку для цієї продуктивності корів кон-
центрацію енергії в СР раціону відбувалися
непродуктивні витрати сирого протеїну (15,4%),
про що свідчить і висока концентрація сечови-
ни в молоці.
Отже, однотипний змішаний раціон, за яким

годували корів протягом першої третини лак-

тації, за кількістю СР, енергії та протеїну в ціло-
му відповідав їхнім потребам для продуктив-
ності 35 кг молока. Однак знижений апетит тва-
рин і відносно низька концентрація енергії в СР
були причиною тривалого негативного енерге-
тичного балансу (понад 65 днів), непродуктив-
них витрат протеїну і неповної реалізації потен-
ціалу їхньої продуктивності. Рекомендується в
раціонах корів з добовим надоєм у межах 40 кг
підтримувати концентрацію енергії на рівні
11,5—12 МДж ДОЕ/кг СР раціону.

Годівля високопродуктивних корів
у першу третину лактації та сухостійний період
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ВІТАМІН Е ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА
ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ
ОРГАНІЗМУ

Наведено дані особливостей накопичення в
організмі птиці та засвоєння вітаміну Е,
фізіолого�біохімічні показники впливу
підвищених кількостей вітаміну Е на якість яєць і
м’яса курей. Доведено, що підвищені кількості
токоферолу сприяють збільшенню терміну
зберігання м’яса бройлерів і зниженню дії Т�2
токсину.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

Нині у птахівництві розробляють раціони, які
дають змогу досягати збагачення яєць і м’яса
заданими компонентами за максимального їх-
нього переходу і підтримки балансу інших пожив-
них речовин [1, 2]. Така продукція може значною
мірою задовольняти потребу людини у вітамінах
або інших біологічно активних речовинах, причо-
му натурального походження та в легкозасвою-
ваній формі [4]. Вплив вітаміну Е на якість про-
дукції птахівництва все частіше стає предметом
дослідження з метою її збагачення різними ком-
понентами (вітаміном Е, селеном, йодом, комп-
лексом ненасичених жирних кислот та ін.), які
сприятимуть поліпшенню здоров’я людини [3, 6].
Вітамін Е потрібен як антиоксидант, регулятор
транскрипції, активності ферментів, а також як
детоксикант та активатор імунної системи [5, 7].
Крім того, підвищені його дози сприяють змен-
шенню чутливості птиці до теплового стресу.
Незважаючи на значну кількість публікацій в

останні роки, присвячених α-токоферолу, особ-
ливості його накопичення, засвоєння та впливу
на обмінні процеси за наявності ряду токсичних
речовин багато в чому залишаються непоясне-
ними. Один з підходів до з’ясування механізмів
їхньої біологічної дії — вивчення обміну вітаміну
в екстремальних умовах — при гiпо- та гiпер-
вiтамiнозах.
Крім того, велика увага надається профілак-

тиці ракових захворювань і хвороб серця в лю-
дини за допомогою підвищених кількостей ві-
таміну Е. Існує ряд повідомлень про те, що до-
бавки вітаміну E у раціон людини сприяють
зниженню рівня холестерину в крові і вже є по-
зитивні результати щодо використання 3—
5-разових доз вітаміну E у лікуванні людей [6].
Мета роботи — дослідження впливу підви-

щених кількостей вітаміну Е на гомеостаз ор-
ганізму курей, а саме, визначення особливостей
накопичення та засвоєння вітаміну Е у жовтку
яєць, м’язах курей-несучок і курчат-бройлерів,
його перенесення у жовток яєць, а також визна-
чення можливості за допомогою вітаміну Е та
інших антиоксидантів знижувати дію Т-2 токсину.
Матеріали і методи. Дослідження виконано у

відділі фізіології та годівлі птиці Інституту птахів-
ництва УААН на курях-несучках породи Род-ай-
ланд у віці 240 днів. Під час вивчення впливу ви-
соких доз α-токоферолу на його накопичення в
жовтку яєць птиці згодовували разом з кормом
або орально 25%-й олійний розчин α-токоферіл-
ацетату. Було сформовано 7 груп по 50 гол. у
кожній: I група (контроль) одержувала з кормом
10 г вітаміну Е на 1 т корму; II — 200 г/т (20-ра-
зова доза); III — 1000 г/т (100-разова доза); IV —
10000 г/т (1000-разова доза, введення оральне);
V — 20000 г/т (2000-разова доза, введення
оральне). Протягом досліду кожні 3 дні відбира-
ли яйця для визначення вмісту вітаміну Е. При
досягненні максимуму концентрації вітаміну Е в
жовтку з кожної групи було забито по 5 гол. ку-
рей. Тривалість досліду — 95 днів.
Для дослідження впливу різних доз вітаміну Е

на якість і термін зберігання м’яса бройлерів
сформовано 5 груп курчат: І отримувала з кор-
мом 10 г вітаміну Е на 1 т корму протягом усього
досліду, II — 100 г/т за 2 тижні до забою; III —
100 г/т за 4 тижні до забою; IV — 200 г/т за 2 тижні
до забою і V — 200 г/т за 4 тижні до забою.
З метою визначення протекторного впливу

вітаміну Е разом із селеном та вітаміном С на
фоні Т-2 токсину сформовано 4 групи курей по
20 гол. у кожній за такою схемою: І група — кон-
троль; кури ІІ, ІІІ, IV груп одержували Т-2 токсин
у кількості 6 мг/кг корму; ІІІ, IV, V груп одержува-
ли селен у кількості 0,2 мг/кг корму; ІІІ групи — 3-
разову дозу вітамінів С та Е: 150 мг/кг і 30 мг/кг кор-
му відповідно; IV групи — 5-разову дозу цих ві-
тамінів: 250 мг/кг і 50 мг/кг корму. Вводили Т-2
токсин і вітамінно-мінеральну добавку протягом
3-х тижнів.
Результати досліджень свідчать про те, що

накопичення вітаміну Е у жовтку яєць при вве-
денні в корм його підвищеної кількості здійсню-
ється швидко. Вже на 3-й день згодовування
підвищених кількостей вітаміну Е курям-несучкам
(1000-разової дози) його концентрація у жовтку
подвоюється, на 6-й день — збільшується в 5—
6 разів, а через 3 тижні сягає максимуму — 10250
мкг/г, тобто підвищується більше ніж у 50 разів
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(рис. 1). Застосування масивнішої 2000-разової
дози зумовило збільшення концентрації α-токо-
феролу у жовтку понад 15000 мкг/г. Необхідно
зазначити, що за меншої кількості вітаміну Е у
кормі максимум його накопичення в жовтку яєць
досягається дещо пізніше — через 4 тижні дослі-
ду (при 20- і 200-разових дозах) та його абсолют-
не значення було менше (540 і 3630 мкг/г відпо-
відно). Подальше згодовування вітаміну Е при-
звело до поступового зниження концентрації
α-токоферолу у жовтку яєць і після 40 днів дослі-
ду вона стабiлiзувалася на рівні 4000 мкг/г за
1000-разової та 8000 мкг/г — за 2000-разової доз.
Після вилучення добавок вітаміну Е з раціону ку-
рей концентрація α-токоферолу в жовтку різко
знижується і вже через 15—20 днів відповідає
приблизно рівню контрольної групи.
Додавання до раціону курей підвищених кіль-

костей вітаміну Е призводить до його накопичен-
ня і в печінці, однак воно відбувалось значно по-
вільніше, ніж у жовтку і зростало пропорційно
використаним дозам препарату.
Концентрація вітаміну А та каротиноїдів у жов-

тку яєць курей при додаванні підвищених кілько-
стей токоферолу залишається на рівні контролю.
При згодовуванні великих доз вітаміну Е ма-

са яєць практично не змінюється, товщина шка-
ралупи залишається також на одному рівні. Це
непрямо свідчить про відсутність порушень D-ві-
тамінної забезпеченості курей-несучок в умовах
Е-гіпервітамінозу.
Факт швидкого накопичення вітаміну Е у жовтку

яєць можна використовувати в практичному пта-
хівництві, коли необхідно швидко підняти рі-
вень вітаміну Е у жовтку за його дефіциту, на-
приклад, при інкубації чи для підвищення харчо-
вої цінності яєць. Адже у них вітамін Е перебуває
в активній формі у вигляді α-токоферолу-спирту.
Такі яйця можна використовувати у харчуванні
людей, які опинилися в екстремальних умовах чи
проживають у Чорнобильській зоні.
Результати другого досліду свідчать, що зав-

дяки підвищеним кількостям вітаміну Е в кормі

Вітамін Е як засіб
підвищення якості продукції птахівництва
та антиоксидантного статусу організму

бройлерів відбувається вірогідне пропорційне
зростання вмісту α-токоферолу в печінці та чер-
воних і білих м’язах, а це, в свою чергу сприяє
істотному зниженню процесу перекисного окис-
нення ліпідів (ПОЛ), а саме, вмісту малонового
діальдегіду (МДА) в них (рис. 2). Цей факт має
принципове значення для підвищення терміну
збереженості м’яса за низьких температур. Ві-
тамін Е істотно гальмує процеси ПОЛ м’язів і,
таким чином, запобігає появі специфічного сма-
ку, який знижує харчові якості м’яса.
Слід зазначити, що протекторний ефект ві-

таміну Е щодо окиснення ліпідів і накопичення
продуктів ПОЛ зберігається як у грудних, так і
ножних м’язах. Так, якщо в контрольній групі кур-
чат у червоних м’язах уміст МДА становив 8,6
мкг/г тканини, то при додаванні до корму 10-ра-
зової кількості вітаміну рівень перекисей знизив-
ся до 1,85 мкг/г, тобто зменшився у 4,6 раза, а
при 20-разовій дозі до 0,51 мкг/г — у 16,8 раза.
Аналогічну закономірність виявлено і для білих
м’язів, тільки зменшення кількості МДА в разі за-
стосування максимальної дози було трохи мен-
шим — у 8,4 раза порівняно з контролем. Резуль-
тати наших досліджень підтверджують й інші ав-
тори [5].
Підвищені дози вітаміну Е в комплексі з віта-

міном С і селеном (у вигляді селеніту натрію) на
фоні розвитку Т-2 токсикозу знижують концент-
рацію МДА в печінці і мозку (таблиця). Крім того,
виявлено поліпшення гематологічних показників
і підвищення вмісту відновленої форми глутатіо-
ну. У ембріонів та молодняку від групи курей, які
отримували Т-2 токсин та підвищені дози віта-
мінів Е, С та Se, вірогідно знизився рівень МДА
у печінці і мозку порівняно з групою, яка одержу-
вала Т-2 токсин.
За даними аналізу активності ключових анти-

оксидантних ферментів (каталази, супероксид-
дисмутази, глутатіонпероксидази), за Т-2 токси-
козу і спільного введення вітамінного комплексу
в еритроцитах відбуваються адаптаційні перебу-
дови, пов’язані з антиоксидантним захистом. У
групі, що одержувала Т-2 токсин, активність фер-
ментів зростає порівняно з контролем, а в групах,

Рис. 1. Динаміка накопичення вітаміну Е у
жовтку яєць курей залежно від дози препа�
рату: – – — 20�разова доза; – – — 1000�ра�
зова доза; – – — 100�разова доза; – – —
200�разова доза; ××××× — 2000�разова доза

Рис. 2. Накопичення малонового діальдеги�
ду в червоних м’язах курчат�бройлерів за�
лежно від рівня у них вітаміну Е: – – — то�
коферол; – – — МДА
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Вітамін Е як засіб
підвищення якості продукції птахівництва
та антиоксидантного статусу організму

яким додавали вітаміни, відбувається зниження,
причому чим вище доза вітамінів, тим помітніше
зниження.
Отже, доведено, що Т-2 токсин пригнічує роз-

Печінка

Окиснення:

  Fe2+ стимульоване 139,2±2,5 152,1±0,80** 138,0±0,30 135,1±0,90

  аскобат-стимульоване 130,3±5,3 149,6±10,3 129,8±3,1 128,0±3,50

  вільне 90,5±2,1 129,7±3,4** 103,8±1,7* 100,3±0,90

Мозок

Окиснення:

  Fe2+ стимульоване 935,8±13,7 1358,1±7,9** 1135,7±0,9** 1100,1±5,7**

  аскобат-стимульоване 825,1±15,2 1204,0±4,7** 1050,1±7,6** 998,7±10,5**

  вільне 663,7±11,7 1107,0±5,4** 995,7±2,50** 955,1±3,70**

*Р<0,05; **Р<0,001.

Рівень малонового діальдегіду у тканинах курей при Т�2 токсикозі і введенні добавок вітамінів,
нМ/г тканини

І (К) ІІ (Т-2 токсин) ІІІ ІV
Малоновий діальдегід, мкг/г

Група курей

Вітамін Е швидко транспортується з кор-
му в жовток яєць, досягаючи максимуму че-
рез 2—3 тижні залежно від використаної дози,
потім його рівень неістотно знижується і
стабілізується. З підвищенням дози відсоток
засвоєння α-токоферолу організмом курей
зменшується. Після скасування добавки рівень
α-токоферолу швидко знижується, практич-
но до початкового фізіологічного рівня. Зба-

Висновки

гачення організму курей-несучок α-токоферо-
лом вірогідно знижує інтенсивність утворен-
ня МДА у м’язах курчат, що сприяє підвищен-
ню терміну його зберігання при низьких тем-
пературах. Додавання підвищених кількостей
вітамінів Е, С і селену на фоні Т-2 токсикозу
знижує рівень накопичення МДА та стабілізує
активність антиоксидантних ферментів у
тканинах ембріонів.
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виток антиоксидантної системи в тканинах курей.
Введення вітамінів Е, С і селену на фоні Т-2 ток-
сикозу знижує рівень накопичення МДА та стабі-
лізує активність антиоксидантних ферментів.
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ВПЛИВ АНТИБІОТИКОТЕРАПІЇ
НА ЯКІСТЬ СПЕРМИ ЖЕРЕБЦІВ

Наведено результати впливу обробки
стрептоміцином і амоксициліном на морфологічні
показники та запліднювальну здатність сперми
жеребців. Негативну дію амоксициліну на
морфологічні параметри та рухливість сперміїв
виявлено протягом як мінімум одного циклу
сперматогенезу. Повернення показників до
норми відбувалося у третьому після обробки
циклі сперматогенезу.

При штучному осіменінні з використанням
свіжорозбавленої або кріодеконсервованої
сперми існує проблема збереження життєздат-
ності сперміїв, що залежить від багатьох фак-
торів: складу розбавника, антибіотика, що в
ньому використовується, і ступеня мікробної
контамінації сперми. Для санації сперми, заз-
вичай, використовують антибіотики пеніцилін
G, стрептоміцин, гентоміцин, неоміцин, аміка-
цин, лінкоміцин, поліміксин B. Ці препарати
практично нешкідливі для сперми як при без-
посередньому контакті (у складі розбавника),
так і внутрішньом’язовому, підшкірному, внут-
рішньовенному та пероральному введеннях.
Однак деякі препарати є токсичними для спер-
ми. Так, після перорального застосування бле-
оміцину (bleomycin) спостерігали генетичні уш-
кодження у жіночих і чоловічих гаметах рів-
нокрилих Bracon hebetor. Порушення у спермі
виявляли з 2-го дня після обробки, вони мали
тимчасовий характер [1]. У самців пацюків при
застосуванні нітрофуранів (nitrofural, nitrofu-
razone) було зареєстроване ушкодження спер-
матогенного епітелію [2]. Застосування комбі-
нації препаратів ребетола та інтрона (інтерфе-
рон альфа-2b) у чоловіків призводило до
порушень сперматогенезу, що зникали протя-
гом 1—2-х циклів [3]. Гризеофульвін (griseo-
fulvin (GF)) — мікотоксин, що синтезується гри-
бами роду Penicillium, мав спермотоксичний,

ембріотоксичний та ембріотератогенний вплив
на пацюків. При цьому реєстрували мікроядра,
поліплоїдію та ушкодження клітинної оболонки,
ДНК, хромосом [4]. Спеціалісти кінних заводів
зазначають про тенденцію до зниження заплід-
нювальної здатності після планових вакцинацій
плідників.
Методика досліджень. Досліджено дина-

міку кількісних та якісних показників сперми же-
ребців після обробки (внутрішньом’язово) анти-
біотиками (стрептоміцином, амоксициліном) у
рекомендованих дозах. У першому випадку —
до (тричі) і після (двічі, на 7- та 10-й дні) об-
робки стрептоміцином. У другому випадку — до
обробки амоксициліном сперму досліджували
одноразово, потім — еякуляти досліджували з
3-го дня після обробки 7 разів з інтервалом 3—
10 днів. Ураховували такі показники: об’єм (мл),
концентрацію (млн/мл), кількість сперміїв з пря-
молінійно-поступальним рухом (ППР) (рухли-
вість, %), кількість сперміїв з морфологічними
порушеннями первинного й вторинного харак-
теру, виживаність при 4°С (при розведенні 1:3
розбавником Kenney), запліднювальну здат-
ність. Обробки відбувалися в одну й ту саму
пору року — навесні (у травні), але в різні роки
(2003 й 2005, відповідно). Запліднювальну здат-
ність визначали як співвідношення кількості
продуктивних запліднень і загального числа
еструсів у кобил. Час запліднення визначали

Об’єм, мл 60 65 65 70 60

Концентрація, млн/мл 240 290 210 300 270

Рухливість, балів 7 7 7 7 7

Кількість анормальних сперміїв з ушкодженнями, %:

  первинного характеру (тератоспермія) 2,6 3,4 3,1 2,9 3,3

  вторинного характеру 13,9 15,6 14,4 16,2 13,5

Виживаність, год 96 96 84 108 96

1. Динаміка кількісних та якісних показників сперми жеребця після обробки стрептоміцином

Показник До обробки Після обробки
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виходячи зі ступеня розвитку фолікула. Для за-
пліднення використовували свіжорозбавлену
сперму, всі маніпуляції проводили дотримую-
чись рекомендацій щодо роботи з нативною
спермою [5]. Слід зазначити, що наведені дослід-

Вплив антибіотикотерапії
на якість сперми жеребців

ження мають характер спостереження, викли-
каного виробничою потребою, і свідчать про
тенденції, які вимагають подальшого вивчення.
Результати досліджень. Після обробки

стрептоміцином загальна характеристика спер-
ми практично не змінилася (табл. 1).
Після обробки амоксициліном у еякуляті іс-

тотно збільшилася кількість анормальних форм
сперміїв (як первинних, так і вторинних) і, відпо-
відно, зменшилася сперміїв із ППР (табл. 2, 3).
На об’єм еякуляту і концентрацію сперміїв об-
робка не впливала. Рухливість сперміїв у пері-
од 3—5 днів після обробки знизилась з 6-ти
балів до 4,5, з 5-го до 28-й день після обробки
вона залишалася на цьому самому рівні, а з 36-
го дня почала поступово збільшуватися (рис. 1).
Кількість сперміїв нормальних форм після

обробки у перших двох еякулятах зменшувала-
ся, з третього — почала зростати і на 45-й день
сягла 55% (до обробки — 59,7%).
На 10-й день після обробки виявлено най-

більшу кількість анормальних сперміїв з ушкод-
женнями вторинного характеру — 53%, потім
вона постійно знижувалася і на 45-й день сяг-
ла 40,2% (до обробки — 33,1%).

Об’єм (без гелю), мл 45 35 30 35 35 25 45 40

Концентрація, млн/мл 200 170 190 210 140 200 160 150

Рухливість, балів 6,5 5 4,5 4,5 4,5 4,5 5 5

Кількість морфологічно
нормальних сперміїв, % 59,7 48,9 50,5 44,5 46,9 50,1 52,7 55,0

Кількість анормальних
сперміїв з ушкодженнями, %:

  первинного характеру
  (тератоспермія) 7,2 7,5 8,1 2,5 4,1 3,6 5,2 4,8

  вторинного характеру 33,1 43,6 41,4 53,0 49,0 46,3 42,1 40,2

Виживаність, год 72 24 24 48 24 18 24 30

2. Динаміка кількісних й якісних показників сперми жеребця після обробки амоксициліном

3 5 10 19 28 36 45
Показник

До
обробки

Після обробки, днів

Рис. 1. Динаміка показників сперми жереб8
ця після обробки амоксициліном: 1 — рух8
ливість, %; 2 — нормальні форми; 3 — те8
ратоспермія; 4 — спермії з ушкодженнями
вторинного характеру, %
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Спермії з:

  протоплазматичною краплею 17,7 12,4 10,1 5,96 5,4 5,0 4,6 4,2

  ушкодженнями акросоми 3,9 14,9 12,1 14,6 18,7 21,5 19,4 18,0

  відірваними голівками 8,3 6,7 14,2 4,5 9,9 8,3 7,8 8,1

  аномаліями прикріплення
  голівки й хвостика 3,2 7,6 5,0 27,9 15,0 11,5 10,3 9,9

3. Кількість анормальних сперміїв з ушкодженнями вторинного характеру, %
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Серед ушкоджень вторинного характеру пе-
реважно реєстрували аномалії прикріплення
голівки й хвостика (їхня кількість досягла мак-
симуму — 27,9% на 10-й день, потім знижува-
лася) та з ушкодженнями акросоми. Макси-
мальну кількість клітин з цією аномалією вияв-
лено на 28-й день (21,5%) (рис. 2). Тривале
збільшення кількості сперміїв з вторинними
порушеннями після обробки пояснюється про-
лонгованою дією препарату.
За весь час досліду кількість сперміїв з про-

топлазматичною краплею (ознака незрілих
сперміїв) зменшувалася, що, вважаємо, пов’я-
зано з інтенсивністю використання жеребця,
яка не перевищувала 1 раз на 3—9 днів. За та-
кого навантаження спермії розвивалися нор-
мально.
Протягом 1-го після обробки циклу сперма-

тогенезу (близько 60 днів) запліднюваність ко-
бил була вкрай низька і не перевищувала 10%.
Потім запліднюваність почала збільшуватись і
досягла нормальних показників у 3-му циклі
після обробки.

Установлено, що терапія з використанням
амоксициліну в рекомендованих дозах призво-
дить до тимчасового збільшення кількості
сперміїв з порушеннями вторинного характе-
ру та зниження запліднювальної здатності.

Висновки

Під час парувального сезону й підготовки до
нього необхідно вивчати й враховувати спер-
мотоксичні властивості препаратів, які вико-
ристовуються при лікуванні жеребців-плід-
ників, зокрема амоксициліну.
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Рис. 2. Динаміка зміни кількості сперміїв з
ушкодженнями вторинного характеру: 1 — з
протоплазматичною краплею; 2 — з ушкод8
женнями акросоми; 3 — спермії з відірвани8
ми голівками;  4 — з аномаліями прикріплен8
ня голівки й хвостика
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ЗАСТОСУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПИЛЯКІВ
IN VITRO У СЕЛЕКЦІЇ ЯЧМЕНЮ
ЯРОГО

Розглянуто можливості використання методів
експериментальної гаплоїдії для прискорення
селекційного процесу. Наведено основні
результати досліджень з розробки технології
отримання гаплоїдів ярого ячменю у культурі
пиляків in vitro та оцінки ліній подвоєних
гаплоїдів у системі селекційних розсадників.

Відомо, що збереження сортами самозапиль-
них рослин одноманітності і константності під час
розмноження є обов’язковою вимогою UPOV
(Міжнародного союзу з охорони нових сортів рос-
лин), яка реалізується у вигляді DUS-тесту [9]. З
огляду на це у традиційній селекції, яка ґрунтуєть-
ся на міжсортовій гібридизації і доборі у гібрид-
них популяціях родоначальних рослин з подаль-
шою оцінкою їхнього насіннєвого потомства, пе-
ревагу надають добору в 5—6-му поколіннях
гібридів замість 3—4-го, що забезпечує більший
ступінь гомозиготності ліній і нових сортів, хоча
й збільшує термін створення сорту до 12—15
років [18]. Для досягнення однорідності, а отже
гомозиготності ліній, у селекції на гетерозис у пе-
рехреснозапильних культур проводять багаторіч-
ний інбридинг [10]. Істотно зростають вимоги до
гомозиготності сортів і ліній сільськогосподар-
ських культур у зв’язку з розробкою їхніх моле-
кулярно-генетичних паспортів для захисту ав-
торських прав оригінаторів [1].
Найефективнішим шляхом прискореного ство-

рення гомозиготного матеріалу є застосування
методів експериментальної гаплоїдії, які дають
змогу одержувати константні гомозиготні лінії на
основі F1—F2 гібридних поколінь, завдяки чому
на 3—5 років скорочується тривалість селекцій-
ного процесу, а також зменшується його тру-
домісткість і підвищується надійність оцінки ма-
теріалу [14].
Слід зазначити, що за використання методів

експериментальної гаплоїдії у світі створено близько
200 сортів 11 сільськогосподарських культур, у
тому числі 99 сортів ячменю [11, 13, 19]. У Кана-
ді, Німеччині, Фінляндії, Австралії, Польщі, Іспанії,
Росії, Україні досягнуто вагомі результати з тео-
ретичних питань експериментальної гаплоїдії і

розробки технологій гаплоїдної селекції ячменю
(DH-технології), яка у цих країнах стала складо-
вою частиною багатьох селекційних програм.
Крім прискорення селекційного процесу, ме-

ханізм індукції гаплоїдів, гомозиготний статус от-
риманого матеріалу і особливості розщеплення
у популяціях подвоєних гаплоїдів дають змогу
істотно підвищити ефективність експерименталь-
ного мутагенезу, генетичного аналізу, маркерної
селекції, генетичної трансформації (рис. 1).
Серед методів експериментальної гаплоїдії

найбільшого поширення набули культура пиляків
і культура ізольованих мікроспор in vitro. У цих
експериментальних системах утворення гаплоїдів
відбувається завдяки стимулюванню аномаль-
ного багаторазового поділу мікроспор (клітин, з
яких in vivo в результаті 2-х мітозів формується
3-клітинний пилок) з подальшим розвитком емб-
ріоїдів або калюсу і регенерацією з цих структур
рослин.
Андрогенні гаплоїди отримано у 250 видів ви-

щих рослин, включаючи практично усі економіч-
но важливі види [17]. Досліджено основні чинни-
ки експериментального андрогенезу in vitro, до
яких належать: генотип рослин-донорів пиляків,
умови їхнього вирощування, фаза розвитку мік-
роспор, попередня обробка за різних температур-
них режимів із застосуванням фізіологічно та ос-
мотично активних речовин, склад штучних жи-
вильних середовищ, умови культивування
експлантів, отриманих новоутворень і рослин-ре-
генерантів. Однак, незважаючи на більш ніж
40-річний період досліджень цих чинників і на-
явність численних методичних розробок, основ-
ними проблемами залишаються генотипна за-
лежність ефективності експериментального анд-
рогенезу in vitro, низький вихід андрогенних
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структур і рослин-регенерантів, а для злаків (яч-
мінь, пшениця та ін.) — високий відсоток серед
регенерантів хлорофілдефектних рослин, пере-
важно альбіносів.
Оскільки застосування культури пиляків in vitro

в селекції вважається доцільним лише за умов
високої ефективності і можливості одержання
достатньої кількості гомозиготних ліній від довіль-
ної комбінації схрещування, очевидними є потре-
ба поглибленого вивчення регуляторних меха-
нізмів морфогенезу та розробка технологій гап-
лоїдної індукції, які б забезпечували високий і
стабільний вихід рослин-регенерантів.
В Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва

УААН дослідження в галузі експериментального
андрогенезу in vitro започатковано у 1988 р. з
ініціативи завідувача відділу селекції, генетики і
біотехнології ячменю, доктора с.-г. наук, профе-
сора В.Т. Манзюка. Упродовж 20 років проведе-
но комплексні дослідження, в результаті яких
розроблено надійну і легко відтворювану мето-
дику одержання асептичної культури пиляків in
vitro, оптимізовано температурно-світлові режи-
ми вирощування донорських рослин і рослин-ре-
генерантів в умовах штучного клімату та поперед-
ньої низькотемпературної обробки колосся, удос-
коналено склад штучних живильних середовищ
для культивування пиляків, новоутворень і реге-
нерації рослин [3, 6, 12].
Як оптимальний для вирощування рослин-до-

норів пиляків ярого ячменю в умовах штучного
клімату було запропоновано режим, який харак-
теризується поєднанням дещо зниженої темпе-
ратури (12°С) і високої освітленості (35 клк)
протягом усього вегетаційного періоду при фото-
періоді 16 год. Доведено, що вирощування ви-
хідного матеріалу в польових умовах (весняний,
підосінній посів) доцільно проводити на ділянках
зі штучним поливом, а при плануванні експери-
ментів враховувати, що найсприятливішими є

Застосування культури
пиляків in vitro у селекції ячменю ярого

роки з помірною температурою повітря і дос-
татнім зволоженням у період фаз кущіння, вихо-
ду у трубку та колосіння [3].
На основі вивчення впливу на ефективність

калюсо-, ембріоїдогенезу і регенерації рослин у
культурі пиляків in vitro мінеральних компонентів
штучного живильного середовища, якісного і кіль-
кісного складу вуглеводів, комплексу фізіологіч-
но активних речовин розроблено штучне живиль-
не середовище NМSмод.2 [3, 4, 7], яке не посту-
пається кращим середовищам, рекомендованим
для культивування in vitro пиляків та ізольованих
мікроспор ячменю [15, 16].
Результати багаторічних досліджень узагаль-

нено у вигляді технологічної схеми, яка дає змо-
гу залежно від генотипу вихідного матеріалу
одержувати одним працівником за сезон 150—
300 зелених рослин-регенерантів (за середньої
частоти їх регенерації на рівні 2—6%) і 100—250
ліній подвоєних гаплоїдів.
Подальші дослідження було спрямовано на

оптимізацію попередньої обробки рослинного
матеріалу за низької позитивної температури як
засобу, який допомагає не лише сповільнити про-
цес розвитку мікроспор, а й стимулює андроге-
нез in vitro та вивчення можливості використан-
ня хімічно модифікованих і природних крохмалів
як гелеутворюючих компонентів штучних живиль-
них середовищ.
Найрезультативнішою виявилася попередня

обробка колосся у 0,3 М розчині при 4°С протя-
гом 10—12 діб, яка сприяла багаторазовому під-
вищенню частоти регенерації зелених рослин у
модельних генотипів. При застосуванні зазначе-
ного методичного прийому на гібридному мате-
ріалі вихід зелених рослин збільшився у серед-
ньому з 6,2 до 11,2% від числа культивованих
пиляків [6].
Зростанню частоти регенерації зелених рос-

лин та їхньої життєздатності сприяла заміна агар-

Рис. 1. Застосування методів експериментальної гаплоїдії у селекції і генетичних дослід�
женнях
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агару хімічно модифікованими крохмалями [2]. Та
найвагоміші результати одержано при викорис-
танні у складі індукційного живильного середовища
природних кукурудзяних крохмалів з підвищеним
умістом амілози, виділених із зерна ліній-носіїв
мутантних генів ае і su2 [12]. Зокрема, встанов-
лено, що на крохмалевмісному середовищі у ге-
нотипу з генетичнo детермінованою високою
здатністю до андрогенезу in vitro ДГ00-126 час-
тота регенерації зелених рослин сягала 53,4%,
водночас на контролі (середовище з агар-агаром)
цей показник був на рівні 25,6% (НІР05=5,4). У
сорту Фенікс, якому притаманна низька здатність
до андрогенезу in vitro, завдяки заміні агар-ага-
ру на su2-крохмаль досягнуто збільшення часто-
ти регенерації зелених рослин з 0,6 до 15,8%. У
середньому для 3-х генотипів з контрастною
здатністю до андрогенезу in vitro вихід зелених
рослин становив 29 при 10,9% на контролі.
Наведені результати досліджень дають змо-

гу очікувати істотного зростання виходу зелених
рослин (принаймні до 20% числа культивованих
пиляків, або 20 шт. з 2—3-х суцвіть) і при роботі
з генетично різноманітним гібридним матеріалом,
що сприятиме не лише збільшенню кількості ліній,
отриманих у межах кожної комбінації, а й залу-
ченню значної кількості комбінацій. Удосконале-
но схему одержання гаплоїдів ячменю, яка реко-

мендується для прискореного створення вихідно-
го матеріалу в селекції ярого ячменю (рис. 2).
З огляду на спадковий характер генотипної

залежності експериментального андрогенезу in
vitro важливим резервом збільшення ефектив-
ності методу є залучення до гаплоїдної селекції
гібридів, батьківські форми яких мають високу
здатність до утворення калюсу, ембріоїдів і рос-
лин-регенерантів у культурі пиляків in vitro [18].
Оцінка понад 100 сортів і ліній ярого ячменю
вітчизняної та зарубіжної селекцій виявила гено-
типи, які поєднують певні біологічні та госпо-
дарсько цінні ознаки (безостість, голозерність, wx,
стійкість до хвороб, урожайність, адаптивність) з
високими гаплопродукційними показниками, що
відкриває широкі можливості для використання
гаплоїдів у спеціальних селекційних програмах.
Результати впровадження розробленої техно-

логії у селекційний процес свідчать про зростан-
ня гаплопродукційних показників залежно від
удосконалення її елементів і наявність серед
ліній подвоєних гаплоїдів зразків, які є конкурен-
тоспроможними з матеріалом, створеним мето-
дами традиційної селекції [8].
Зокрема, у 1996—2006 pp. у системі селек-

ційних розсадників вивчали понад 1000 ліній яч-
меню ярого андрогенного походження. Кращі за
комплексом господарсько цінних ознак лінії про-

Рис. 2. Технологічна схема отримання ліній подвоєних гаплоїдів ячменю у культурі пиляків
in vitro

Умови штучного клімату
(12оС день/ніч, фотоперіод

16 год, освітленість
30—35 тис. лк)

Польові умови
(весняна, підосіння сівба)

Вирощування
рослин-донорів пиляків

Добір колосся, цитологічний
контроль фази розвитку

мікроспор

Колосся у 0,3 М розчині
маніту, 10—12 діб

Пагони у воді, 5—6 дібПопередня обробка рослинного
матеріалу при 4°С

Стерилізація колосся при 70°С у листковій піхві
етиловим спиртом упродовж 5—7 хв, вилучення пиляків

Культивування пиляків на середовищі для індукції новоутворень
(NМSмод. 2, NMSae, NMSsu2, NMSдкк, NMSд2) при 24—26°С у темряві

Культивування новоутворень (калюсу, ембріоїдів) на середовищі для регенерації рослин при 24—26°С
упродовж 3—5 діб у темряві, далі — при освітленості 3—5 тис. лк, отримання рослин-регенерантів

Дорощування рослин-регенерантів in vitro, стимуляція ризогенезу, пересадка у ґрунт,
одержання насіннєвого потомства, оцінка ліній у селекційних розсадниках
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ходили оцінку у контрольному розсаднику (505
ліній) і попередньому сортовипробуванні (110
ліній). У контрольному розсаднику 96 ліній пере-
вищили національні стандарти за урожаєм зер-
на на 3—43%. У попередньому сортовипробу-
ванні 27 ліній перевищили стандарт на 4—62%.
За даними відділу селекції і генетики ячменю,

лінії ДГ01-140 і ДГ02-279(646), створені на основі
гібридів F1 від схрещування плівчастих і голозер-
них сортів, у попередньому і конкурсному сорто-
випробуваннях перевищили стандарти на 15—
19%. Для ліній, створених у межах цієї програми
добором у F3—F4 гібридних поколіннях, переви-
щення над стандартом становило 5—10%.

На основі комплексного вивчення чинників
експериментального андрогенезу in vitro роз-
роблено технологію одержання гаплоїдів і
ліній подвоєних гаплоїдів ярого ячменю. Об-
ґрунтовано доцільність використання гаплої-

Висновки

дної технології у спеціальних селекційних про-
грамах. Створено константні ДГ-лінії, які за
урожаєм зерна у попередньому і конкурсному
сортовипробуваннях перевищують стандарт
на 15—19%.
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Розвиток біологічного захисту рослин став
можливий завдяки розробці методів та прийо-
мів масового розведення корисних членистоно-
гих. Необхідність отримання великої кількості
живого матеріалу із заданими властивостями
впродовж обмеженого часу за мінімальних вит-
рат потребує створення відповідних технологій
та устаткування. Основною одиницею устатку-
вання для виробництва членистоногих є сажок,
оскільки саме в ньому реалізується біотичний
потенціал виду при проходженні технологічно-
го циклу, який завершується отриманням кінце-
вої або проміжної продукції. Конструкція сажка
повинна забезпечувати максимальну продук-
тивність, зручність його обслуговування та зби-
рання продукції. Є ряд фундаментальних робіт,
у яких разом з особливостями біології корисних
видів дають опис пристроїв для їх розведення
[8, 10]. Нами запропоновано концепцію сажка
та підхід до устаткування інсектарію [1, 2]. Вод-
ночас питання наукового пошуку та оптимізації
форми сажка залишаються відкритими.
Зроблено спробу визначити та обґрунтува-

ти конструкцію сажка для групового вигодову-
вання личинок звичайної золотоочки. Як корм
використовували відходи виробництва трихо-
грами: яйця та метелики зернової молі після
завершення репродуктивного циклу. Звичайна
золотоочка — хижак поліфаг, є об’єктом комер-
ційного виробництва та широко застосовуєть-
ся для захисту культур відкритого й закритого
ґрунту в багатьох країнах світу. Відомі техно-
логії промислового виробництва включають ви-
користання яєць лускокрилих, якими вигодову-
ють личинок хижака в індивідуальних стільни-
кових сажках [4, 5, 11]. Необхідність в останніх
пояснюється високим рівнем канібалізму личи-
нок золотоочки. Інші методики: використання
штучних кормів, суміші метеликів з яйцями си-
тотроги, лялечок дрозофіли чи трутнів та утри-
мання маленькими групами були реалізовані
лише в лабораторних умовах, що пов’язано з
великими трудовитратами або низькою продук-
тивністю [3, 7, 9].
Матеріали та методи досліджень. Досліди
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проведено впродовж 2006—2008 рр. на Го-
ловній дослідній біофабриці ІТІ «Біотехніка»
УААН. Методика роботи включала 3 етапи. На
першому — визначили напрям пошуку опти-
мального кормового субстрату, форми сажків
та умов утримання личинок золотоочки. На
другому — оптимізували склад кормової суміші
не лише як поживного елемента, а й такого, що
утворює внутрішню структуру сажка та визна-
чає процес обслуговування сажків. Третій етап
включав дослідно-виробничу перевірку отрима-
них результатів.
При проведенні дослідів першого етапу ви-

користовували ємності квадратного профілю,
виготовлені з органічного скла висотою 1,5; 3;
4,5 см, площею поверхні 6,25 см2; 9,91; 19,36;
38,44; 57,76 см2 та об’ємом 28,89 см3; 57,78;
86; 55 см3. На дно сажка наклеювали густу кап-
ронову сітку, зверху закривали скляною криш-
кою. У кожний сажок вносили запліднені яйця
золотоочки в кількості, що відповідала щіль-
ності 0,34; 0,69 та 1,03 особини/см3 сажка.
Корм (звичайна злакова попелиця, яйця ситот-
роги, метелики ситотроги та суміш яєць з ме-
теликами) давали в надлишку. Як неїстівні на-
повнювачі використовували деревну тирсу (2—
4 мм), висушених метеликів ситотроги та
паперову стрічку (1×10 см). Схему досліду
складено з використанням методики планово-
го експерименту [6]. Для вивчення впливу які-
сних факторів (склад корму, наповнювач) за-
плановано повний факторний експеримент, у
кожний осередок якого включили усічений план
регресійного аналізу кількісних факторів (щіль-
ність утримання комах, висота, площа та об’єм
сажка).
Досліди другого етапу було проведено за

планом Бокса — Бенкіна [6] у сажках аналогіч-
ної конструкції, як і на першому етапі, висотою
1,5 см (саме ця висота була визнана оптималь-
ною), площею 12,5×12,5 см. Годували комах
сумішшю яєць та метеликів ситотроги. Необхід-
ну добову кількість яєць для годування личи-
нок встановили експериментально. Метеликів
давали пропорційно кількості яєць з урахуван-
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ням максимальної місткості сажка. Вивчили
вплив кількісного складу корму та періодичності
годування на фоні різної щільності личинок на
біологічні показники золотоочки. Яйця ситотро-
ги давали в кількості 40%; 80; 120; 140; 200%
від необхідної для завершення розвитку личин-
ки, метеликів вносили відповідно 40%, 60, 80
та 100% максимальної місткості сажка.
Виробничу перевірку проведено в сажках

розміром 1,5×25×25 см. Личинок золотоочки
годували сумішшю яєць та метеликів ситотро-
ги в кількості 120% від необхідної для завер-
шення розвитку личинок при щільності утри-
мання останніх 1,03 особини/см3 сажка.
Комах для дослідів брали з масового розве-

дення й утримували за t 24±2°С, вологості зов-
нішнього повітря — 70—85% та тривалості світ-
лового дня 16 год. Показники виживання та
тривалості розвитку личинок встановлювали
після їхнього заляльковування. На І етапі дос-
ліджень протестували 96 варіантів, ІІ — 60,
повторність для кожного варіанта — 3-разова.
Яйця для досліду взято з масового розведен-
ня і відкладення однією групою самок. Факто-
ри, дію яких вивчали, не могли впливати на
виживання ембріонів. Цей показник був одна-
ковим для усіх варіантів і становив 97,3%. Ви-
робнича перевірка включала 30 повторень. Ре-
зультати оброблені з використанням методів
дисперсійного та регресійного аналізів.
Результати досліджень. Технологія масо-

вого розведення звичайної золотоочки включає
вигодовування личинок, очищення коконів, ут-
римання імаго та збирання яєць. Виживання
золотоочки від яйця до імаго залежить голов-
ним чином від смертності личинок (r=0,81;
Р<0,05). Отже, продуктивність розведення, пе-
редусім, залежить від оптимізації умов утри-
мання личинок. За результатами досліджень,
виживання останніх залежить від конструкції
сажка, складу корму, щільності утримання.
Результати І етапу досліджень показали

можливість групового вигодовування личинок.
Навіть при значній щільності — 1,03 личинки/
см3 у сажку вихід дорослих комах в окремих
варіантах становив 60—70%, що вище, ніж у
стільникових сажках, у яких значення показни-
ка дорівнює 50—55%. Групове утримання ли-
чинок значно спрощує процедуру внесення
яєць золотоочки, розподілення корму, збиран-
ня та очистку коконів і підготовку сажка до на-
ступного виробничого циклу.
Ключовим фактором конструкції сажків, який

визначав виживання личинок золотоочки, була
висота ємності. Скажімо, у сажках висотою 1,5 см
заляльковувалося 62,85%, збільшення висоти
до 3 і 4,5 см зумовлювало зниження показни-
ка виживання до 48,64 й 49,06% відповідно
(різниця достовірна F (2,291)=15,41; Р<0,00).
Дія факторів об’єму та площі поверхні була
тісно пов’язана з висотою сажка. У низьких саж-
ках (1,5 см) незалежно від їхніх розмірів вижи-
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вало 62,46—68,67% личинок. У високих сажках
(3 і 4,5 см) з мінімальними площею та об’ємом
виживало 41,62% личинок, зростання розмірів
до максимальних давало змогу збільшити ви-
живання до 56,51% (різниця достовірна F
(3,286)=7,23; Р<0,01). Слід зазначити, що до-
давання об’ємних наповнювачів (паперова
стрічка) нівелювало дію розмірів сажка.
Із вивчених видів корму найнижче значення

виживання спостерігали у варіанті, де комахи
отримували звичайну злакову попелицю, —
25,02%. Якщо золотоочку годували метелика-
ми ситотроги, виживало 42—50% личинок. У
варіанті, де кормом були яйця ситотроги або їх
давали лише впродовж 1-го віку з наступним
переведенням на метелики, до заляльковуван-
ня виживало 61—62% особин. Найбільш високі
показники виживання отримали при годуванні
личинок сумішшю яєць та свіжих метеликів си-
тотроги — 71,52% (різниця достовірна F
(8,285)=16,05; Р<0,00).
Загалом по досліду виживання хижаків істот-

но зменшувалося зі зростанням щільності ут-
римання з 62,1% при 0,34 личинки/см3 до
42,04% при 1,03 личинки/см3 (різниця достовір-
на F (2,267)=28,94; Р<0,00). Однак, треба ура-
хувати, що дія фактора щільності личинок тісно
пов’язана з конструкцією сажка та складом кор-
мового субстрату. На оптимальних кормах (су-
міш яєць з метеликами) зі зростанням щіль-
ності утримання виживання личинок знижуєть-
ся з 86,58 до 61,38%, водночас при живленні
попелицями зі зростанням щільності виживан-
ня знижується з 38,57 до 16,35%. У плоских
сажках (1,5 см) при найбільшій щільності неза-
лежно від їхніх інших розмірів виживає 52,38—
61,58% личинок (різниця недостовірна F
(4,273)=0,50; Р=0,74). У високих сажках (4,5 см)
спостерігали зростання показника виживання з
35,22 до 48,93% зі зростанням об’єму від 28,89
до 86,55 см3.
Тривалість розвитку преімагінальних стадій

золотоочки в досліді залежала лише від виду
корму й становила 18,91 доби при живленні
личинок попелицями та 23,27 доби — метели-
ками ситотроги (різниця достовірна F(5,285)=6,79;
Р<0,00).
Личинки золотоочки рухаються у горизон-

тальній площині не занурюючись у субстрат.
Отже, чим більша поверхня субстрату в сажках
рівного об’єму, тим більше хижаків там може
вижити. Висота сажка визначається лише кіль-
кістю корму, необхідного личинці для завер-
шення розвитку. Як виявилося, достатньо 1,5 см.
За такої висоти дія фактора площі та об’єму
нівелюється, і ці розміри можна задавати лише
з розрахунку зручності обслуговування. Ми зу-
пинилися на найбільшій випробуваній щіль-
ності — 1,03 личинки/см3 у сажку. Попри істот-
не зниження виживання, у дослідах показник
значно перевищував аналогічний для стільни-
кових сажків.
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Оптимізація конструкції сажків
для розведення членистоногих

Внутрішній простір сажка формується за до-
помогою кормових субстратів та наповнювачів.
Додавання до яєць ситотроги малооб’ємних
наповнювачів, таких, як тирса чи висушені ме-
телики, не сприяло зниженню смертності
личинок хижаків. Унесення тирси до попелиць
дало змогу збільшити виживання комах до
36,58%, а додавання метеликів — до 42,96%.
Ефект використання паперової стрічки залежав
від виду корму. При годуванні дрібноструктур-
ним кормом (яйця ситотроги) чи рухливим (по-
пелиці) наявність стрічки зумовлювала змен-
шення смертності личинок. Якщо до складу
корму входили метелики, то між варіантами зі
стрічкою та без неї різниці не спостерігали (різ-
ниця недостовірна F (1,292)=0,37; Р=0,54).
За результатами дослідів ІІ етапу, збільшен-

ня кількості яєць ситотроги більше ніж 120%
необхідної кількості для розвитку личинок при
повному заповненні сажка метеликами (100%)
не призводить до істотного зростання показни-
ка виживання. Визначення періодичності году-
вання показало, що при годуванні кожного дня

виживає 68,04% личинок. Якщо корм давати
через день, значення показника виживання ста-
новить 62,31%, через 2 дні — 61,29% (різниця не-
достовірна F (6,168)=0,50; Р=0,81). Установлен-
ня більш тривалого часу між годуваннями є
недоцільним, тому що за 3 доби метелики втра-
чають понад 75% вологи та перетворюються у
сухих, непридатних для живлення личинок.
Результати дослідів з пошуку оптимальної

конструкції сажка було підтверджено виробни-
чою перевіркою. Розмір сажків було вибрано на
підставі розмірів стандартного стільникового
сажка на 400 стільників. Описаний стільниковий
сажок давав можливість отримувати 350—400
коконів за 1 технологічний цикл. У запропоно-
ваний нами сажок ми поміщали 0,076 г яєць
золотоочки (щільність 1,03 особини/см3) та от-
римували в середньому 7,11 г, або 730,5 шт.
коконів. Виживання від яйця до імаго дорівню-
вало 72,22%. Одержані показники майже вдвічі
перевищують продуктивність загальноприйня-
тих стільникових сажків при значному скоро-
ченні витрат на їхнє обслуговування.

Запропоновано науково обґрунтовану ме-
тодику пошуку та оптимізації конструкції
сажка, яка включає 3 етапи. Реалізація її на
прикладі сажків для звичайної золотоочки
дала змогу вдвічі збільшити продуктивність

Висновки

вигодовування личинок при значному скоро-
ченні витрат трудових, матеріальних та
енергетичних ресурсів за рахунок оптимізації
конструкції обладнання та його обслугову-
вання.
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Викладено результати досліджень у польових
умовах дослідного зразка культиватора
фрезерного для догляду за рослинами на
селекційних ділянках. Наведено конструктивну
схему і технічну характеристику машини.

У селекційних установах України для догля-
ду за рослинами для механізованого обробітку
ґрунту в міжряддях і на міжділянкових доріжках
шириною більше 40 см застосовують до тепе-
рішнього часу розроблені в НВО «Підмосков’я»
спільно з ВІМом машини з активними робочи-
ми органами: мотосапу ротаційну МР-300 і роз-
пушувач багаторядний РФ-4. Машини, виготов-
лені більше 20 років тому, застаріли й фізично
зношені. Запасні частини відсутні, оскільки їх
випуск зупинено. Нині необхідні модерніза-
ція парку машин, що діє, і налагодження вітчиз-
няного випуску машин для догляду за росли-
нами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

У зв’язку з тим, що операції з основного обро-
бітку ґрунту (лущення стерні, дискування, чизе-
лювання, підготовка і внесення органічних і мі-
неральних добрив, оранка, культивація) на се-
лекційно-дослідних полях виконують машини
загального призначення, до них пред’являють
вимоги, що висуваються технологіями обробіт-
ку зернових і зернобобових культур, вживани-
ми в природно-виробничій зоні розташування
селекційної установи.
Передпосівну підготовку ґрунту на селекцій-

них ділянках повинні проводити на глибину зак-
ладання насіння до 8 см з відхиленням від се-
редньої глибини не більше 1 см. Висота гре-
бенів після проходу агрегатів не повинна
перевищувати 2 см. Підрізування бур’янів у зоні
дії робочих органів має бути повним. Після об-
робітку ділянок бажано, щоб на поверхні ґрун-

ту не було грудок діаметром більше 25 мм, а
щільність ґрунту не перевищувала 1,2 кг/см.
Допустиме підрізування культурних рослин не
більше 1% при максимальній захисній зоні 5
см. Огріхи і пропуски не допускаються.
Міжрядний обробіток посівів у фазі 5—7

листків проводять на глибину 6—10 см з одно-
часним знищенням бур’янів у рядках. Відхилен-
ня від середньої глибини допускається в межах
±2 см, висота гребенів після проходу технічно-
го засобу — не більше 4 см. Крім того, на І
етапі селекційних робіт одночасно з передпо-
сівною підготовкою ґрунту повинні формувати-
ся яруси і маркуватися рядки [5].
Для механізації додаткового передпосівно-

го обробітку ґрунту і догляду за рослинами на
кінець 80-х років минулого століття ВІМом було
освоєно 6 машин, у тому числі для вирівнюван-
ня ґрунту, формування і маркування рядків,
мотосапа ротаційна і розпушувач фрезерний [1].
Розробку конструкцій і освоєння виробницт-

ва дослідних партій селекційних машин для
технічних культур проводили галузеві НДІ
сільського господарства спільно з НВО «Агро-
прибор» та Сімферопольським НВО «Селек-
ційна техніка» [2]. У НВО «Селекційна техніка»
для підготовки ґрунту для селекційних посівів
були розроблені вирівнювач-подрібнювач ґрун-
ту ВІП-2А і фрези для суцільного обробітку
ґрунту ФНС-1,5 і ФНС-1,8. Після розриву еко-
номічних зв’язків з ВІМом НВО «Селекційна
техніка» було перейменовано в НВО «Селта»
і перепідпорядковано Українській академії аг-
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рарних наук. НВО поставило на малосерійне
виробництво велику частину базових машин
для механізації роботи в селекції зернових
культур і розробку машини для механізовано-
го обробітку ґрунту в міжряддях і на міжділян-
кових доріжках замість розпушувача фрезерно-
го РФ-4 [6], що актуально в сучасних умовах
виробництва.
Мета досліджень — підвищити інтенсив-

ність обробітку міжрядь на ділянках селекцій-
них посівів і первинного насінництва за раху-
нок створення нової машини на підставі аналі-
зу результатів експлуатації машин для догляду
за рослинами.
Методи досліджень. Вивчали технічні ха-

рактеристики машин для догляду за рослина-
ми та проводили аналіз результатів їх госпо-
дарської експлуатації в селекційних установах
України.
Результати досліджень. Для розробки ви-

хідних вимог на створення машини для догля-

ду за рослинами на селекційних ділянках були
обстежені організації, підвідомчі УААН, для
збору та аналізу результатів господарської екс-
плуатації парку техніки, що діє для вирішення
поставлених завдань. Було визначено най-
більш ефективний прототип машини — розпу-
шувач фрезерний РФ-4. В обговоренні стану
технічного парку машин для догляду за росли-
нами на селекційних ділянках у селекційних
центрах УААН і при підготовці вихідних вимог
на створення культиватора фрезерного брали
активну участь вчені М.А. Литвиненко, С.П. Ли-
фенко. Агротехнічні вимоги і технічне завдан-
ня були розглянуті на науково-технічній раді
Національного центру насіннєзнавства та сор-
товивчення СГІ УААН. За погодженими та зат-
вердженими в ННЦ «ІМЕСГ» документами в
НВО «Селта» було розроблено конструкторсь-
ку документацію машини і виготовлено дослід-
ний зразок.
Культиватор призначений для розпушуван-

ня ґрунту і знищення бур’янів у міжряддях і на
міжділянкових доріжках селекційних ділянок
просапних культур і на міжділянкових доріжках
ділянок первинного насінництва зернових і зер-
нобобових культур. Тип культиватора навісний.
Відомо, що навісні конструкції мають питому
масу, а відповідно і ціну на 25—30% нижче, ніж
можливі причіпні аналоги. Вони більш манев-
рові і продуктивні [3], що має велике значення
при обробітку багаточисельних селекційних
посівів на ділянках. Агрегатується культиватор
з трактором, забезпеченим розширювачем колії
до 2000 мм класу 6 кН. Енергетична оцінка
культиватора при проведенні відомчих прий-
мальних випробувань розрахункова, оскільки
технічна характеристика робочих органів по-
рівнянна з параметрами енергетичної оцінки
фрези для суцільного обробітку ґрунту ФНС-1,5
[4]. Привід карданної робочих органів від ВВТ
трактора, наладка бортових передач низька.
Захист робочих органів від перевантаження
здійснюється запобіжною муфтою, встановле-
ною на карданній передачі.
Попередніми випробуваннями в польових

умовах розробленого та виготовленого дослід-
ного зразка культиватора було встановлено,
що для обробітку ґрунту підвищеної твердості
в умовах засушливої зони південного земле-
робства деякі конструктивні рішення, взяті з
базової машини, було прийнято як недостатньо
надійні, незважаючи на те, що твердість ґрун-
ту в зоні обробітку сягала 40 кг/см при вологості
ґрунту 3% і масовій частці каменів за макси-
мальним розміром 30 мм у шарі глибиною до
8 см — 1,5%. У таких умовах експлуатації ус-
тановлено недостатню надійність приводів
фрезерних робочих органів та виявлено слабкі
місця культиватора — недостатню міцність

1

Культиватор фрезерний КФ�6: а — вигляд
збоку, б — вигляд ззаду; 1 — карданний вал,
2 — колесо, 3 — замок автозчіпки, 4 — рама,
5 — редуктор, 6 — робоча секція, 7 — ме�
ханізм заглиблення фрез, 8 — захисний ко�
жух, 9 — ланцюг, 10 — кілевидна лапа, 11
— ніж (фреза), 12 — ланцюгова передача,
13 — запобіжна муфта, 14 — вал шліцьовий,
15 — муфта ланцюгова
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шпонкових з’єднань і зубчаcтих передач, не-
надійність підшипникових вузлів.
За результатами досліджень для посилення

передачі приводу на фрезерні барабани її за-
мінили з редукторної на ланцюгову. Не витри-
мував навантаження і механізм регулювання
глибини обробітку ґрунту, який взято з прото-
типу. Введено конструктивні рішення для підви-
щення надійності роботи механізму. Опорні
пневмоколеса прикріплено до рами через гвин-
товий механізм регулювання положення, ме-
ханізм фіксації положення фрезерних бара-
банів робочих секцій посилено та замінено на
гвинтовий, у результаті чого додаткові опорні
колеса робочих секцій вилучено з конструкції.
У зв’язку з позитивними результатами роботи
машини на обробітку культур з міжряддями 45,
50 і 60 см виникла необхідність внести зміни в
конструкцію для догляду за рослинами з між-
ряддями 70 см.
Конструктивну схему доопрацьованого куль-

тиватора КФ-6 наведено на рисунку. Культива-
тор навішується на трактор за допомогою ав-
томатичної зчіпки 3 і складається з рами 4, на
якій установлено опорні пневмоколеса 2 цент-
рального редуктора 5 з карданною передачею

Продуктивність за годину основного часу, га/г від 0,162 до 1,47

Робоча швидкість руху, га/г від 0,9 до 2,7

Транспортна швидкість, км/г 10

Ширина колії, мм від 1300 до 2000

Ширина міжрядь, мм 45; 50; 60; 70

Глибина обробітку, см від 4 до 8

Кількість робочих секцій, шт. 6; 4; 2

Ширина смуги, обробленої робочою секцією, см 300

Частота обертання фрезерного барабана, об.хв–1 360

Маса культиватора, оснащеного робочими секціями:

  6-ма 566

  4-ма 446

  2-ма 334

Габаритні розміри культиватора, мм:

  довжина 1384

  ширина 2740

  висота 1100

Кількість обслуговуючого персоналу, чол. 1

1 та 6 робочих секцій. До робочої секції куль-
тиватора фрезерного входять фреза — бара-
бан з приводним валом, пов’язаним з проміж-
ним ланцюговою передачею 12. На валу фрез
барабана встановлені диски з ножами 11 по
чотири на кожному Г-подібної форми, а між
ними кріпиться кілевидна лапа 10. Рама 4 (від-
повідно на рисунку, б) є зварною конструкцією,
що складається з двох балок, виготовлених з
труб квадратного профілю, сполучених між со-
бою перемичками. На передній балці приваре-
ний замок 3 автозчіпки, симетрично торцям
балки скобами закріплені кронштейни опорних
коліс. Таке кріплення коліс дозволяє регулюва-
ти ширину колії культиватора. Корпус робочої
секції має ланцюг 9 для підвіски захисного ко-
жуха 8 до кронштейна, закріпленого на рамі 4,
та механізм 7 заглиблення фрезерних ножів у
ґрунт.
Ланцюгова передача передає обертання від

центрального редуктора на фрезерні бара-
бани і складається з порожньотілого валу з ус-
тановленими на ньому приводною зірочкою і
запобіжною муфтою, які змонтовані на підшип-
никових опорах натяжних зірочок і веденого
валу, встановленими на ньому веденою зіроч-

Параметри і розмір, одиниця виміру Норма

Технічна характеристика культиватора фрезерного КФ�6
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Продуктивність культиватора КФ-6 по-
рівняно з базовою, що використовується в се-
лекційних установах УААН для догляду за рос-
линами, збільшена на 32,6%. За результатами
польових досліджень культиватора проведе-

Висновки

но його конструктивне доопрацювання поза
рамками вихідних вимог та технічного зав-
дання — ширина міжрядь, що обробляються,
становить 45; 50; 60 і 70 см; це розширює
його застосування для догляду за рослинами.
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кою також на підшипникових опорах. Запобіж-
ні муфти відтаровані на підприємстві-виробни-
ку на момент спрацьовування 20,25 кГм і до-
даткового регулювання при експлуатації не по-
требують.
На культиваторі установлено 6 робочих сек-

цій, у т.ч. на 3-х з яких запобіжна муфта вста-
новлена зліва, а на інших — справа. При пе-
реміщенні агрегату уздовж ділянок дослідного
поля ножі фрезерних барабанів, що обертають-
ся, пошарово зрізають поверхневий шар ґрун-
ту, розпушують його в міжряддях або міжділян-
кових доріжках селекційних посівів і підрізують
бур’яни. Зони, не охоплені ножами фрез під
корпусами робочих секцій, обробляються па-
сивними кілевидними лапами 10, закріпленими
на корпусах робочих секцій.
Залежно від схеми посіву селекційних діля-

нок можливі такі варіанти налагодження куль-
тиватора: а — для обробітку міжрядь 45 см з
використанням 6-ти або 4-х робочих секцій; б
— для обробітку міжрядь 50 см з використан-
ням 6-ти або 4-х робочих секцій; в — для об-
робітку міжрядь 60 см з використанням 4-х ро-
бочих секцій; г — для обробітку міжрядь 70 см
з використанням 4-х робочих секцій; д — для
обробітку міжділянкових доріжок з відстанню
між центрами доріжок 172—200 см. При цьому
використовують 2 робочі секції.
Зміна колії культиватора здійснюється зсу-

вом опорних коліс уздовж переднього бруса
рами. Для варіантів налагодження рекоменду-
ють такі колії: а — 1350 мм; б — 1500; в —

1800; г — 2100 мм; д — колія дорівнює відстані
між робочими секціями.
Установку робочих секцій на ширину між-

рядь здійснюють зсувом робочих секцій уздовж
задньої балки рами залежно від ширини між-
рядь. Для полегшення розміщення секцій на
рамі культиватора нанесено відповідні мітки.
Схеми варіантів налагодження культиватора
більш детально наведено в настанові з експ-
луатації. Інші параметри технічної характерис-
тики машини наведено в таблиці.
Для проведення випробувань культиватора

розроблено програму і методику випробувань,
яка містить: технічну експертизу, агротехнічну
оцінку, оцінку безпеки конструкції, оцінку надій-
ності та експлуатаційно-технічну оцінку.
При проведенні відомчих приймальних та

господарчих випробувань культиватора фре-
зерного КФ-6 у Центрі наукового забезпечення
АПВ Автономної Республіки Крим на предмет
його відповідності вимогам технічного завдан-
ня, державним стандартам, технічній і конст-
рукторській документації встановлено, що дос-
лідний зразок машини задовольняє нормативні
вимоги. Подальші вдосконалення конструкції
при її серійному виробництві будуть проводи-
ти за відпрацьованою методикою на основі збо-
ру та аналізу результатів господарської експ-
луатації. У період господарських випробувань
обробляли ділянки з селекційними посівами
софлору фарбувального 8 га, льону — 3, нуту
— 3, сої — 2 га. Культиватор агрегатувався з
тракторами Т-25 і Т-40.
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ФОРМУВАННЯ АГРОФІЗИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ЧОРНОЗЕМНИХ
ҐРУНТІВ НА РІЗНИХ ДІЛЯНКАХ
АГРОЛАНДШАФТУ

Проведено порівняння агрофізичних параметрів
різних ділянок агроландшафту пару, перелогу,
поля цукрових буряків типової зерно�бурякової
сівозміни. Встановлено, що довготривале
використання механічного обробітку ґрунту
погіршує його агрофізичні властивості у полі
цукрових буряків: зростає щільність ґрунту,
погіршується його структура, знижується
водотривкість ґрунтових агрегатів.

Відсутність достатньої кількості органічних
і мінеральних добрив та значний механічний
тиск на ґрунт призводять до його фізичної дег-
радації, яка залежить від виду культури і сис-
теми обробітку ґрунту, технології вирощування
[3, 7, 8].
Чорноземні ґрунти мають найменшу стійкість

до механічного навантаження як у природних,
так і штучних агроекосистемах [5]. Передусім,
це ущільнення, що призводить до погіршення
інших агрономічно- та екологічно важливих
властивостей ґрунту [2]. За результатами дос-
ліджень, проведених ННЦ «Інститут ґрунто-
знавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського»
УААН, чорноземні ґрунти втрачають своє само-
відновлення (розущільнення), коли щільність
будови ґрунту перевищує 1,25—1,3 г/см3 [6].
Одним із перших істотну різницю в структурі

цілинних, перелогових і орних чорноземів вста-
новив П.А. Костичев. Він відмічав, що найкра-
ща зерниста структура цілинних і недавно ро-
зораних земель значно порушувалась у процесі
тривалого сільськогосподарського використан-
ня. Найбільш помітно на створення міцної
структури ґрунту впливали рослини з добре
розвиненою кореневою системою і надземни-
ми органами, які суцільно покривають ґрунт і не
потребують обробітку в період вегетації [4].
Кращий структурно-агрегатний стан ґрунту ут-
ворюється за рахунок зменшення агрегатів діа-
метром >10 мм та діаметром <0,25 мм, що в
свою чергу призводить до збільшення мікроаг-
регатів, які становлять фракцію 10—0,25 мм.

Тривалий обробіток чорноземних ґрунтів при-
зводить до морфологічної деградації агрегатів,
глибокої перебудови парового простору і в ці-
лому його укладення [6]. Руйнування структур-
них агрегатів при обробітку відбувається у ре-
зультаті механічного тиску і тертя знаряддями
обробітку на ґрунт, а також під упливом дії
краплин дощу на незахищені рослинами по-
верхні ріллі та проходження сільськогосподар-
ської техніки [1].
Мета досліджень — вивчити і порівняти аг-

рофізичні властивості різних ділянок агроланд-
шафту (пар, переліг, поле цукрових буряків ти-
пової зерно-бурякової сівозміни).
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в умовах Уладово-Люлинецької ДСС Ка-
линівського району Вінницької області в зоні
достатнього зволоження Північного Лісостепу
України у 2004—2006 рр. Агрофізичні показни-
ки ґрунту на різних ділянках агроландшафту
визначали на перелозі, пару та в полі цукрових
буряків типової зерно-бурякової сівозміни.
Щільність будови ґрунту відбирали у непоруше-
ному стані циліндрами об’ємом 500 см3, загаль-
ну пористість та пористість аерації — розрахун-
ковим методом, кількість водостійких агрегатів
— за методом І.М. Бакшеєва; структурно-агре-
гатний стан ґрунту за методом Саввінова на
основі методів Г.І. Павлова і А.Ф. Тюліна. Пе-
реліг на метеорологічній ділянці не мав антро-
погенного впливу понад 60 років, коли на пару
проводили тільки поверхневий обробіток ґрун-
ту до 8 см.
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Ґрунти дослідної ділянки — чорноземи ти-
пові вилугувані середньосуглинкові. Вміст гуму-
су в шарі ґрунту 0—20 см — 4,4%; 20—30 —
3,9; 30—40 см — 3,7%. Ємність поглинання ко-
ливається в межах 29—30 мг-екв./100 г ґрунту.
Забезпеченість обмінним калієм та рухомим
фосфором за Чіріковим у шарі 0—30 см стано-
вить 85—90 і 160—170 мг/кг ґрунту.
Результати досліджень. Відомо, що в умо-

вах перелогу, який не використовується люди-
ною, відсутній основний фактор, що безпосе-
редньо впливає на щільність і структуру ґрун-
ту — механічний обробіток. Водночас на нього
діє ряд інших факторів: волога, температура,
атмосферний тиск, організми, які живуть у ґрун-
ті, що можуть змінювати його щільність. Прове-
дені спостереження показують, що у природних
умовах щільність ґрунту відносно стабільна
протягом року і сезону [6]. За даними зарубіж-
них дослідників, щільність ґрунту на ріллі ста-
новить 1,32 г/см3, у лісі — 1,02 г/см3 [3].
Щільність ґрунту значною мірою залежить

від його обробітку, оскільки машини та ґрунто-
обробні знаряддя сприяють його ущільненню.
На перелозі ґрунт покритий багаторічними зла-
ковими травами, де щільність ґрунту в шарі 0—
10 см становила 1,06 г/см3, тоді як у полі цук-
рових буряків — 1,20, що було на 0,14 г/см3

більше від перелогу (рис. 1). У шарі 10—20 см
на перелозі ґрунт мав щільність 1,12 г/см3, на
пару — 1,17, а у полі цукрових буряків — 1,29
г/см3. Під упливом обробітку ґрунту спостеріга-
ли ущільнення нижніх шарів ґрунту до 1,33 г/см3,
що перевищує оптимальні для більшості сіль-
ськогосподарських культур агрофізичні пара-
метри. Водночас на перелозі і пару у шарі 20—
30 см щільність ґрунту становила 1,16 і 1,20 г/см3.
Це зумовлено наявністю плужної підошви, що
призводить до погіршення властивостей ґрун-
ту і обмеження росту коренів рослин. В орно-
му шарі щільність ґрунту в полі цукрових бу-
ряків становила 1,27 г/см3, тоді як на перелозі
і пару — 1,11 і 1,16 г/см3.
Під упливом ущільнення ґрунту змінюється

його шпаруватість на різних ділянках агроланд-
шафту. У проведених дослідженнях найбільшу
шпаруватість ґрунту спостерігали на перелозі
у шарах 0—10 і 10—20 см, що становило 60,12
і 57,69% і зумовлено впливом кореневої систе-
ми багаторічних злакових трав, які розрихлю-
вали ґрунт, тоді як у полі цукрових буряків від-
повідно 54,64 і 51,32% (табл. 1). Некапілярна
шпаруватість на перелозі була меншою на 3,50
і 1,39% порівняно з полем цукрових буряків, що
становило відповідно 49,33 і 48,33%. У шарі
20—30 см загальна шпаруватість на перелозі
у полі зерно-бурякової сівозміни була 57,69%,
капілярна шпаруватість — 48,35%, а в полі цук-
рових буряків — 51,32 і 41,31%. На пару за-

Рис. 1. Щільність ґрунту на різних ділянках
агроландшафту, Уладово�Люлинецька ДСС у
середньому за 2004—2006 рр.: – – — поле
цукрових буряків; – – — пар; – – — переліг

Щ
іл
ьн
іс
ть

 ґ
р
ун
ту

, 
г/
см

3

Шар ґрунту, см

Зерно-бурякова сівозміна  0—10 54,62 41,33 13,29 46,93

10—20 51,32 41,318 10,14 44,52

20—30 49,93 39,71 10,22 39,33

 0—30 51,95 40,74 11,21 43,60

Переліг  0—10 60,12 49,33 10,79 60,69

10—20 57,69 48,25 9,44 60,41

20—30 56,10 47,35 8,75 55,69

 0—30 57,97 48,31 9,66 58,93

Пар  0—10 57,78 47,20 10,57 56,46

10—20 55,77 45,20 10,57 47,01

20—30 54,90 45,46 9,44 43,77

 0—30 56,15 45,96 10,20 49,08

1. Агрофізичні властивості різних ділянок агроландшафту, Уладово�Люлинецька ДСС у се�
редньому за 2004—2006 рр., %

Шпаруватість

некапілярнакапілярназагальна

Ступінь
аерації

Ділянка агроландшафту
Шар

ґрунту, см
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гальна шпаруватість орного шару наближалась
до показників на перелозі, однак у шарах 0—
10 см вона знизилась до 57,78%. На відміну від
пару і перелогу загальна шпаруватість орного
шару в полі цукрових буряків була меншою на
4,2 і 6,02%, однак за шкалою Н.А. Качинського
вона оцінюється як допустима. Капілярна шпа-
руватість мала таку саму тенденцію, як і за-
гальна, на відміну від некапілярної, де відміче-

но її зростання, передусім, у полі цукрових бу-
ряків.
Ступінь аерації залежить від механічного

впливу на ґрунт і змінюється у прямій залеж-
ності від щільності ґрунту. Зовсім по-іншому
формуються щільність ґрунту та ступінь аерації
на перелозі. Ґрунт перелогу складається з тон-
кодисперсної, майже органічної, маси, накопи-
чення якої утворюють чисельні ділянки сітчас-
того виду. У великих порах знаходяться капро-
літи дощових черв’яків. Це супроводжується
збільшенням загальної шпаруватості та ступе-
ня аерації. Так, на перелозі ступінь аерації в
орному шарі ґрунту була вище на 15,33%, що
пояснюється присутністю багатьох ґрунтових
організмів в основному дощових черв’яків, які
у процесі своєї життєдіяльності збільшили за-
гальну шпаруватість ґрунту.
Отже, дослідженнями установлено, що дов-

готривалий механічний обробіток ґрунту по-
гіршує його агрофізичні властивості у полі цук-
рових буряків типової зерно-бурякової сіво-
зміни. При цьому зростає щільність ґрунту,
особливо у шарі 20—30 см.
На різних ділянках агроландшафту, пере-

дусім, за сільськогосподарського використання
структурно-агрегатний стан ґрунту погіршуєть-
ся і залежить від антропогенного навантажен-
ня. Так, на перелозі, де протягом 40 років ґрунт

Рис. 2. Структурно�агрегатний стан чорнозе�
му типового вилугуваного на різних ділянках
агроландшафту в середньому за 2004—
2006 рр.:  — поле цукрових буряків;  —
пар;  — переліг

Шар ґрунту 0—10 см

Шар ґрунту 0—30 см

Поле цукрових буряків

  0—10 20,0 69,6 10,4 2,29 78,19

10—20 23,7 69,3 7,0 2,26 84,09

20—30 26,4 67,2 6,4 2,04 84,65

  0—30 23,4 68,7 8,0 2,19 82,31

30—50 16,7 76,3 7,1 3,22 84,42

Переліг

  0—10 9,8 80,3 9,9 4,07 85,21

10—20 13,4 80,3 6,3 4,09 88,56

20—30 20,0 72,1 8,0 2,58 88,52

  0—30 14,4 77,5 8,1 3,46 87,43

30—50 13,5 78,2 8,3 3,59 89,01

Пар

  0—10 20,6 72,0 7,4 2,57 –

10—20 15,0 78,2 6,9 3,58 –

20—30 15,4 76,3 8,3 3,24 –

  0—30 17,0 75,5 7,5 3,08 –

30—50 14,4 78,5 7,1 3,66 –

2. Структурно�агрегатний стан чорнозему вилугуваного на різних ділянках агроландшафту в
середньому за 2004—2006 рр.

Кількість агрегатів при сухому просіюванні, % (розмір у мм)

>10 10—0,25 <0,25

Водостійкі
агрегати, %

Шар
ґрунту, см

Коефіцієнт
структурності
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не обробляли, у шарі 0—10 см кількість агре-
гатів діаметром >10 мм становила 9,8%, тоді як
у полі цукрових буряків і пару через інтенсив-
ний механічний обробіток ґрунту — 20 і 20,6%
(рис. 2). Відповідно зменшилась загальна кіль-
кість агрономічно цінних агрегатів 10—0,25 мм
до 69,6 і 72%, що було менше на 10,7 і 8,3%
порівняно з перелогом (табл. 2). Зі збільшен-
ням глибини орного шару спостерігали ущіль-
нення ґрунту, внаслідок чого зростає частка
агрегатів діаметром >10 мм. Так, у шарах 10—
20 і 20—30 см у полі цукрових буряків їх від-
мічено 23,7 і 26,4%, тоді як на пару — 15 і
15,4%, перелозі — 13,4 і 20% відповідно.
В орному шарі ґрунту, на відміну від пару і

перелогу, кількість агрегатів діаметром >10 мм
зростала до 23,4%, однак у підорному 30—50
см, де ґрунт не обробляється, їхня кількість
незалежно від ділянок агроландшафту залиша-
лася у межах 13,5—16,7%. Кількість агрономіч-
но цінних агрегатів в орному шарі на перелозі
становила 77,5%, полі цукрових буряків — на
8,8% менше. Порівняно з перелогом коефіцієнт
структурності в орному шарі ґрунту був вищим,

ніж у полі цукрових буряків, у 1,58 раза, у підор-
ному 30—50 см — на 0,37 раза. Найбільш ост-
руктуреними залишалися нижні шари ґрунту, де
коефіцієнт структурності на різних ділянках аг-
роландшафту коливався у незначних межах —
3,22—3,66, однак у верхніх (0—10 і 10—20 см)
шарах ґрунту у полі цукрових буряків він знижу-
вався майже вдвічі. На пару за рахунок часто-
го обробітку верхнього шару ґрунту коефіцієнт
структурності становив 2,57, однак у нижніх
шарах він зростав до 3,58 і 3,24 та залишався
на рівні перелогу. Наведені в табл. 2 дані свід-
чать, що чорноземи вилугувані як під природ-
ною рослинністю (цілина), так і на інших ділян-
ках, характеризуються досить високою водо-
тривкістю ґрунтових агрегатів (85,21—89,01%).
На перелозі у шарі 0—10 і 10—20 см кількість
водотривких агрегатів була на рівні 85,21 і
88,56%, тоді як у полі цукрових буряків — 78,19
і 84,09%, що пов’язано у першу чергу з меха-
нічним обробітком ґрунту. У шарі 0—30 см на
перелозі водотривкість агрегатів становила
87,43%, у полі цукрових буряків — 82,31, підор-
ному шарі ґрунту, відповідно, 89,01 і 84,42%.

Механічний обробіток ґрунту призводить
до ущільнення нижніх шарів ґрунту в полі цук-
рових буряків до 1,33 г/см3, що перевищує оп-
тимальні агрофізичні параметри для біль-
шості сільськогосподарських культур. Водно-
час на перелозі і пару у шарі 20—30 см
щільність ґрунту становила 1,16 і 1,20 г/см3.
Це зумовлено наявністю плужної підошви, що
призводить до погіршення властивостей
ґрунту, обмежується ріст коренів рослин.
У процесі довготривалого сільськогоспо-

Висновки

дарського використання кількість агрономіч-
но цінних агрегатів в орному шарі в полі цук-
рових буряків зменшилась на 8,8%, коефіцієнт
структурності — у 1,58 раза порівняно з пе-
релогом, що спричиняє агрофізичну деграда-
цію ґрунтів, порушення рівноваги між гумус-
ним і структурно-агрегатним станом чорнозе-
му. Найбільш оструктуреними залишаються
нижні шари ґрунту, де коефіцієнт структур-
ності на різних ділянках агроландшафту ко-
ливався у незначних межах — 3,22—3,66.
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА СОРТІВ
КАРТОПЛІ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ
НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕРОБКИ

Наведено комплексну оцінку якості виготовлених
картоплепродуктів, кулінарну оцінку бульб
досліджуваних сортів вітчизняної селекції.
Виділено сорти різних груп стиглості, придатні
до переробки.

При виготовленні продуктів з картоплі важ-
ливе значення має якість сировини, від якої за-
лежать консистенція, колір, смак, харчова цін-
ність та інші властивості готової продукції.
Специфічні вимоги переробної промисло-

вості до якості сировини охоплюють комплекс
ознак: форма бульб, кількість та глибина заля-
гання вічок. Вони впливають на кількість від-
ходів при очищенні бульб картоплі (не більше
15%), оптимальний уміст сухих речовин (20—
25%), від чого залежить вихід готового продук-
ту. При вмісті редукованих цукрів не більше
0,25% отримують продукти світлого кольору та
хрусткої консистенції [1].
Комплексної оцінки придатності сортів кар-

топлі як сировини для виготовлення харчових
продуктів потребують також і інші галузі пере-
робної та кулінарної індустрії. Так, для виготов-
лення крохмалю потрібні сорти, що містять по-
над 50% крохмальних зерен діаметром більше
0,35 мк, а для приготування пюре використо-
вують картоплю, яка добре розварюється, з
м’якушем, стійким до потемніння та вмістом су-
хих речовин понад 22% [4].
Придатність картоплі до переробки — це

комплекс ознак, що визначають можливість ви-
користання сортів для виготовлення конкретно-
го виду продукту. Бульби повинні мати приваб-
ливий зовнішній вигляд, відмінні смакові якості,

добру розварюваність, без пошкоджень, з не-
темніючим м’якушем після варіння та тривалим
періодом зберігання [3, 6].
Мета досліджень — визначити технологічні

показники бульб картоплі, придатної до пере-
робки, та кулінарні властивості бульб залежно
від сорту.
Матеріали та методика досліджень. Дос-

ліджували 10 сортів картоплі вітчизняної се-
лекції, створені в Інституті картоплярства УААН.
Польові досліди та лабораторні аналізи прово-
дили протягом 2006—2008 рр.
У лабораторних умовах визначали комплекс

морфологічних показників (індекс форми, кіль-
кість і глибину залягання вічок), біохімічні по-
казники (уміст сухих речовин, крохмалю і реду-
кованих цукрів), стійкість до потемніння м’яку-
ша бульб за 9-бальною кольоровою шкалою
(Німеччина), відходи при очищенні — зважу-
ванням вимитих і підсушених бульб до очист-
ки і після неї, якість виготовлених картопле-
продуктів (чіпсів і картоплі фрі) за 9-бальною
системою з використанням стандартів, розроб-
лених Інститутом зберігання і переробки сіль-
ськогосподарської продукції (Нідерланди) [5].
Лабораторні дослідження проводили після зби-
рання врожаю.
Кулінарну оцінку бульб картоплі здійснено за

8-ма показниками (розварюваність, консистен-
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ція, борошнистість, вологість, смак, запах, по-
темніння сирих і варених бульб), визначали се-
редній оцінний бал по кулінарних властивостях
[4]. Органолептична оцінка виготовлених кар-
топлепродуктів включає зовнішній вигляд, ко-
лір, консистенцію, запах і смак [2]. За резуль-
татами дегустації розраховували середній бал
якості продукту.
Результати досліджень. У табл. 1 наведе-

но комплексну оцінку якості картоплепродуктів
за морфологічними, біохімічними та технологіч-
ними показниками. В роки досліджень морфо-
логічні показники змінювались від 7,3 до 9 ба-
лів. Найкращими за комплексом морфологічних
ознак виявились сорти Загадка, Фантазія, Ле-
вада, Лілея, Червона рута. Високий бал (9) за
біохімічним показниками мали сорти Загадка,
Дніпрянка, Скарбниця, Глазурна, Фантазія.

Загадка 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Повінь 8,0 8,5 8,5 9,0 8,0 8,0 9,0

Дніпрянка 7,7 9,0 8,8 8,8 8,0 8,0 8,5

Скарбниця 7,3 9,0 8,7 9,0 8,0 7,8 8,0

Глазурна 7,7 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0

Світанок
київський 8,0 8,0 8,7 9,0 8,0 7,5 9,0

Фантазія 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Левада 8,3 8,5 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0

Лілея 8,3 8,5 9,0 9,0 8,0 8,5 9,0

Червона
рута 8,3 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 9,0

1. Комплексна оцінка якості виготовлених картоплепродуктів залежно від сорту, бал (2006—
2008 рр.)

Сорт

Показники

Технологічні

потемніння м’якуша бульбморфологічні біохімічні якість
картоплі фрі

відходи при
очищенні

якість
чіпсів

сирих варених

Загадка 6,0 3,3 7,7 7,0 8,5 8,0 8,8 9,0 7,3

Повінь 8,3 7,0 8,0 8,2 8,8 8,3 9,0 9,0 8,3

Дніпрянка 5,5 5,0 5,3 6,5 8,0 7,8 8,5 9,0 7,0

Скарбниця 5,0 5,6 6,6 5,6 8,0 8,3 8,5 8,3 7,0

Глазурна 7,5 6,5 7,2 8,0 8,8 8,7 9,0 9,0 8,1

Світанок
київський 9,0 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,8

Фантазія 5,5 5,0 6,0 7,0 9,0 8,0 9,0 9,0 7,3

Левада 7,5 6,5 7,0 7,3 9,0 8,5 9,0 9,0 8,0

Лілея 6,5 6,3 6,2 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 7,8

Червона
рута 5,2 5,6 5,3 7,0 8,5 7,8 8,5 9,0 7,1

2. Кулінарні властивості бульб картоплі, бал (у середньому за 2006—2008 рр.)

Середній
балСорт роз-

варюваність
консистенція борошнистість вологість запах смак сирих варених

Показник Потемніння бульб
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За результатами досліджень дано оцінку
сортам картоплі вітчизняної селекції за ком-
плексом морфологічних, біохімічних і техноло-
гічних параметрів. Сорти, що вивчали, мо-
жуть бути використані картоплепереробни-
ми підприємствами.
Всі досліджувані сорти були стійкими до

потемніння м’якуша бульб у сирому і варено-
му стані (8,5—9 балів). Кількість відходів при
очищенні коливалась від 4,8 до 7,9%. Середній
оцінний бал якості виготовлених продуктів за
органолептичною оцінкою був високим (7,5—
9 балів). За кулінарною оцінкою всі сорти мали
добрі смакові якості. Найкращими були Світа-
нок київський (9), Глазурна (8,7), Левада, Лілея
(8,5 бала).

Висновки

Установлено, що для виробництва чіпсів
найбільш придатні сорти Загадка, Фантазія,
Левада, Лілея, картоплі фрі — всі досліджувані
сорти. Найкращим виділився сорт Глазурна.
Сорти Світанок київський і Червона рута ви-
явились придатними для виробництва крох-
малю. Для виробництва сухого картопляно-
го пюре придатні 8 сортів: Загадка, Повінь,
Дніпрянка, Скарбниця, Глазурна, Фантазія, Ле-
вада, Лілея.
Використання сортів, які відповідають ви-

могам переробної промисловості, дає змогу
значно скоротити витрати електроенергії,
рослинної олії при обсмаженні і одержати кон-
курентоспроможні харчові продукти високої
якості.
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З біохімічної точки зору розрізняють фер-
ментативне і неферментативне потемніння м’я-
куша бульб. Ферментативне потемніння зумов-
лене руйнуванням клітин та окисненням полі-
фенолів. Воно відбувається ще у сирих буль-
бах, коли між очисткою і кулінарною обробкою
минає досить часу для розвитку цього процесу.
Неферментативне потемніння м’якуша бульб
відбувається в період кулінарної обробки і по-
в’язане з взаємодією заліза з хлорогеновою
кислотою. В дослідженнях усі сорти мали ви-
соку стійкість до потемніння м’якуша бульб у
сирому і вареному стані.
У роки проведення досліджень відходи при

очищенні бульб були в межах 4,8—7,9%. Всі
сорти по цьому показнику були придатні до пе-
реробки. Оцінку продуктів, одержаних від сиро-
вини кожного сорту, виводили по середньому
оцінному балу органолептичних показників. Для
цього оцінювали зовнішній вигляд виготовлено-
го продукту, колір, консистенцію, запах і смак.
Встановлено, що для виробництва чіпсів

найбільш придатні сорти Загадка, Фантазія,
Левада, Лілея, картоплі фрі — всі досліджувані
сорти. Найкращим був сорт Глазурна.

Кулінарні властивості бульб сортів картоплі
показано у табл. 2. За результатами розварю-
ваності вищий бал 9 отримав сорт Світанок київ-
ський, сорти Повінь — 8,3, Глазурна і Левада
— 7,5 бала. М’якою консистенцією відрізняли-
ся сорти Світанок київський і Повінь (7), Гла-
зурна і Левада (6,5 бала). За кулінарною оцін-
кою всі сорти мали добрі смакові якості. Найк-
ращими були сорти Світанок київський (9),
Глазурна (8,7), Левада, Лілея (8,5 бала). Най-
вищим оцінний бал за кулінарними властивос-
тями був у сортів Світанок київський (8,8), По-
вінь (8,3), Глазурна (8,7), Левада (8 балів).
Сорти картоплі, що вивчали, мають добрі

смакові і споживні якості (нетемніючий м’якуш
до і після варіння, малу кількість відходів при
очищенні, високий бал за органолептичними
показниками) і за комплексною оцінкою вони не
поступаються зарубіжним сортам та цілком
придатні до переробки на картоплепродукти.
Сорти Світанок київський і Червона рута ви-

явились придатними для виробництва крохма-
лю, 8 сортів — виробництва сухого картопля-
ного пюре (Загадка, Повінь, Дніпрянка, Скарб-
ниця, Глазурна, Фантазія, Левада, Лілея).
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ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЗБЕРІГАННІ
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Розглянуто можливості зберігання плодоовочевої
продукції перед реалізацією з обробкою її
біопрепаратами при температурі від 4±0,5 до
22±2оС, що дає змогу зменшити природні і,
насамперед, мікробіологічні псування.

З погляду багатьох економістів, зростання
цін на продукти харчування, зумовлене збіль-
шенням споживання, вартості енергоносіїв, а
також глобальними змінами клімату, має дов-
гостроковий характер. Крім загальних тенден-
цій, істотно впливають на ціноутворення втра-
ти продукції, розмір яких визначається станом
економіки, країни виробника.
Так, за даними Міжнародної організації по

продовольству і сільському господарству (ФАО),
втрати плодоовочевої продукції в період між її
виробництвом і споживанням становлять: у
розвинутих країнах — 5—15, у тих, що розви-
ваються, — 25—35%. За останні роки в Україні
втрати капусти сягали 24%, столових буряків —
27, моркви — 20, цибулі — 15% [2]. З огляду
на це завдання зниження втрат під час транс-
портування, зберігання та реалізації рослинної
продукції набуває особливої актуальності.
Найбільше псуються продукти зі слабкою

імунною системою та малим строком зберіган-
ня: сливи, вишні, черешні, персики, виноград та
ін. Основна їхня частина надходить у продаж
одразу після збирання, до того ж їх реалізація
здійснюється в умовах «польового» зберігання
без використання захисних заходів, тому втра-
ти часто сягають 50% [4]. Причина таких вели-
ких втрат — фітопатогени, які потрапляють на
продукцію під час вирощування, збирання,
транспортування та зберігання, внаслідок чого
на 1 г продукції може припадати 20—7.106

клітин пліснявих грибів, 1.102—3.107 дріжджів,
1.102—7.108 та 10—5.105 клітин кислоутворюю-
чих бактерій, тобто мікроорганізмів, які спричи-
няють виникнення та розвиток мікробіологічно-
го псування [6]. Крім помологічних особливос-

тей, на розмір втрат, зокрема і лежкоздатної
сільськогосподарської продукції, впливають ме-
ханічні пошкодження, різні за своєю природою.
У стані спокою стійкість плодів проти шкід-

ників забезпечується сукупною дією низки за-
хисних механізмів. Так, товстий восковий наліт
чи велике опушення (наприклад, у персиків
деяких сортів) перешкоджають змочуванню
поверхні водою, яка сприяє пророщуванню
спор, а присутній у рослинних тканинах кальцій
посилює зчеплення пектинових ланцюжків, пе-
решкоджаючи їх швидкому гідролізу і пектолі-
тичним ферментам патогену [5]. Механічні по-
шкодження покривних тканин шкідниками, а
також під час транспортування порушують функ-
ціонування захисних систем, що спричиняє до-
даткові втрати.
Відомо багато технологічних методів фізич-

ного та хімічного впливу на продукцію, спрямо-
ваних на мінімізацію втрат. Кращі результати
отримують при охолодженні продукції до тем-
ператур, за яких розвиток патогенної мікро-
флори пригнічується, проте навіть в умовах хо-
лодильного зберігання та транспортування
втрати залишаються істотними. Іноді викорис-
товують ультрафіолетове та радіаційне опро-
мінювання, обробку хімічними препаратами,
озонування, вакуумування та ін., але ці мето-
ди недостатньо ефективні й дорогі. Цих недо-
ліків позбавлений біометод, де для боротьби з
фітопатогенами використовують біопрепарати
на основі природних штамів мікробів-антаго-
ністів, які мають високу фунгіцидну та бактери-
цидну активність. Відносно низька вартість,
доступність, висока ефективність пригнічення
фітопатогенів та екологічна безпека дають змо-
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гу вважати біологічний захист перспективним
засобом зниження втрат рослинної продукції.
Методи досліджень. З метою перевірки мож-

ливості використання біологічного захисту як
засобу зниження втрат під час транспортуван-
ня та наступної реалізації проведено досліди
щодо зберігання рослинної продукції, обробле-
ної мікробіологічними препаратами гаупсин
(штам бактерій роду Pseudomonas aureofaciens
№ 2687) і планриз (штам бактерій роду Pseu-
domonas fluorescens АР-33).
Моделювання стану продукції після транс-

портування проводили на яблунях сорту Гол-
денспур. На зберігання закладали плоди різної
товарної якості: з 1—2 проколами на глибину
20—30 мм; розрізами завдовжки до 50 мм на
глибину 15—20 мм; з розтріскуванням поверх-
невого шару плодів після ударів; стандартні (не
зів’ялі та з непошкодженим поверхневим шаром).
Дослідні партії яблук з різними видами по-

шкоджень обробляли водяною суспензією мік-
робіологічного препарату гаупсин з концентра-
цією 5.107 кл/см–3. Контрольними були нео-
броблені плоди. Яблука кожної дослідної партії
окремо розкладали у пластмасові ящики, які
попередньо стерилізували спиртом, і встанов-
лювали у затемненому приміщенні. Температу-
ра зберігання становила 22±2°С, тривалість
дослідів — 15 діб. У процесі зберігання прово-
дили товарознавчий аналіз, визначали розмір
мікробіологічних псувань та природних втрат.
Одержані дані свідчать, що обробка гаупси-

ном дала змогу зменшити втрати як стандарт-
них, так і пошкоджених плодів. Загальні абсо-
лютні втрати обробленої продукції становили в
середньому у стандартних 4, у пошкоджених
яблук — 24,3%, на контролі втрати були 11,76
і 38,64% відповідно (рисунок).

Зазвичай при транспортуванні пошкоджуєть-
ся 9—11% рослинної продукції [5], якщо се-
редні втрати яблук на контролі становили
14,4%, то в оброблених — 6,3%, тобто в 2,3
раза менше. Вочевидь, контакт пошкоджених і
стандартних плодів у реальних умовах транс-
портування призводить до збільшення мікро-
біологічного псування під час зберігання та в
процесі їхньої реалізації, що є додатковим еко-
номічним стимулом до використання мікробіо-
логічних препаратів.
Враховуючи, що у вартісному відношенні

максимальні втрати спостерігаються під час
транспортування та подальшого зберігання не-
лежкоздатної продукції, яка дорого коштує, зни-
ження втрат у цій товарній групі є особливо
важливим.
Ефективність біозахисту нележкоздатної

рослинної продукції визначали за результата-
ми зберігання томатів сорту Маяк і винограду
сорту Королева. У дослідженнях для пригнічен-
ня фітопатогенів використовували водяні сус-
пензії планризу та гаупсину з концентрацією
1.107 та 5.107 кл/см–3 відповідно.
Оброблену та необроблену (контрольну)

продукцію розкладали у пластмасові стерилізо-
вані ящики і розташовували у затемненому
приміщенні. Тривалість зберігання винограду
становила 9, томатів — 15 діб при температурі
зберігання 22±2°С. Під час досліджень визна-
чали природні втрати та мікробіологічні псуван-
ня (табл. 1). Дані таблиці свідчать, що завдяки
обробці гаупсином мікробіологічні псування ви-
нограду зменшилися у 2,4, томатів — у 2,1 ра-
за; обробка планризом також зменшила втра-
ти: винограду — у 2,1, томатів — у 1,9 раза.
Одержані результати підтверджують високу

ефективність біометоду як засобу пригнічення
фітопатогенів. Водночас потрібно зазначити,
що крім очікуваного зниження мікробіологічних
псувань, використання мікробіологічних препа-
ратів значно знижувало природні втрати рос-
линної продукції, зокрема яблук сорту Голден-
спур, томатів Маяк та винограду сорту Короле-
ва. Напевно, цей ефект пояснюється здатністю
метаболітів бактерій роду Pseudomonas впли-
вати на обмінні процеси рослинних клітин, які
відповідають за процес дихання оксидаз, шля-
хом часткового інгібування,
Доведено, що інгібування оксидаз знижує

інтенсивність окисно-відновних реакцій та спо-
вільнює витрати запасних клітинних речовин,
насамперед, кислот і цукрів, що скорочує при-
родні втрати.
Порівняння одержаних результатів із зако-

номірностями холодильного зберігання вияв-
ляє подібність дії мікробіологічних препаратів
з впливом низьких температур. Так само, як і
біопрепарати, вони сповільнюють клітинний ме-

Результати зберігання плодів яблук сорту
Голденспур (τ τ τ τ τ =15 діб, t=22±2 оС): а — при�
родні втрати; б — мікробіологічні псування;
в — загальні абсолютні;  — стандартні; 
— з проколами;  — розрізами;  — з роз�
тріскуванням; 1 — контроль (без обробки);
2 — обробка гаупсином (титр розчину 5.107

1/см–3)
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таболізм і знижують витрати при зберіганні,
проте при використанні мікробіологічних препа-
ратів стан продукції такий самий, як і охолод-
женої, але досягається без витрат холоду. Цю
особливість дії біопрепаратів можна використа-
ти для підвищення температури холодильного
зберігання, оскільки вона дає змогу компенсу-
вати недостатній ступінь охолодження продук-
тів попередньою обробкою їх мікробіологічни-
ми препаратами.
Оцінку можливості холодильного зберігання

рослинної продукції при підвищених темпера-
турах проведено на яблуках сорту Голден.
Температура зберігання становила 4±0,5°С,
тривалість — 90 діб.
Перед закладанням на зберігання яблука

Виноград сорту Королева 9 13,20 10,05 23,35 11,77 7,80 19,57 15,23 18,36 33,59

Томати сорту Маяк 15 1,90 21,25 23,15 1,18 19,18 20,36 3,85 40,63 44,48

Пр им і т к а . 1 — втрати природні; 2 — мікробіологічні псування; 3 — загальні абсолютні.

1. Втрати продукції, обробленої біопрепаратами (t= 22±2 оС), %

Продукція

Т
ри
ва
л
іс
ть

зб
ер
іга
нн
я,

д
іб

Варіант досліджень

Планриз, 1.107 1/см–3 Гаупсин, 5.107 1/см–3 Контрольний
(без обробки)

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Початковий склад 15,10 0,35 12,67 12,12 0,55 – – –

Після зберігання:

  оброблені
  планризом 14,40 0,31 9,86 9,38 0,48 2,50 – 2,50

Контрольні
(без обробки) 12,50 0,24 8,23 7,96 0,27 5,00 3,00 8,00

2. Результати зберігання яблук сорту Голден (τ τ τ τ τ = 90 діб, t=4 оС)

Варіант
досліджень загальні

абсолютні

сухих
розчинених
речовин

титрованих
кислот

загального
цукру

моно-
цукрів

сахарози природні
мікро-
біологічні
псування

Масова частка, % Втрати, %

обробляли водяною суспензією біопрепарату
планриз з концентрацією 1.107 кл/см–3. Контро-
лем були необроблені яблука. Під час дослідів
визначали природні втрати, мікробіологічні псу-
вання та хімічний склад плодів (табл. 2).
За результатами хімічного аналізу, обробка

продукції сповільнювала метаболізм рослинних
клітин, тому інтенсивність витрачання основних
запасних речовин, кислот і цукрів знизилася.
Дані аналізу узгоджуються з результатами виз-
начення природних втрат, які в оброблених
плодів зменшилися на 2,5%.
Загальні втрати дослідного зберігання яб-

лук при 4±0,5°С відповідають втратам за
стандартного зберігання плодів при 0±1°С, що
дає змогу зробити висновок про можливість

Гаупсин (активний штам
бактерій Рseudomonas
 aureofaciens № 2687) 0,036 20 1,0 112,20 96,50

Планриз (активний штам
бактерій Рseudomonas
fluoresces AP-33) 7,20 20 144,0 80,50 83,90

* Ринкова вартість — 8 грн/кг; ** 4 грн/кг.

3. Розрахунок економічної ефективності обробки продукції мікробіологічними препаратами

Препарат
Вартість 1 л
робочого
розчину, коп.

Витрати
на обробку 100 кг продукції

Вартість препарату
на обробку продукції, грн

л коп. томати**виноград*
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Проведені дослідження підтвердили ефек-
тивність біологічного захисту як засобу при-
гнічення фітопатогенів плодів та овочів. Об-
робка мікробіологічними препаратами гаупсин
і планриз знижує як мікробіологічні псування,
так і природні втрати продукції у діапазоні
температур від 4±0,5 до 22±2°С, що забезпе-
чує можливість їх використання у більшості
зберігаючих технологій. Такі характеристи-

Висновки

ки, як низька вартість, доступність, просто-
та використання та поєднання з біологічно
активними речовинами органічної та неорга-
нічної природи дають змогу вважати мікробі-
ологічні препарати основними компонентами
при розробці нових екологічно чистих препа-
ратів підсиленої дії, які здатні істотно змен-
шити втрати рослинної продукції під час її
транспортування, зберігання та реалізації.
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використаня засобів біологічного захисту для
підвищення температури довгострокового хо-
лодильного зберігання рослинної соковитої
продукції [1, 3].
Економічний ефект підвищення температу-

ри зберігання визначатиметься сукупністю еко-
номічних параметрів усіх стадій відповідного
технологічного циклу, розробка яких потребує
додаткових досліджень. Проте загальні показ-
ники, які характеризують процес використання
біологічного захисту в цілому, можуть бути

одержані на підставі результатів лабораторно-
го зберігання томатів і винограду (див. табл. 1).
Розраховано економічну ефективність об-

робки винограду та томатів мікробіологічними
препаратами гаупсин та планриз (табл. 3). Дані
таблиці дають змогу прогнозувати одержання
прибутку від використання біопрепаратів, які
поєднують низьку вартість з високою ефектив-
ністю навіть за короткочасного зберігання та
реалізації невеликої кількості соковитої рослин-
ної продукції, тобто в умовах роздрібної торгівлі.
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У сучасних соціально-економічних умовах
польове кормовиробництво, яке забезпечує
85—90% кормів у країні, має вирішальне зна-
чення для стабільного розвитку ефективного,
економічно вигідного тваринництва.
Вітчизняна наукова агрономія почала розви-

ватися зі створення дослідних полів і дослід-
них станцій, які впливали на запровадження на-
укових принципів ведення сільського госпо-
дарства. Одним із таких осередків було
Полтавське дослідне поле, що стало другою
передумовою зародження та початком станов-
лення сільськогосподарської дослідної справи
з польового кормовиробництва. Саме на Пол-
тавському дослідному полі було розпочато дос-
лідження з агротехніки вирощування багаторіч-
них бобових трав та інших кормових культур,
уперше для Лісостепу України було застосова-
но пари, зайняті кормовими травами й іншими
культурами [1].
Значний внесок у становлення дослідної

справи з польового кормовиробництва завдя-
ки вивченню агротехніки вирощування люцер-
ни зробили також Харківське та Херсонське
дослідні поля, Сумська і Носівська дослідні
станції, вивченню однорічних культур на зеле-
ний корм — Сумська, Харківська, Херсонська
дослідні станції та Верхньо-Дніпровське дослід-
не поле [2]. Тому третьою передумовою зарод-
ження сільськогосподарської дослідної справи
з польового кормовиробництва були соціально-
політичні зміни в країні, що привели до розши-
рення селянського травосіяння.
З точки зору організації наукової і дослідної

роботи з польового кормовиробництва його
розвиток можна розділити на 5 періодів: нако-
пичення знань про кормові культури та польо-
ве травосіяння (друга половина ХVІІІ ст. —
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Висвітлено історичні аспекти становлення та
розвитку сільськогосподарської дослідної справи
з польового кормовиробництва в Україні,
ситуацію, що склалася в тваринництві і
кормовиробництві у ХХ ст., та основні здобутки
у розвитку наукових досліджень з польового
кормовиробництва.

1884 р.); становлення дослідної справи з по-
льового кормовиробництва (1884—1929 рр.);
створення та функціонування наукових уста-
нов, які обслуговували кормовиробництво (в
т.ч. і польове кормовиробництво) як окрему га-
лузь сільського господарства (1930—1955 рр.);
розвитку досліджень з польового кормовироб-
ництва в усіх ґрунтово-кліматичних зонах Украї-
ни (1956—1973 рр.); розробки наукових основ
польового кормовиробництва Інститутом кормів
і координованими ним науково-дослідними ус-
тановами (1973—2000 рр.).
На початку 30-х років ХХ ст., з початком

індустріалізації та колективізації, відбулися
глибинні перетворення на селі. Скотарство на-
бирало вже самостійної ваги і в кожному з ок-
ремих районів України шукало для себе тієї
рільничої бази, яка б давала максимальні мож-
ливості для прогресивного розвитку його про-
дуктивних галузей [7]. Незадовільна кормова
база була однією з причин, що стримували роз-
виток тваринництва. Так, у 1927 р. поголів’я
ВРХ налічувало 7,4 млн гол., площі посіву од-
норічних трав становили 404,8 тис. га, багато-
річних — 84,2 тис. га. Під кормові культури
відводилося 489 тис. га, що не перевищувало
2% усієї посівної площі [6]. Однак наукових
методів і способів розширення кормової бази,
поліпшення і розвитку її бракувало. Тому у
жовтні 1930 р. на базі Полтавської сільськогос-
подарської дослідної станції була організована
Українська науково-дослідна станція кормових
рослин, яку в 1931 р. реорганізовано в УНДІ
кормів, 1935 р. — сектор кормодобування УНДІ
тварин, з 1938 р. і до 1955 р. — в Український
філіал ВНДІ кормів ім. Вільямса. Тобто, було
створено наукові установи, які обслуговували
безпосередньо кормовиробництво, в т.ч. і по-
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льове кормовиробництво як окрему галузь сіль-
ського господарства.
Вже в 1940 р. уся посівна площа кормових

культур досягала 4,4 млн га, з яких укісна пло-
ща багаторічних трав перевищувала 2 млн га,
в т.ч. люцерни — 784,3 тис. га. Широкому впро-
вадженню багаторічних бобових трав у довоєн-
ний період сприяло масове введення польових
і кормових сівозмін з 2—3-ма полями багаторіч-
них трав. Однорічні культури, в т.ч. озимі на
зелений корм, займали 18 млн га, а кормові
коренеплоди — 0,35 млн га. Поголів’я ВРХ до-
сягло майже 11 млн гол. У післявоєнний пері-
од площа посіву кормових культур швидко зро-
стала — у 1950 р. вона перевищила 5 млн га,
серед яких багаторічні бобові трави займали
понад 1,7 млн га. Зросла частка кукурудзи на
силос і зелений корм — у 1955 р. вона займа-
ла понад 2,5 млн га, кормові коренеплоди —
0,39 млн га [3].
Протягом 1930—1955 рр. УНДІ кормів та йо-

го правонаступниками було розроблено та за-
проваджено зелені конвеєри для різних видів
сільськогосподарських тварин; вивчено можли-
вості одержання зелених кормів у кормових і
польових сівозмінах за рахунок післяжнивних і
післяукісних посівів; агротехніку вирощування
багаторічних і однорічних трав, їхніх сумішок,
кормових культур; досліджено прийоми ефек-
тивного застосування добрив.
У 1956 р. у сільськогосподарській науці скла-

лася ситуація, коли подвійне керівництво нау-
ковою роботою з боку УАСГН та МСГ України,
а також реорганізація у 1956 р. Українського
філіалу Всесоюзного науково-дослідного інсти-
туту кормів ім. Вільямса у Полтавську ДОСГДС
призвели до того, що в Україні не стало єдиного
наукового центру з проблеми кормовиробницт-
ва. Це привело до розширення мережі науко-
во-дослідних установ, які проводили дослід-
ження для цієї галузі в усіх ґрунтово-кліматич-
них зонах України. Прийняті в 50-х роках ряд
урядових постанов, у т.ч. і про розширення
площ вирощування кукурудзи, зумовили пріо-
ритетні напрями роботи наукових установ з
польового кормовиробництва.
Для періоду 1956—1972 рр. характерне

значне зростання поголів’я ВРХ (до 17,6 і
21,3 млн гол. відповідно у 1960 і 1970 рр.) і, як
наслідок, найбільші в історії України площі по-
сіву кормових культур, які у 1960 р. досягли
13,4 млн га. Різко зросли площі, відведені під
кукурудзу на силос і зелений корм, — до
7,5 млн га. Водночас у 1960 р., як наслідок кри-
тики травопільної системи землеробства, істот-
но скоротилася площа посіву багаторічних бо-
бових трав — до 1,25 млн га, що призвело до
дефіциту білка в раціонах кормів. Тому зі знач-
ним скороченням укісної площі багаторічних

трав, особливо люцерни, у 1963 р. річний надій
молока на корову в колгоспах знизився відпо-
відно до 1410 кг проти 1784 кг у 1960 р. Лише
у 1970 р. площі посіву багаторічних трав досяг-
ли довоєнного рівня — 1,95 млн га, або 18%,
однорічні, включаючи посіви озимих на зелений
корм, — 3,4 млн га, або 32%. У структурі по-
сівних площ кукурудза на силос і зелений корм
у середньому займала 4,5 млн га, або 42%.
Продуктивність корів на кінець цього періоду
досягала 2190 кг [4].
Протягом 1956—1972 рр. було розширено

дослідження з використанням кукурудзи та сор-
гових культур в одновидових і змішаних посівах
із бобовими культурами; розпочато досліджен-
ня з інтенсифікації розвитку кормовиробницт-
ва за рахунок хімізації; розвинулися досліджен-
ня з пошуку шляхів інтенсифікації кормових
сівозмін.
У 1973 р. у зв’язку з невідкладною необхід-

ністю розв’язання проблеми кормів і кормово-
го білка було створено Український науково-
дослідний інститут кормів (нині — Інститут
кормів УААН) як головну науково-дослідну ус-
танову та координаційний центр з розробки
наукових основ кормовиробництва в Україні. У
результаті не тільки відновилися, а й значно
розширилися функції Інституту кормів як голов-
ного державного наукового центру з кормови-
робництва. На Інститут було також покладено
обов’язки методичного та координаційного цен-
тру з фундаментальних і прикладних дослід-
жень з виробництва і використання кормів. На-
укові дослідження з польового кормовироб-
ництва почали проводити більш планово та
системно.
Протягом 1973—1990 рр. відбулася віднос-

на стабілізація площ посіву кормових культур
— на рівні 10,7—12 млн га. Кукурудза зберіга-
ла провідне місце в структурі посівних площ
кормових культур. За рахунок зниження част-
ки однорічних культур площі посіву багаторіч-
них трав розширилися до 3,9 млн га. В ці ж
роки спостерігалося зростання поголів’я ВРХ
(до 25 млн гол.) і досяглася найвища за весь
досліджуваний період продуктивність корів —
2879 кг. Проте вже для 90-х років характерне
скорочення поголів’я ВРХ (9,4 млн гол. у 2000 р.),
зумовлене кризовими явищами в економіці кра-
їни. Внаслідок такого спаду площі посіву кор-
мових культур зменшилися до 7,1 млн га [8].
Упродовж 1973—2000 рр. Інститутом кормів

і координованими ним науково-дослідними ус-
тановами було розроблено науково обґрунто-
вану та перевірену у виробничих умовах опти-
мальну бездефіцитну за протеїном структуру
посівних площ кормових культур стосовно спе-
ціалізації тваринництва; інтенсивні, екологічно
безпечні, ресурсоощадні технології вирощуван-
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Здійснено історико-наукове дослідження
розвитку та функціонування сільськогоспо-
дарської дослідної справи з польового кормо-
виробництва в Україні, виявлено її закономір-

ня багаторічних бобових трав, багатокомпонент-
них сумішок однорічних трав в основних і про-
міжних посівах у системі зеленого конвеєра.
Створення Інституту мало позитивний вплив на
розвиток як галузі кормовиробництва, так і тва-
ринництва.
Для перспективного розвитку польового кор-

мовиробництва сучасної України необхідне:
вдосконалення оптимальної структури посівних
площ кормових і зернофуражних культур; по-
силення селекційних досліджень у напрямі під-
вищення адаптивного потенціалу нових сортів

Висновки

до несприятливих факторів середовища та роз-
робка сучасних, конкурентоспроможних сорто-
вих технологій вирощування; створення нових
і вдосконалення існуючих інтенсивних техно-
логій вирощування багаторічних трав, кукуруд-
зи на силос і зерно, зернобобових культур та
сої; вдосконалення інтегрованого захисту рос-
лин; проведення біологізації технологічних про-
цесів вирощування кормових культур у конк-
ретних природно-кліматичних зонах при ефек-
тивному природоохоронному використанні
родючості ґрунтів [5].

ності та тенденції розвитку. Визначено ос-
новні передумови становлення та здійснено
періодизацію розвитку дослідної справи з по-
льового кормовиробництва в Україні у ХХ ст.
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Наведено вплив організованих факторів
на відтворну здатність корів.

Сучасні ринкові відносини спрямували селек-
цію в бік створення вузькоспеціалізованих за про-
дуктивністю, конкурентоспроможних порід, типів,
ліній великої рогатої худоби. Водночас, при підви-
щенні за досить короткий час генетичного потен-
ціалу продуктивності, що суперечить нормальним
фізіологічним процесам, у новостворених тварин
часто погіршуються інші життєво важливі функції
організму, насамперед, відтворна здатність, яка
при правильному доборі та підборі забезпечує
розвиток галузі та прогрес у породі. Недарма
вітчизняні та зарубіжні науковці зазначають про
необхідність селекції у скотарстві на поліпшення
відтворної здатності поряд з продуктивністю [4—
6] з урахуванням походження батьків. Виходячи
з цих передумов, при створенні та вдосконаленні
центрального зонального заводського жирномо-
лочного типу української червоної молочної по-
роди особливу увагу приділяли вищезгаданим
господарсько корисним ознакам [1].
Мета досліджень — визначення впливу гене-

тичних і господарських факторів на відтворну
здатність корів створеного типу.
Матеріал і методика досліджень — дослід-

ження проводили на тваринах центрального зо-
нального заводського типу української червоної
молочної породи (n=337), що належать агрофор-

муванням Дніпропетровської області. В породот-
ворний процес залучали плідників англерської
породи української та німецької селекцій. Рівень
годівлі на корову становив 45—50 к.од./рік, техно-
логія утримання — стійлово-прив’язна. Проведе-
но розрахунок 3-факторного дисперсійного аналізу
методами математичної статистики — засобами
програмного пакета «STATISTICA-6,0» на ПК, де
організованими факторами були групи бугаїв за-
лежно від країни походження А, надій молока
первістки за 305 днів лактації В, господарство С.
Результати досліджень. Установлено, що

використання плідників англерської породи з Ні-
меччини сприяло формуванню у тварин високих
показників молочної продуктивності і вмісту жиру
в молоці. Надій первісток становив 4716 кг моло-
ка з умістом жиру 3,95%, що на 145 кг і 0,18%
вище порівняно з ровесницями від вітчизняних
англерів (Р>0,999). Особливо значну високовіро-
гідну перевагу за показниками молочної продук-
тивності виявлено у повновікових корів — на
1002 кг (5715,1 кг) і 0,16% (3,91%).
Основним засобом генетичного поліпшення

худоби, зокрема і відтворної властивості, на сучас-
ному етапі є використання бугаїв-плідників, оці-
нених за рівнем розвитку цієї ознаки у їхніх дочок
[2, 3]. Тому одним з етапів роботи було доскона-

Батько з Німеччини
n дочок 198 97 28
Х ±Sx 111,2±5,97 392,9±7,30 102,3±7,71 382,8±15,44 76,6±4,98

Батько з України
n дочок 198 97 28
Х ±Sx 84,6±7,08 362,9±8,81 93,8±7,63 372,6±11,02 69,9±3,57

1. Відтворна здатність дочок, отриманих від плідників англерської породи різного поход�
ження

Показник

Після отелення

1-го 2-го 3-го

сервіс-період міжотельний період сервіс-період міжотельний період сервіс-період
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ліше вивчення цієї ознаки (табл. 1). При порів-
нянні дочок, отриманих від плідників англерської
породи різного екогенезу, кращою відтворною
здатністю вирізнялися корови від українських
плідників, особливо після 1-го отелення. Так, різ-
ниця між середнім значенням 1-го сервіс-періо-
ду становила 27 днів (Р>0,999) на користь дочок
батьків українського походження, а 3-го — лише
6,7 дня, за міжотельним періодом — відповідно
30 та 10,2 дня. У дочок, отриманих від плідників
англерської породи німецької селекції, тривалість
тільності на 2—3 доби була довшою (Р ≤0,95).
Перший сухостійний період у дочок від плід-

ників з Німеччини тривав 57,5, з України — 58,8
дня, другий — відповідно 71,6 і 65 днів (Р<0,95).
Коефіцієнт відтворної здатності між 1- і 2-м оте-
леннями у дочок українських плідників — 1,04%,
що на 0,09% вище (Р ≥0,999), ніж у ровесниць,

Загальна, Су 32015,65 405
Факторна, Сх 2339,24 11
Фактор:
  А 446,51 1 446,5 5,93 3,87 0,0153 19,1
  В 609,19 2 304,6 4,04 3,02 0,0183 26,0
  С 663,52 1 663,5 8,81 3,87 0,0032 28,4
Взаємодія:
  АВ 0,05 2 0,0 0,00 3,02 0,9996 0,0
  АС 0,60 1 0,6 0,01 3,87 0,9289 0,0
  ВС 262,98 2 131,5 1,75 3,02 0,1759 11,2
  АВС 356,39 2 178,2 2,37 3,02 0,0952 15,2
Залишок, Сz 29676,40 394 75,3

батько яких з Німеччини. Від дочок бугаїв україн-
ської та німецької селекцій після 1-го отелення
одержано 97,1 і 88,9% телят на 100 корів у рік,
після 3-го — відповідно 102,8 і 100,9%. Кращі
показники відтворної здатності дочок, отриманих
від плідників вітчизняної селекції, порівняно з
однолітками від бугаїв з Німеччини, на нашу дум-
ку, пояснюються більшою пристосованістю пер-
ших до місцевих ґрунтово-кліматичних, кормових
і технологічно-господарських умов.
Трифакторним дисперсійним аналізом уста-

новлено достовірно високий вплив факторів на
ознаку відтворної здатності — тривалості сервіс-
періоду після 1-го отелення. Біологічно законо-
мірно, що на тривалість сервіс-періоду також
значно впливає продуктивність тварини (надій за
305 днів), умови утримання, годівлі (господар-
ство) та походження (табл. 2).

1. Козир В.С. Методичні рекомендації по створен-
ню та вдосконаленню Дніпропетровського зонально-
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В.С., Олійник С.О., Мовчан Т.В. та ін. — Дніпропет-
ровськ, 2003. — 37 с.

2. Малышев А.А. Оценка быков по воспроизво-
дительным качествам дочерей/А.А. Малышев, Б.П.
Мохов//Зоотехния. — 2002. — № 6. — С. 25—26.

3. Методи селекції української червоно-рябої
молочної породи [Зубець М. В., Буркат В. П., Сіраць-
кий Й. З. та ін.]; за ред. В.П. Бурката. — К., 2005. —
436 с.
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2. Співвідносний вплив організованих факторів на ознаку сервіс�період

Унесок у
факторну суму
квадратів, %

Джерело
дисперсії

Сума
квадратів

Ступінь
свободи

Середній
квадрат

Fфакт.
Fкрит. при
а = 0,05

Р-значущість

Дослідженнями встановлено, що тварини
центрального зонального заводського типу
української червоної молочної породи, поряд з
високими показниками молочної продуктив-
ності, характеризуються доброю відтворною

Висновки

функцією. На основі фенотипових і генетич-
них ознак корів-дочок установлено, що на
стан відтворної здатності дочок істотно
впливають плідники залежно від країни поход-
ження (19,1%).

Вплив генетичних і паратипових
факторів на відтворні показники корів
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Досліджено вплив тривалого застосування
органічних добрив на фоні плоскорізного
та полицевого обробітків на вміст і динаміку
рухомих гумусних речовин чорнозему типового
легкосуглинкового Правобережного Лісостепу.

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Постійне зростання інтенсифікації землероб-
ства на чорноземних ґрунтах зумовлює якісні
зміни ґрунтового гумусу. При цьому руйнують-
ся його макромолекулярні комплекси і збіль-
шується уміст рухомих, молодих у хімічному
відношенні гумусних речовин. Унесення мі-
неральних добрив посилює окисні процеси в
ґрунті, що негативно впливає на склад гуму-
су. Дослідники головними причинами втрат гу-
мусу називають зміну складу джерел гумусу,
зменшення кількості рослинних решток при змі-
ні природного біоценозу агроценозом; підси-
лення мінералізації гумусу під впливом інтен-
сивного обробітку ґрунту і аерації, розклад і біо-
деградацію органічної речовини під впливом
фізіологічно кислих добрив, некомпенсований
винос елементів живлення з урожаєм сільсько-
господарських культур. Органічні добрива пев-

ною мірою гальмують процеси руйнування мак-
роструктур гумусних речовин.
Актуальним є дослідження дії різних сіль-

ськогосподарських заходів, особливо обробіт-
ку ґрунту і удобрення, щодо збереження та на-
копичення найціннішої складової частини ґрун-
ту. За основу обґрунтування різних способів
обробітку та варіантів удобрення нерідко бе-
руть їхній вплив на якісний склад гумусу та пе-
рерозподіл гумусних речовин по профілю
ґрунту.
Великого значення у створенні ефективної

родючості ґрунту набувають рухомі органічні
речовини (водорозчинні, вільні та зв’язані з
рухомими півтора-оксидами гумусні кислоти).
Рухомі органічні речовини є носієм доступних
рослинам елементів живлення і джерелом ста-
більного гумусу. Неміцно зв’язані з півтора-ок-

Рис. 1. Уміст Сзаг рухомих гумусних речовин:
– – — мілкий, солома 8 т/га+N80+ N110P90K90;
– – — оранка, солома 8 т/га+N80+ N110P90K90;
 –х– — переліг: –– — контроль мілкий; –– —
контроль оранка; – – — мілкий, гній 40 т/га
+N110P90K90; – –— оранка, гній 40 т/га+
N110P90K90. Позначення дано для рис. 1, 2

Сзаг

Рис. 2. Уміст Сгк рухомих гумусних речовин

Сзаг

сидами гумусні речовини — це також біохіміч-
но активний фонд органічної частини ґрунту,
який впливає на структуроутворення і є істот-
ним акумулятором енергії та елементів живлен-
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Квітень
Контроль 0—10 0,308 0,119 0,189 0,424 0,101 0,323

10—20 0,205 0,093 0,112 0,371 0,089 0,282
20—30 0,154 0,061 0,093 0,265 0,076 0,189

Гній 12 т/га + N55P45K45 0—10 0,410 0,106 0,304 0,424 0,114 0,310
10—20 0,308 0,093 0,215 0,371 0,114 0,257
20—30 0,256 0,080 0,176 0,318 0,101 0,217

Солома 2,4 т/га + N79P45K45 0—10 0,423 0,119 0,304 0,466 0,117 0,349
10—20 0,370 0,093 0,277 0,363 0,091 0,272
20—30 0,264 0,066 0,198 0,207 0,065 0,142

Переліг СЗАГ СГК СФК
0—10 0,478 0,131 0,347

10—20 0,319 0,078 0,241
20—30 0,266 0,065 0,201

Червень
Контроль 0—10 0,311 0,132 0,179 0,432 0,121 0,311

10—20 0,208 0,104 0,104 0,379 0,096 0,283
20—30 0,159 0,080 0,079 0,271 0,087 0,184

Гній 12 т/га + N55P45K45 0—10 0,415 0,112 0,303 0,431 0,122 0,309
10—20 0,311 0,106 0,205 0,376 0,116 0,26
20—30 0,259 0,092 0,167 0,322 0,108 0,214

Солома 2,4 т/га + N79P45K45 0—10 0,438 0,131 0,307 0,473 0,128 0,345
10—20 0,373 0,118 0,255 0,369 0,099 0,27
20—30 0,269 0,076 0,193 0,218 0,073 0,145

Переліг СЗАГ СГК СФК
0—10 0,499 0,153 0,346

10—20 0,342 0,098 0,244
20—30 0,278 0,077 0,201

Вересень
Контроль 0—10 0,304 0,111 0,193 0,417 0,096 0,321

10—20 0,198 0,087 0,111 0,362 0,078 0,284
20—30 0,148 0,084 0,064 0,257 0,071 0,186

Гній 12 т/га + N55P45K45 0—10 0,402 0,101 0,301 0,418 0,111 0,307
10—20 0,304 0,087 0,217 0,364 0,106 0,258
20—30 0,251 0,077 0,174 0,309 0,094 0,215

Солома 2,4 т/га + N79P45K45 0—10 0,419 0,113 0,306 0,459 0,112 0,347
10—20 0,365 0,088 0,277 0,36 0,084 0,276
20—30 0,261 0,062 0,199 0,199 0,058 0,141

Переліг СЗАГ СГК СФК
0—10 0,471 0,127 0,344

10—20 0,311 0,069 0,242
20—30 0,261 0,061 0,200

Динаміка рухомих гумусних речовин чорнозему типового

Варіант удобрення
Глибина
відбору,
см   СЗАГ   СГК СФК   СЗАГ   СГК СФК

Оранка Мілкий плоскорізний обробіток

ня. В умовах інтенсивного сільського господар-
ства головне завдання — не допустити вели-
ких втрат гумусу, особливо його рухомої час-
тини. Лабільна частина гумусу є джерелом ут-
ворення стійких гумусних речовин.
Мета досліджень — визначення умісту і

динаміки рухомих органічних речовин за різних

способів обробітку та варіантів удобрення на
чорноземі типовому малогумусному грубопилу-
вато-легкосуглинковому на лесі в умовах Пра-
вобережного Лісостепу України.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на 10-річному перелозі та стаціонарному
досліді на фоні обробітків: оранка (20—22 см);

Вплив обробітку ґрунту та удобрення
на рухомі гумусові речовини в чорноземі типовому
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плоскорізний обробіток (10—12 см) і варіантів
удобрення: без добрив (контроль); гній 40 т/га
+ N110P90K90; солома 8 т/га + N80 + N110P90K90.
Повторність досліду — 3-разова.
Рухомі гумусні речовини вилучали безпосе-

редньою витяжкою 0,1нNaOH.
Результати досліджень. Найбільший уміст

рухомих гумусних речовин спостерігається при
внесенні соломи на фоні мінеральних добрив
на мілкому плоскорізному обробітку (рис. 1). У
шарі ґрунту 0—20 см традиційний обробіток
значно поступався ґрунтозахисному в зв’язку з
розподілом рослинних решток у більшому об-
сязі ґрунту (0—20 см), ніж при плоскорізному
(0—10 см), які відіграють вирішальну роль у
синтезі молодих гумусних речовин.
Дослідниками доведено, що при розорюван-

ні ґрунтів найбільш інтенсивно мінералізується
Сгк, і чим більша частка рухомих гумінових кис-
лот у складі гумусу, тим більші можуть бути
його втрати при сільськогосподарському вико-
ристанні.
Дослідження показали, що вміст Cгк був прак-

тично однаковим в обох обробітках та варіан-
тах удобрення (рис. 2). Відповідно найменші
значення Сгк відзначали на перелозі. Подібна
закономірність спостерігається і для умісту Сфк,
але величини були більшими.
Спостерігаючи за сезонною динамікою уміс-

ту рухомих гумусних речовин, установлено, що
обробіток ґрунту та удобрення істотно впли-
вають на цей показник (таблиця). Застосуван-
ня мінімального обробітку в поєднанні з унесен-
ням соломи на фоні мінеральних добрив
сприяє накопиченню найбільшої кількості рухо-
мих гумусних речовин в усі строки визначення,
проте найбільший їх уміст упродовж усього пе-
ріоду був на перелозі.
За різних періодів у всіх варіантах спостері-

гається збільшення Сгк і зменшення Сфк. Для
фульвокислот характерна різка динаміка, особ-
ливо у варіантах з унесенням добрив. Наймен-
ший уміст фульвокислот відзначено в червні,
що пояснюється різким збільшенням числен-
ності мікроорганізмів, які використовують Сфк як
енергетичний субстрат.

Довготривале застосування різних видів
органічних добрив призвело до істотного
збільшення рухомих гумусних речовин порівня-
но з контрольним варіантом (без добрив), але
їх кількість менша, ніж на перелозі. Сезонна
динаміка рухомих гумусних речовин мала тен-
денцію до збільшення у другий строк визна-

Висновки

чення і зменшення до кінця вегетації. Міні-
мальний обробіток підвищує уміст у верхній
частині ґрунту рухомих гумусних речовин у
всіх варіантах удобрення. Зменшення інтен-
сивності обробітку сприяє зниженню умісту
рухомих гумінових кислот, але на перелозі
їхній уміст є найнижчим.
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Вплив обробітку ґрунту та удобрення
на рухомі гумусові речовини в чорноземі типовому
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У зоні недостатнього зволоження південно�
східного Лісостепу України 20%�ве насичення
10�пільних польових сівозмін цукровими
буряками забезпечує найменшу забур’яненість
їх посівів, що в кінцевому підсумку дасть
можливість одержувати високу продуктивність
культури.

Цукрові буряки — одна з основних технічних
сільськогосподарських культур в Україні та інших
країнах з помірним кліматом. Це досить високо-
продуктивна культура, яка за наявності опти-
мальних умов вегетації здатна синтезувати орга-
нічні речовини у великих обсягах [1]. Однак висо-
ким урожаям цукрових буряків заважають бур’яни
[4], які знижують потенціал цієї культури і усклад-
нюють збирання і зберігання готової продукції [5].
У посушливих умовах відбувається гостра конкурен-
ція бур’янів з культурними рослинами за обме-
жені запаси вологи в ґрунті. Бур’яни використовують
ґрунтові запаси вологи в 2—4 рази інтенсивніше,
ніж культурні рослини. Навіть при середньому
рівні забур’янення посівів бур’яни здатні виноси-
ти за вегетацію з ґрунту до 1000—12000 т/га про-
дуктивної вологи. Особливо посилюється конку-
рентна активність бур’янів за недостатнього зво-
ложення і високих температур повітря.
У боротьбі за використання вологи, елементів

живлення і сонячної енергії бур’яни більш конку-
рентоспроможні, ніж цукрові буряки [6]. Бур’яни,
що є постійними суперниками і конкурентами цук-
рових буряків у боротьбі за фактори життя (світ-
ло, вологу, простір, поживні речовини), нерідко
негативно позначаються на врожайності культу-
ри. При недостатньо ефективному контролюванні
бур’янів зниження продуктивності цукрових бу-
ряків сягає 40 т/га, або 79%. Успішна боротьба з
бур’янами на посівах цієї культури забезпечує
застосування раціональної агротехніки, яка гар-
монійно включає і агротехнічні і хімічні методи.
Дотримання правильного чергування культур і
науково обґрунтованих сівозмін є однією з най-
більш важливих агротехнічних операцій і сприяє
значному підвищенню продуктивності цукрових
буряків. Тільки в сівозмінах, де відбувається чер-
гування культур з різними біологічними власти-
востями та потребами у зволоженні, освітленні і
поживних речовинах, можна вести чіткий конт-
роль за появою бур’янів. У сівозмінах здійсню-
ються науково обґрунтоване чергування культур,
комплекс ґрунтообробних заходів, удобрення та
інші заходи, спрямовані на поліпшення умов жит-
тя вирощуваних рослин і знищення бур’янів.
Мета досліджень — визначити вплив сівозмін

з різним насиченням цукровими буряками на за-
бур’яненість їх посівів.

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили в стаціонарному досліді Веселоподільської
дослідно-селекційної станції протягом 1982—
1997 рр., в якому вивчали різне насичення деся-
типільних польових сівозмін цукровими буряками
(20, 30 і 40%). Ґрунтовий покрив дослідних діля-
нок — чорнозем потужний малогумусний слабо-
солонцюватий з умістом гумусу 4—4,4%. Ґрунт
містить значні запаси поживних речовин: азоту
лужногідролізованого — 10—15; фосфору —
25—60; калію — 105—160 мг/кг ґрунту. Реакція
ґрунтового розчину в орному шарі слаболужна,
близька до нейтральної (рН = 7,2—7,7). Агротех-
ніка вирощування культур загальноприйнята для
зони. Використовували сорт цукрових буряків
Веселоподолянський однонасінний 29. Площа
посівної ділянки в досліді — 160 м2, облікової —
100 м2, повторність — 4-разова, розміщення діля-
нок систематичне. Кількісний облік бур’янів у по-
сівах цукрових буряків проводили за методикою
ВНІС у період до проведення першого міжрядно-
го обробітку за допомогою рамок площею 0,25 м2

на ділянці досліду в 4-разовому повторенні. Те-
риторія станції знаходиться в зоні недостатньо-
го зволоження південно-східної частини Лівобе-
режного Лісостепу України, де середньобагато-
річні дані випадання опадів такі: за рік — 503 мм,
у т.ч. за квітень — вересень — 298 мм. Чергу-
вання культур у сівозмінах при 20% цукрових бу-
ряків — чорний пар, пшениця озима, цукрові бу-
ряки, ячмінь з підсіванням багаторічних трав, ба-
гаторічні трави, пшениця озима, цукрові буряки,
ячмінь, пшениця озима, кукурудза на зерно; при
30% — чорний пар, пшениця озима, цукрові бу-
ряки, ячмінь з підсіванням багаторічних трав, ба-
гаторічні трави, пшениця озима, цукрові буряки,
ячмінь, пшениця озима, цукрові буряки; при 40%
— чорний пар, пшениця озима, цукрові буряки,
ячмінь, цукрові буряки, ячмінь, цукрові буряки,
ячмінь, пшениця озима, цукрові буряки.
Дослідження проводили за методикою польово-

го досліду [2] і методичними вказівками ВНІЦ [3].
Результати досліджень. У 1983—1997 рр. у

наших дослідженнях проведено облік забур’яне-
ності посівів цукрових буряків на період форму-
вання густоти їх рослин (таблиця).
Насичення сівозмін буряками до 30 і 40%

спричинило підвищення забур’яненості посівів.
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Так, у І полі буряків нараховували бур’янів: при
20% буряків — 52,1 шт./м2, 30% — 51,3; 40% —
60,2 шт./м2. У ІІІ полі сівозмін з 30 і 40% буряків
нараховували відповідно 79,8 і 94,6 шт./м2 бур’я-
нів. Найбільше бур’янів було в ІV полі буряків —
115,2 шт./м2. Слід відзначити, що у сівозміні з 4-
ма полями буряків зростання забур’яненості по-
сівів мало тенденцію до поступового збільшення

Забур’яненість
полів цукрових буряків

20 52,1 56,1 Х Х
30 51,3 65,7 79,8 Х
40 60,2 72,3 94,6 115,2

Забур’яненість посівів цукрових буряків у середньому за 1983—1997 рр.

І ІІ ІІІ ІV

Відсоток буряків
у сівозмінах

Кількість бур’янів перед шаруванням, шт./м2

поля

Динаміка забур’яненості посівів цукрових бу�
ряків у сівозмінах з різною їх часткою залеж�
но від передпопередників: 1 — чорний пар;
2 — багаторічні трави; 3 — горох; 4 — ячмінь.
Частка буряків, %:  — 20;  — 30;  — 40
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— від 60,2 шт./м2 у І полі до 115,2 шт./м2 — ІV
полі (див. таблицю).
Забур’яненість посівів цукрових буряків у се-

редньому за 1983—1997 рр. була найменшою у
ланці, де передпопередником буряків був чорний
пар: від 52,1 шт./м2 у сівозміні з 20% буряків до
60,2 шт./м2 у сівозміні з 40% буряків. У ланці з
чорним паром кількість бур’янів під впливом
збільшення частки цукрових буряків до 40% бу-
ряків у сівозміні зросла лише на 15,5%. У ланці з
багаторічними травами забур’яненість посівів
цукрових буряків зросла порівняно з ланкою з
чорним паром і становила 56,1 і 65,7 шт./м2 відпо-
відно у сівозмінах з 20 і 30% буряків. Сам фак-
тор чорного пару зменшував забур’яненість на
7,6% при 20%-му насиченні сівозміни цукровими
буряками і на 28,1% при 30% буряків у сівозміні.
Передпопередник цукрових буряків ячмінь викли-
кав найбільшу забур’яненість культури: 79,8 і
115,2 шт./м2 відповідно у сівозмінах з 30 і 40% бу-
ряків. У ланці з ячменем проти ланки з чорним
паром забур’яненість посівів цукрових буряків
зросла на 55,6% у сівозміні з 30% буряків і на
91,4% — з 40% буряків (рисунок).

Чорний пар сприяє очищенню полів від бу-
р’янів і зменшує їх кількість у посівах цукрових
буряків. Цукрові буряки у сівозмінах слід роз-
міщувати у ланках з чорним паром і бага-
торічними травами однорічного викорис-
тання.
При введенні у 10-пільну сівозміну ІІІ і ІV

полів цукрових буряків та при скороченні пе-

Висновки

ріоду повернення їх на попереднє поле істот-
но підвищується забур’яненість посівів. У зоні
недостатнього зволоження південно-східної
частини Лівобережного Лісостепу України
оптимальним рівнем є 20% насичення зерно-
бурякових сівозмін цукровими буряками, що в
кінцевому підсумку дасть можливість одержу-
вати високу продуктивність цукрових буряків.
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Досліджено вплив зонального розподілу України
(Степ, Лісостеп, Полісся) на рівень податкових
надходжень від сільськогосподарських
підприємств та запропоновано перспективи
розвитку.

Актуальними проблемами, що нині потребу-
ють розв’язання, є збільшення диспропорцій соці-
ально-економічного розвитку природно-економіч-
них зон України та низька конкурентоспро-
можність аграрних підприємств. Це ускладнює
реалізацію єдиної податкової політики саме в га-
лузі сільського господарства. Така ситуація скла-
лася в основному через відсутність ефективно-
го механізму оподаткування аграрних підпри-
ємств, який би враховував розподіл України на
природно-економічні зони. Тому необхідно ство-
рити умови для підвищення конкурентоспромож-
ності аграрних підприємств, забезпечення їх ста-
лого розвитку, високої продуктивності аграрного
виробництва та зайнятості сільського населення.
Цього можна досягти шляхом урахування зональ-
ного розподілу України при оподаткуванні аграр-
них підприємств, що пом’якшить диспропорції та
зменшить ризики утворення депресивних тери-
торій.
Проблемі оподаткування аграрних підпри-

ємств присвячено роботи О. Василика, М. Дем’я-
ненка, Д. Деми, П. Лайка, А. Соколовської, Л. Ту-
луша, В. Федосова та інших учених. Урахування
розподілу України на природно-економічні зони
при оподаткуванні сільськогосподарських під-
приємств особливо важливо у зв’язку з підготов-
кою Податкового кодексу.
Мета роботи — дослідити вплив зонального

розподілу України на податкові надходження від
аграрних підприємств.
Результати досліджень. Для оцінки впливу

розташування підприємств згідно із зональним
розподілом України на величину фактичних по-
даткових надходжень від аграрних підприємств
нами застосовано дисперсійний аналіз. Варіація
податкових надходжень зумовлена місцезнаход-
женням сільськогосподарського підприємства
(Степ, Лісостеп, Полісся) і характеризуватиметь-
ся величиною міжгрупової дисперсії, розрахунки
якої проведено за формулами [1, с.157; 3, с.243—
244]. У середньому сума податкових надходжень
в усіх природно-економічних зонах становить
125,54 млн грн. Тоді міжгрупова дисперсія стано-
витиме 2025,37. Варіація податкових надходжень
до зведеного бюджету по галузі сільське госпо-

дарство в 2009 р., крім місцезнаходження
підприємства, характеризуватиметься величиною
середньої із внутрішньогрупових дисперсій, що
дорівнює 3467,55.
Варіація податкових надходжень до зведено-

го бюджету по галузі сільське господарство в
2009 р., зумовлена впливом усіх факторів, що
формують рівень надходжень податків з 27 регі-
онів України, визначається величиною загальної
дисперсії, яка дорівнює 5492,92. Звідси можна
зробити висновок, що на 36,87% величина подат-
кових надходжень до зведеного бюджету по га-
лузі сільське господарство в 2009 р. зумовлена
місцезнаходженнням сільськогосподарського під-
приємства, тобто економічною потужністю ре-
гіону, а на 63,13% — впливом інших факторів
(табл. 1).
Якщо провести аналогічні розрахунки в ди-

наміці за досліджувані роки (2005—2009), то мож-
на зазначити, що місцезнаходження сільськогос-
подарського підприємства в різні роки по-різному
впливало на величину податкових надходжень
до зведеного бюджету по галузі сільське госпо-
дарство. Так, у 2008 р. величина податкових над-
ходжень зумовлена місцезнаходженням аграрно-
го підприємства, тобто економічною потужністю
регіону на 36,79%. У 2005—2007 рр. цей зв’язок
був менш щільний, в 2005 р. — 27,93, 2006 р. —
27,54, а в 2007 р. — 11,95%.
Отже, з 2008 р. спостерігається збільшення

впливу місцерозташування сільськогосподарсько-
го підприємства на величину сплати податків. А
це свідчить про необхідність урахування розпо-
ділу України на природно-економічні зони в по-
датковому законодавстві, насамперед при прий-
нятті Податкового кодексу України.
Враховуючи вищезазначене, нами проведено

розрахунок пониженої ставки податку на додану
вартість на продукцію сільського господарства
залежно від місцезнаходження підприємства
(Степ, Лісостеп, Полісся)за методикою П.А. Лай-
ка та С.О. Осадчого [2, с. 161—162] (табл. 2).
Застосування пониженої ставки є необхідним,

оскільки товари сільськогосподарського вироб-
ництва належать до товарів повсякденного попи-
ту і від них залежить продовольча безпека краї-
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ни, крім того, цей досвід успішно функціонує в
світі. А от проблема нестачі податкових надход-
жень до бюджету вирішується шляхом введення
в дію, крім понижених ставок, підвищених (до то-
варів розкоші) та стандартних (для інших то-
варів).
У середньому по Україні на матеріальні вит-

рати у виробничій собівартості продукції припа-
дає 70%, а в зонах Степу, Лісостепу та Полісся
68%, 72 та 73% відповідно. Для умов розрахун-
ку взято мінімальний рівень рентабельності ви-
робництва 25%. У такому випадку частка матері-
альних витрат у вартості продукції при забезпе-

Вплив зонального розподілу території
України на оподаткування аграрних підприємств

Лісостеп 1524,9 63347,5 7262,6 56084,9
Степ 1518,4 38613,3 6916,5 31696,8
Полісся 346,3 46348,0 40505,8 5842,2
  Україна 3389,6 148308,8 54684,9 93623,9

* Власні розрахунки на основі даних Міністерства аграрної політики України (для табл. 1 і 2).

1. Дисперсійний аналіз податкових надходжень до зведеного бюджету по галузі сільське
господарство в 2009 р.*

Сплата до Зведеного
бюджету по галузі
сільське господарство
в 2009 р., млн грн

Зона  2
i(x – x)  2

i i(x – x) f  2
i i(x – x )

Полісся 4690,2 6453,9 73 11,68
Лісостеп 19746,5 27504,8 72 11,52
Степ 14544,0 21387,6 68 10,88
  Україна 38980,7 55346,3 70 11,20

2. Розрахунок пониженої ставки податку на додану вартість на продукцію сільського госпо�
дарства за регіонами України у 2008 р.

Прогнозна
ставка ПДВ, %

Зона
Матеріальні

витрати, млн грн

Витрати
виробництва,
млн грн

Частка матеріальних
витрат у виробничій
собівартості, %

ченні рентабельності на рівні 25% становить 0,56.
За умов діючої ставки податку 20% для забезпе-
чення повного відшкодування податкового креди-
ту пільгова ставка повинна бути 11,2% — це в
цілому по Україні.
Пропонуємо встановити пільгові ставки, вра-

ховуючи розподіл України на природно-еконо-
мічні зони, тобто в зонах Степу — це буде
10,88%, Лісостепу — 11,52, Полісся — 11,68%.
Після скасування режиму ПДВ щодо підтримки
сільськогосподарських товаровиробників, за умов
діючої ставки податку 20% буде доцільним уста-
новлення таких пільгових ставок.

Виявлено тенденцію до збільшення впливу
місцерозташування (Степ, Лісостеп, Полісся)
аграрного підприємства на величину сплати
податків. Необхідно врахувати розподіл Украї-
ни на природно-економічні зони в податково-
му законодавстві, насамперед при прийнятті
Податкового кодексу України.
Враховуючи зональний розподіл України, за-

Висновки

пропоновано зниження податкового наванта-
ження за рахунок зменшення податку на до-
дану вартість, що сприятиме збільшенню
обсягів споживання продукції сільського госпо-
дарства, за умов, що сільськогосподарські
виробники не збільшуватимуть істотно
рівень рентабельності, та, відповідно, ціни на
готову продукцію.
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Постановка проблеми. Основними напря-
мами управління інвестиційними й підприєм-
ницькими ризиками є нейтралізація та уникнен-
ня можливих ризиків, зниження їх негативно-
го впливу, компенсації нанесених збитків. У
сільськогосподарській інвестиційній та підприєм-
ницькій діяльності найчастіше управління ризи-
ком здійснюється через передачу ризику в
страхуванні. Високий рівень ризиковості агро-
промислового виробництва та низький рівень
розвитку аграрного страхування зумовлюють
необхідність розробки дієвих заходів щодо ак-
тивізації сільськогосподарського страхування.
Особливо це стосується рослинницької про-
дукції, де результати виробництва безпосеред-
ньо залежать від упливу погодно-кліматичних
умов.
Аналіз основних досліджень та публіка-

цій. Серед наукових праць, присвячених фінан-
сово-кредитному механізму підтримки аграрних
підприємств, особливої уваги заслуговують
праці вітчизняних учених О. Ґудзя [1], М. Дем’я-
ненка [2], І. Кириленка [3], П. Лайка [4], М. Ма-
ліка [6], Д. Олійника [7], П. Саблука [8], В. Яку-
бович [9]. Проте слід зазначити, що врахуван-
ня наслідків фінансової кризи та вступ України
до СОТ вимагають проведення подальших дос-
ліджень.
Мета роботи — аналіз сучасного стану роз-

витку ринку агрострахування та обґрунтування
напрямів удосконалення механізму страхуван-
ня товаровиробників аграрної продукції.
Результати досліджень. Проводити аналіз

страхування сільськогосподарських ризиків
складно внаслідок відсутності достовірної
інформації, оскільки агрострахувння не виділе-
но в окремий вид.
Важливим напрямом державного економіч-

ного регулювання є опрацювання механізмів
ринкового страхування, розвиток якого нині пе-
ребуває у зародковому стані і практично не
впливає на ситуацію у галузі. Разом з тим нині
є всі підстави для того, щоб говорити про кри-
зу сфери аграрного страхування. По-перше,
незадовільний фінансовий стан більшості агро-

товаровиробників стримує розвиток сільсько-
господарського страхування. По-друге, відсут-
ність гарантій своєчасної виплати страхових
відшкодувань унаслідок відсутності необхідних
коштів у страхових компаній. По-третє, сіль-
ськогосподарське страхування, насамперед
страхування врожаїв, має ряд особливостей.
Наприклад, неврожаї, викликані засухою або
іншими несприятливими погодними явищами,
частіше охоплюють цілі регіони. По-четверте,
відсутність необхідної гнучкої системи обліку
при проведенні страхових операцій, зокрема
недостатнє врахування реального ступеня на-
стання страхових подій. Останнє, передусім,
стосується страхування врожаїв сільськогоспо-
дарських культур. Так, використання єдиних
страхових тарифів при страхуванні урожаїв у
розрізі адміністративно-територіальних утво-
рень призводить до того, що господарства, роз-
міщені у відносно сприятливих районах, зму-
шені у середньому сплачувати страховій орга-
нізації суму, набагато більшу, ніж вони
одержують у вигляді страхових відшкодувань.
Зазначимо, що спроба запровадити в Україні

обов’язкове страхування врожаю зернових
культур і цукрових буряків сільськогосподарсь-
кими підприємствами різних форм власності та
врожаю всіх сільськогосподарських і багаторіч-
них насаджень державних сільськогосподарсь-
ких підприємств (Закони України «Про страху-
вання» від 4 жовтня 2001 р. та «Про стимулю-
вання розвитку сільського господарства на
період 2001—2004 роки» від 18 січня 2001 р.)
є прикладом того, як держава не повинна дія-
ти на цих ринках. Умовою такого страхування
було відшкодування державою страхових внес-
ків на рівні не нижче 50% страхових сум.
Зазначимо, що найбільше зростання ринку

страхових послуг зафіксовано у 2007 р., коли
було укладено майже 4,4 млн договорів, а за-
гальна площа застрахованих посівів досягла
2,36 млн га. Однак уже в 2008 р. агротоваро-
виробники застрахували лише посіви на площі
1,172 млн га. Хоча страхування було обов’яз-
ковою вимогою для одержання державних до-
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тацій на посіви сільськогосподарських культур
(до 2009 р. держава частково компенсувала
затрати аграріїв на посів окремих культур на
випадок страхування). У 2009 р., коли дотації
перестали виплачувати взагалі, обсяг наданих
послуг по страхування різко скоротився. Зазна-
чимо, що у 2009 р. аграрії страхували не лише
посіви; вони уклали 530 договорів по страху-
ванню тварин (сума страхових премій станови-
ла 2,1 млн грн). У 2009 р. агротоваровиробни-
ки застрахували 18% посівної площі цукрових
буряків, 4,21 — пшениці озимої, 4 — рапсу,
2,1% — ячменю озимого [5]. Так, наприклад,
обсяги бюджетних видатків, одержаних аграр-
ними підприємствами Білоцерківського району
на компенсацію вартості страхових внесків, свід-
чать, що за цією програмою підтримку одержу-
вали у 2007 р. 3 підприємства, а в 2008 р. —
лише одне, що свідчить про дію стримуючих
чинників розвитку страхового бізнесу, серед
яких необхідно виділити відсутність довіри. У
2009 р. агротоваровиробники району не отри-
мали державної підтримки страхування.
Аналіз механізму надання державної під-

тримки страхування свідчить про наявні по-
зитивні тенденції, однак безліч недоліків не да-
ють змоги повною мірою використати мож-
ливості щодо управління ризиком аграрними
підприємствами, що здійснюють страхування,
і страхові компанії, які перебирають ризик.
Насамперед, необхідно відновити державну

підтримку оплати 50% страхових внесків сіль-
госппідприємствами. Практика свідчить, що на-
дання субсидій з бюджету на компенсацію час-
тини затрат на страхування проводиться впро-
довж дуже тривалого періоду часу після сплати
ними страхової премії. З метою підвищення
ефективності держпідтримки доцільно надава-
ти субсидії на компенсацію частини затрат на
страхування врожаю ярих до 1 березня (для
використання цих коштів на проведення посіву
ярих культур), а озимих — до 1 жовтня (для
осіннього посіву).
Встановлено, що пріоритетними у страху-

ванні є зернові та інші культури галузі рослин-
ництва, а галузь тваринництва, яка і без того є
збитковою, залишається поза увагою. Необхід-
но створювати рівні умови надання державної
підтримки сільськогосподарським товаровироб-
никам за більш широким переліком продукції
рослинництва. До переліку культур, які страху-
ються за участю державного бюджету, доціль-
но включити кормові культури, що дасть змогу
підвищити привабливість виробництва кормо-
вих, і, в свою чергу, розвиток тваринництва.
Наступним напрямом активізації агростраху-

вання у досліджуваній галузі повинно стати
створення страхових резервних фондів, за ра-
хунок яких можна було б надавати фінансову

Страхування сільськогосподарських ризиків як метод
підвищення інвестиційної привабливості галузі

підтримку агротоваровиробникам при настанні
територіальних стихійних лих.
Зазначимо, що жодна страхова компанія,

яка працює у досліджуваному регіоні, не віддає
ризики за договорами страхування врожаю
сільськогосподарських культур у перестраху-
вання, що, в свою чергу, сумнівається у мож-
ливості повною мірою нести відповідальність за
зобов’язаннями на випадок стихійних лих, що
зумовлюють втрату врожаю на значних тери-
торіях. Тому необхідно передбачити обов’язко-
ве для страхових компаній перестрахування
ризиків за договорами страхування врожаю
сільськогосподарських культур при переви-
щенні мінімального розміру статутного капіта-
лу страхувальника.
Наступний напрям удосконалення механіз-

му сільськогосподарського страхування пов’я-
заний з розвитком нових форм організації стра-
хування аграрного бізнесу, насамперед, неко-
мерційної форми страхування, яка надається
товариствами взаємного страхування.
Вважаємо, що неприбуткове взаємне стра-

хування є для сільського господарства найе-
фективнішою формою страхування. Воно може
об’єднати агротоваровиробників страховим за-
хистом їхнього майна, врожаю. Через страху-
вання врожаю мінімізуються податки, позаяк
страхові внески відносяться на собівартість
продукції.
Товариства взаємного страхування створю-

ються безпосередньо товаровиробниками за
підтримки державних, страхових і фінансових
органів. Однак, стримуючими чинниками ство-
рення цих товариств у галузі є високий рівень
ризиків унаслідок мінливості природних фак-
торів виробництва, низький фінансово-еконо-
мічний потенціал і недостатній рівень страхової
культури агротоваровиробників тощо. Незважа-
ючи на актуальність і необхідність розвитку
даної форми організації страхування нині прак-
тично відсутня нормативна базв.
Надання страхових послуг у аграрній галузі

повинне передбачати інституційні зміни, в ре-
зультаті яких кількість господарюючих суб’єктів
та їх землекористування істотно змінилися, що
ускладнює оцінку обґрунтованої врожайності. З
цією метою розрахунок обґрунтованої врожай-
ності доцільно проводити в межах одного райо-
ну, по якому є дані врожайності за тривалі пе-
ріоди часу, що дасть змогу врахувати рівень
агротехнічного обслуговування виробником ви-
рощування певної культури.
Важливим питанням є формування раціо-

нального договору страхування, який з метою
захисту від непрофесійності та безгосподар-
ності товаровиробника повинен містити вимо-
ги щодо виконання мінімально необхідного на-
бору агротехнічних заходів, які дадуть змогу
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Страхування сільськогосподарських ризиків як метод
підвищення інвестиційної привабливості галузі

1. Ґудзь О.Є. Проблеми удосконалення держав-
ної фінансової підтримки підприємств агропромис-
лового комплексу через механізм здешевлення
кредитів//Облік і фінанси АПК. — 2005. — № 6. —
С. 31—36.

2. Дем’яненко М. Кредитний механізм аграрно-
го сектора економіки в період становлення ринко-
вих відносин//Економіка України. — 1999. — № 4.
— С. 15—24.

3. Кириленко І.Г. Проблеми фінансового забез-
печення сільськогосподарського виробництва//Еко-
номіка АПК. — 2005. — № 1. — С. 40—47.

4. Лайко П.А. Фінансове забезпечення сталого
розвитку регіонів//Наукове забезпечення сталого
розвитку сільського господарства в Поліссі Украї-
ни. — К.: ТОВ «Альфа», 2004. — С. 111—130.

5. Мадай А., Татаренко Г. Неустрашимые//Биз-

Бібліографія

нес № 3 (896), 29 марта 2010 г. — С. 66—69.
6. Малік М. До питання фінансового забезпе-

чення підприємницької діяльності на селі//Пробле-
ми фінансової підтримки малих та середніх
підприємств на селі. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2004. —
С. 11—16.

7. Олійник Д.С. Фінансова підтримка сільсько-
господарського виробництва//Фінанси України. —
2002. — № 6. — С. 72—79.

8. Фінанси в період реформування агропромис-
лового виробництва/М.Я. Дем’яненко, П.Т. Саблук,
П.І. Гайдуцький та ін./За ред. М.Я. Дем’яненка. —
К.: ІАЕ УААН, 2002. — 645 с.

9. Якубович В. Сучасний стан фінансування та
страхування сільського господарства України//
Інф.-аналіт. Бюл. «Агроаспект». — 2003. — № 11.
— С. 8—11.

Реалізація запропонованих заходів поси-
лить роль страхування як інструмента підви-
щення фінансової стійкості та інвестиційної
привабливості аграрних підприємств.
Для стимулювання агровиробників до

страхування необхідно відрегулювати стра-
хові тарифи, для чого привести їх у від-
повідність до рівня ризику в розрізі сільсько-

Висновки

господарських культур і тварин; розроби-
ти єдину методику оцінки страхових ви-
падків, яка дасть змогу чітко регламентува-
ти взаємовідносини страхувальника і страхо-
вих компаній у випадку настання несприятли-
вого випадку; забезпечити ефективний
захист страхувальника при настанні неспри-
ятливих подій.

зменшити вплив погодних умов на врожай, ос-
кільки в іншому випадку в перспективі страхові

внески збільшаться на суму збитків, які не спри-
ятимуть розвитку страхування.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

АГРАРНИЙ ФОРУМ – 2010

Стало традицією проводити один раз на два роки міжнародну науково-практичну конферен-
цію «АГРАРНИЙ ФОРУМ» у Сумському національному аграрному університеті. Цьогорічна III кон-
ференція «Аграрний форум – 2010» відбудеться 8–11 червня, де темами для обговорення будуть:
моніторинг земельних, водних та біологічних ресурсів агросфери; біотехнологія і геномна селек-
ція рослин і тварин; якість і безпека продуктів харчування; економічні процеси в умовах глобалі-
зації; основні напрями удосконалення земельних відносин та аграрного землекористування; су-
часний стан, проблеми та перспективи використання біоенергетики України; політико-правові ас-
пекти розвитку суспільства; кадастр природно-заповідного фонду України і проблеми підвищення
ефективності охорони біоти.
До оргкомітету надійшли запити на участь за всіма темами конференції. Всього для участі у

конференції надійшло 324 заявки, у тому числі з Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Австрії. Ра-
зом з науковцями у роботі конференції братимуть участь керівники та спеціалісти регіональних
галузевих управлінь з тваринництва, рослинництва та економіки сільського господарства. Така
конференція сприятиме поліпшенню стану підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, поглиб-
ленню стосунків науки з виробництвом та формуванню наукових завдань і програм на майбутню
п’ятирічку за ініціативи виробничників.

В.І.Ладика, член-кореспондент УААН,
ректор Сумського національного аграрного університету
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Наведено результати оцінки ліній кнурів
миргородської породи за розвитком і виявлено
закономірності, що дають змогу прогнозувати
результати добору тварин у межах ліній.

На сучасному етапі розвитку галузі свинар-
ства у племінній роботі, як і раніше, викорис-
товують чистопородне розведення, схрещуван-
ня і гібридизацію. Проте основним методом
селекції в племінних господарствах до цього
часу залишається чистопородне розведення,
зокрема розведення за лініями [3, 4]. Питання
розведення тварин за лініями набуло свого
значення ще у ХVІІІ ст., але не втратило акту-
альності й нині. Цей метод розведення тварин
сприяє їхній високій генотиповій та феноти-
повій вирівняності, консолідації стад і порід, а
тому вважається одним з основних при збере-
женні спадковості родоначальника та удоскона-
ленні селекційної групи тварин. Проте зарубіжні
науковці і практики вважають, що застосуван-
ня такого методу розведення призводить до
зниження ефективності селекції та обмежує
вибір видатного родоначальника [2].
На особливу увагу метод розведення свиней

за лініями заслуговує при удосконаленні сви-
ней нечисленних локальних порід, до яких на-
лежить миргородська порода. Завезення тва-
рин цього генотипу з-за кордону для «освіження
крові» неможливе, оскільки їх немає в жодному
регіоні, крім України. Тому використання цього
методу розведення у популяції свиней мирго-

родської породи, яка налічує близько 500 основ-
них свиноматок та 70 основних кнурів, є акту-
альним питанням збереження генетичної різно-
манітності та продуктивності генотипу [1].
Мета роботи — аналіз показників розвитку

основних кнурів миргородської породи за лініями
та прогнозування ефективності добору тварин.
Дослідження проводили в умовах племінного
заводу з розведення свиней миргородської по-
роди ДП «Дослідне господарство ім. Декаб-
ристів» Полтавської області.
Результати дослідження. За результатами

досліджень установлено, що кнури-плідники за-
водських ліній у віці 24 міс. за живою масою та
довжиною тулуба майже не відрізняються між
собою, що вірогідно пояснюється добором тва-
рин на рівні середніх по стаду і узгоджується
зі збереженням генетичної різноманітності ге-
нотипу (табл. 1).
За середнього показника живої маси кнурів

за лініями (266 кг), кращими у стаді є представ-
ники лінії Комишу (270 кг). Коефіцієнт варіації
кнурів за живою масою варіює у межах 0,62—
5,76% і свідчить про маловірогідність поліпшен-
ня цього показника методами селекції. На під-
вищення живої маси найімовірніше вплине рі-
вень годівлі тварин.

Веселого 6 264,7±0,67 0,62 170,2±0,31 0,44

Грозного 2 266,5±3,50 1,86 170,0±1,00 0,83

Дніпра 6 266,3±2,06 1,89 169,5±0,34 0,49

Комишу 4 270,0±2,48 1,84 170,8±1,18 1,38

Коханого 5 266,6±2,32 1,94 172,4±1,86 2,41

Ловчика 8 264,9±0,99 1,06 170,9±0,35 0,58

Швидкого 6 265,3±6,24 5,76 171,2±1,66 2,38

  У середньому
  за лініями 37 266,0±1,12 2,55 170,7±0,40 1,42

1. Розвиток основних кнурів

Жива маса, кг Довжина тулуба, см

M±m Cv, % M±m Cv, %
Лінія

Кількість,
гол.
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Кнури заводських ліній у межах стада не-
істотно різняться і за довжиною тулуба (169,5—
171,2 см), що пов’язано з методами добору
тварин. Мінливість довжини тулуба тварин
(0,44—2,41%) свідчить про неможливість удос-
коналення їх селекційними методами.
Отже, оцінка кнурів заводського стада ДП

«Дослідне господарство ім. Декабристів» Пол-
тавської області засвідчила ефективність лі-
нійного розведення тварин нечисленної попу-
ляції, результатом чого є їхня консолідація за
розвитком.
Звичайно, подібні методи селекційно-пле-

мінної роботи суперечать виявленню та добо-

Розведення свиней
миргородської породи за лініями

Проведені дослідження дали змогу стверд-
жувати, що кращими заводськими лініями сви-
ней миргородської породи в заводському стаді
ДП «Дослідне господарство ім. Декабристів»
Полтавської області є лінії Комишу та Коха-
ного як найбільш консолідовані за живою ма-
сою та довжиною тулуба. Селекцію на збіль-
шення живої маси завдяки збільшенню довжи-
ни тулуба доцільно проводити у лініях

Ловчика та Швидкого, де зміна довжини ту-
луба на 1 см супроводжуватиметься збіль-
шенням живої маси тварин, відповідно, на 2,31
та 2,05 кг. У цілому кнури миргородської по-
роди за розвитком відповідають вимогам кла-
су еліта за неістотної різниці між лініями,
тобто добір тварин за середніми показника-
ми по стаду забезпечив консолідацію плідників
і рівновагу в популяції.

Висновки

1. Войтенко С.Л. Генеалогічна структура та
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ру високопродуктивніших тварин для вдос-
коналення породи та її структурних одиниць у
таких породах свиней, як велика біла, ландрас
чи українська м’ясна, які належать до числен-
них у галузі [1], але забезпечують збереження
генофонду відповідно до вимог, передбачених
Законом України «Про племінну справу у тва-
ринництві» та «Програмою селекції з локаль-
ними породами свиней в Україні на 2003—
2012 рр.».
Аналіз біологічних процесів щодо показників

розвитку тварин, проведений за допомогою ма-
тематико-статистичного методу, визначив ряд
закономірностей, що в кінцевому підсумку дасть
змогу прогнозувати результати добору для від-
повідних ліній.
У кнурів заводських ліній установлено висо-

кий позитивний зв’язок між живою масою і дов-
жиною тулуба, проте зміна показників в одно-
му напрямі буде відчутна тільки для ліній Ко-
ханого (r=0,98) і Ловчика (r=0,82) (табл. 2). Для
решти ліній збільшення чи зменшення одного
показника істотно не вплине на зміну іншого,
що підтверджується величиною коефіцієнта
кореляції (r=0,14—0,55). Зв’язок показників роз-
витку кнурів лінії Грозного не виявлено через
малу чисельність тварин (2 гол.). Спрогнозува-
ти ефективність селекції за довжиною тулуба
кнурів на збільшення живої маси за результа-
тами регресійного аналізу можна для всіх дос-
ліджуваних ліній, проте відчутні результати бу-
дуть одержані в лініях Ловчика (Ryx=2,31;
P>0,99), Швидкого (2,05; P>0,99) та Коханого і
Веселого, щоправда, в останніх невірогідно.

Веселого 0,54±0,294 1,18±0,911

Грозного 1,00±1,000 –

Дніпра 0,14±0,020 0,86±2,985

Комишу 0,20±0,040 0,42±1,457

Коханого 0,98±0,969** 1,23±0,126**

Ловчика 0,82±0,668* 2,31±0,665*

Швидкого 0,55±0,298 2,05±1,573

* P>0,95; ** P>0,99.

2. Коефіцієнт кореляції та регресії показників
розвитку кнурів

кореляції:
жива маса —
довжина тулуба

регресії:
Ryх

Лінія

Коефіцієнт
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ЮВІЛЕЇ

Виповнилося 80 років Олексію Олексійови-
чу Созінову — відомому вченому у галузі гене-
тики, селекції, біотехнології та агроекології, док-
тору сільськогосподарських наук, професору,
академіку НАН України та УААН, заслуженому
діячеві науки УРСР, лауреату Державної премії
України в галузі науки і техніки.
Народився О.О. Созінов 26 квітня 1930 р. у

с. Єржово Рибницького району УРСР (нині Рес-
публіка Молдова). Трудову діяльність розпочав
робітником, механізатором в елітгоспі «Дачне»
Одеської області (1944—1948).
У 1954 р. Олексій Олексійович закінчив аг-

рономічний факультет Одеського сільськогос-
подарського інституту із спеціальності селекція
і насінництво. Упродовж 1955—1958 рр. О.О.
Созінов — аспірант; 1958—1966 рр. — молод-
ший, старший науковий співробітник, завідувач
лабораторії; 1966—1971 рр. — заступник ди-
ректора; 1971—1978 рр. — директор Всесоюз-
ного селекційно-генетичного інституту (Одеса);
1978—1982 рр. — перший віце-президент
ВАСГНІЛ; 1981—1987 рр. — директор Інститу-
ту загальної генетики ім. М.І. Вавилова АН
СРСР (Москва); 1987—1990 рр. — голова Пре-
зидії Південного відділення ВАСГНІЛ (Київ),
заступник голови Держагропрому УРСР; 1990—
1996 рр. — перший президент Української ака-
демії аграрних наук. З 1987 р. і донині — член
Президії НАН України, у 1990—2001 рр. — Пре-
зидії УААН. Упродовж 1987—1992 рр. — віце-
президент ВАСГНІЛ, завідувач відділу приклад-
ної генетики і біотехнології Південного відділен-
ня ВАСГНІЛ та АН УРСР; 1992—2000 рр. —
фундатор і директор Інституту агроекології та
біотехнології УААН; 1994—2002 рр. — заснов-
ник і завідувач кафедри агроекології та біотех-
нології Національного аграрного університету.

О.О. CОЗІНОВУ — 80

3 2000 р. Олексій Олексійович — завідувач
відділення Інституту агроекології та біотехно-
логії УААН, з 2001 р. — головний науковий пра-
цівник цього інституту, нині радник Президії
НАН України.
У 1959 р. в Одеському сільськогосподарсь-

кому інституті він захистив кандидатську дисер-
тацію на тему: «Пивоваренный ячмень на юге
Украины», у 1970 р. в Українському науково-
дослідному інституті рослинництва, селекції і
генетики ім. В. Я. Юр’єва — докторську дисер-
тацію на тему: «Качество зерна пшеницы юга
Украины и пути его улучшения». У 1977 р. йому
присвоєно вчене звання професора.
О.О. Созінов уперше запропонував нові ге-

нетично обґрунтовані методичні підходи для
розв’язання важливої для виробників пробле-
ми — підвищення якості зернових селекційним
і технологічним шляхом. Розробив і сприяв роз-
витку нових наукових напрямів сучасної загаль-
ної і молекулярної генетики, селекції та ево-
люції рослин і тварин. Він уперше запропону-
вав принцип використання алельних варіантів
кластерів генів як генетичних маркерів. Опра-
цьована вченим і його школою генетична кла-
сифікація проламінів здобула міжнародне виз-
нання, а спосіб ідентифікації генотипів сортів і
форм культурних рослин за локусами запасних
білків є важливим для сучасного насінництва і
сортовипробування. В останні роки вчений ак-
тивно працює над проблемами геноміки, агро-
сфери XXI ст., збереження біорізноманітності
та довкілля в контексті сталого розвитку.
О.О. Созінов — автор і співавтор 18 сортів

сільськогосподарських культур, отримав 19 ав-
торських свідоцтв та патентів. Він автор понад
600 наукових праць, у тому числі 8 монографій.
У 1989 р. монографія «Полиморфизм белков и
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его значение в генетике и селекции» (М., 1985)
удостоєна Премії ім. В. Я. Юр’єва НАН Украї-
ни. Під його керівництвом підготовлено 38 кан-
дидатів і 7 докторів наук.
О.О. Созінов є головою спеціалізованої вче-

ної ради в Інституті харчової біотехнології і ге-
нетики НАН України, членом спеціалізованої
вченої ради в Інституті захисту рослин УААН.
У 1973 р. Олексія Олексійовича обрано чле-

ном-кореспондентом ВАСГНІЛ, з 1978 р. —
дійсним членом (академіком) ВАСГНІЛ і АН
УРСР, дійсним членом (академіком) УААН
(1990 р.).
Тривалий час О.О. Созінов був членом ко-

мітетів із присудження Ленінських і Державних
премій СРСР, Державних премій України в га-
лузі науки і техніки, а також Президії ВАК Ук-
раїни. Був віце-президентом Всесоюзного та
президентом Українського товариства генетиків
і селекціонерів ім. М.І. Вавилова. Був членом
Комісії з питань аграрної та земельної рефор-
ми при Президентові України, Комісії з розроб-
ки Національної програми розвитку сільськогос-
подарського виробництва на 1995—2005 рр.,
Державної комісії з питань реорганізації в галузі
науки, Національної комісії з біоетики, дійсним
членом (академіком) Російської академії
сільськогосподарських наук (1992), Академії
аграрних наук Білорусі та Грузії, Академії наук
Республіки Казахстан, Академії наук НДР
(1978). Він є почесним професором Болгарсь-
кої академії наук. Визнаний Людиною 1997 р. і
Людиною ІІІ тисячоліття (США).
О.О. Созінов — головний редактор (1980—

2001), нині — заступник головного редактора
міжнародного журналу «Цитологія і генетика»,

редактор збірника наукових праць «Агроеколо-
гія і біотехнологія», член редколегії багатьох
вітчизняних і зарубіжних часописів з питань ге-
нетики, селекції, біотехнології, загального рос-
линництва, насінництва, зокрема: «Вісник аг-
рарної науки», «Доповіді НАН України», «Гене-
тика» (Росія), «Аграрная наука» (Росія), «Наука
и жизнь» (Росія), «Вісник НАУ», «Селекция и
семеноводство», «Генетичні ресурси», «Аграр-
на наука і освіта», «Біотехнологія», «Biologi-
sches Zentralbatt» (Німеччина). Він також член
Міжнародного товариства хімії зерна, Євро-
пейського товариства селекціонерів, Амери-
канської асоціації хімії зерна, Канадського това-
риства генетиків, Українського міжнародного
Комітету з питань науки і культури, Українського
товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Ва-
вилова, член міжвідомчої комісії з питань біо-
логічної та генетичної безпеки при Раді Націо-
нальної безпеки і оборони України.
О.О. Созінов нагороджений орденами Лені-

на (1973), Жовтневої революції (1977), Трудо-
вого Червоного Прапора (1971), «За заслуги»
III ступеня (2000), багатьма медалями, Почес-
ними грамотами, дипломами ВДНГ СРСР і Ук-
раїни. Йому присвоєно звання заслуженого ді-
яча науки і техніки України (1990), лауреата
Державної премії Російської Федерації в галузі
науки і техніки (1996) і лауреата Державної
премії України в галузі науки і техніки (1997),
лауреата Державної Премії ім. В. Я. Юр’єва
НАН України (1989). Обирався народним депу-
татом Верховної Ради СРСР (1988—1991).
Щиро бажаємо Олексію Олексійовичу міцно-

го здоров’я, благополуччя, нових творчих звер-
шень.

Президія
Української академії

аграрних наук
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14 квітня 2010 р. виповнилося 75 років від
дня народження доктора сільськогосподарських
наук, професора, члена-кореспондента УААН,
головного наукового співробітника лабораторії
родючості гідроморфних і кислих ґрунтів ННЦ
«ІҐА» Романа Степановича Трускавецького.
Народився Р.С. Трускавецький на Снятин-

щині Івано-Франківської області. Після закін-
чення Львівського сільськогосподарського ін-
ституту (1958—1962 рр.) працював в експеди-
ціях з великомасштабного обстеження ґрунтів
України та Казахстану.
В Інституті ґрунтознавства та агрохімії імені

О.Н. Соколовського Роман Степанович працює
з 1962 р. й донині. У 1965 р. він закінчив аспі-
рантуру та захистив кандидатську і докторсь-
ку (в 1984 р.) дисертації. Р.С. Трускавецький —
автор і співавтор понад 270 наукових праць, у
тому числі 26 книг, підручників, рекомендацій
і монографій; має 14 авторських свідоцтв і па-
тентів на винаходи.
Наукові праці вченого присвячено вирішен-

ню проблем моніторингу меліорованих земель,
системному управлінню їхньою родючістю, гар-
монізації продуктивних та екологічних функцій
ґрунтів гумідних регіонів, ресурсозбереженню
й екологічній безпеці.
Вагомий вклад вніс Р.С. Трускавецький у

розвиток теорії сталої родючості ґрунтів на
методологічних засадах їх буферної здатності.
Його основні наукові розробки, що використо-
вують у практиці землеробства, стосуються
охорони та раціонального використання осу-
шуваних земель, локального окультурювання
низькородючих ґрунтів, контурно-фітомеліора-
тивного луківництва, гребенево-грядової техно-
логії на перезволожених землях, ренатуралі-
зації деградованих і вироблених торфовищ

тощо. Роман Степанович брав участь у роз-
робці державних програм, стандартів, норма-
тивних і законодавчих документів з проблем
землекористування в гумідних регіонах України
та тимчасово затоплюваних територій.
Під керівництвом Р.С. Трускавецького підго-

товлено 8 кандидатів наук і 2 доктори наук.
Нині Р.С. Трускавецький успішно продовжує

свою наукову, науково-виробничу, консульта-
тивно-методичну, експертну, педагогічну та гро-
мадську діяльність. Роман Степанович — член
двох спеціалізованих учених рад, редколегій
ряду наукових збірників та наукових товариств
і входить в їх керівні органи, член Міжнародно-
го Союзу ґрунтознавців.
Наукові розробки Р.С. Трускавецького, їх ори-

гінальність і новизна, його широта знань, пра-
целюбність, об’єктивність експертних оцінок і
непідкупність, людяність, скромність, а водно-
час і вимогливість до себе та співробітників ви-
значили його як авторитетного наукового лідера
України в галузях ґрунтознавства та агроекології.
За успішну наукову і науково-виробничу ді-

яльність Р.С. Трускавецького нагороджено тру-
довою відзнакою «Знак пошани Мінагрополітики
України», «Почесною відзнакою УААН», Почес-
ною грамотою і нагрудним знаком «Творець»
Державного департаменту інтелектуальної влас-
ності, Почесною грамотою Держводгоспу України.

Відділення землеробства,
меліорації та агроекології УААН

Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства

та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Українське товариство
ґрунтознавців та агрохіміків
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