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ҐРУНТИ ТА ЇХНЯ РОДЮЧІСТЬ
У ПРАВОВОМУ ПОЛІ ЗЕМЕЛЬНО-
РИНКОВИХ ВІДНОСИН

Обґр нтовано потреб надання ґр нтам та їхній
родючості правово о стат с , відс тність я о о
неможливлює цивілізоване ф н ціон вання
рин земель. В азано на неприп стимість
ототожнювання понять «земля» і «ґр нт».
Охара теризовано с тність цих дефініцій.
А центовано ва на соціальній знач щості
інформації про ґр нти та їхню родючість
розв’язанні продовольчих, е оло ічних та
енер етичних проблем держави.

Ґрунти відіграють величезну роль в житті та
діяльності людини. Саме ґрунтам як самостій-
ним природно-історичним різноманітним утво-
ренням, кожне з яких має свою морфологію,
склад, властивості, режими функціонування,
притаманна здатність забезпечувати рослини
біогенними елементами, водою та іншими умо-
вами, необхідними для їхнього нормального
росту й розвитку. Цю здатність називають ро-
дючістю. Нерідко кілька різновидів ґрунтів мо-
жуть створити в межах однієї робочої земель-
ної ділянки (поля сівозміни) складну та неодно-
рідну за рівнем родючості структуру ґрунтового
покриву. Звідси випливає, що в правовому полі
поняття «ґрунти» і «земля» слід чітко розрізня-
ти, не ототожнювати і не підміняти одне одним,
передусім, коли йдеться про землі сільськогос-
подарського призначення. На жаль, в чинних
законодавчих і нормативно-правових актах на
позначення об’єкта правових відносин вжива-
ється переважно термін «земля», а ґрунтам та
їхній родючості не надається необхідного зако-
нодавчо-правового статусу. Така ситуація при-
зводить до недооцінювання ролі ґрунтового
покриву у продовольчому і сировинному забез-
печенні, екологічній безпеці, у формуванні та
функціонуванні цивілізованих ринково-земель-
них відносин. Цю  правову недосконалість і
підміну названих понять доречно відзначено в
деяких наукових та освітянських працях вче-
них-юристів [2, 10 та ін.]. Оскільки в законо-
творчій практиці, в сучасному землевпорядку-
ванні та в земельних відносинах часто-густо

немає чіткого правового розмежування і ко-
ректного розуміння таких понять, як «земля»,
«ґрунти», «ґрунтовий покрив», «родючість
ґрунтів» тощо, та з огляду на визначальну еко-
лого-соціальну роль і значущість названих по-
нять в суспільному житті країни виникла не-
обхідність коротко охарактеризувати їхню сут-
ність, розкрити зміст і показати передусім
принципову різницю в дефініціях таких важли-
вих об’єктів правових відносин, як «земля» та
«ґрунти».
Головне завдання статті — обґрунтувати

необхідність надання реального правового ста-
тусу ґрунтам та їхній родючості, привернувши
насамперед увагу аграріїв, землевпорядників і
законодавців до важливості статистичного об-
ліку якісного стану і потенціалу родючості ґрун-
тів. Ґрунтовий покрив з високим потенціалом
родючості — це базис цивілізованого і якісно-
го життя суспільства та здоров’я нації. Саме
таку землю — землю з особливо цінним ґрун-
товим покривом ми зобов’язані берегти, захи-
щати і розвивати передусім, використовуючи
для цього всі необхідні та ефективні важелі
державної регуляторно-правової аграрної полі-
тики. Оскільки Україна має потужний потенці-
ал ґрунтових ресурсів, то не лише заради збе-
реження, а й для примноження цього потенці-
алу суспільну значущість ухвалення Закону
України «Про ґрунти та їх родючість» (ініціатор
і розробник проекту закону — ННЦ «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соко-
ловського») необхідно піднести на правовий
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рівень, який гарантував би продовольчу, еко-
логічну, енергетичну та соціальну безпеку на-
шої держави.
У розпорядженні землекористувачів є ціла

низка технологічних прийомів з підвищення
продуктивності земельної ділянки. Одні з них
спрямовані переважно на мобілізацію природ-
ного потенціалу родючості, інші — на долучен-
ня до нього штучного потенціалу, а ще інші —
на використання названих двох прийомів на
фоні меліорації ґрунтів. Залежно від цього від-
бувається зміна родючості, а відповідно і зе-
мельної ренти — основного атрибута цивілізо-
ваного функціонування ринку земель. Отже, в
ринкових умовах землекористування (оренди,
купівлі-продажу землі) та обігу земель (їх рин-
ку, дарування, успадкування тощо) для запобі-
гання деградації ґрунтів та процесам виснажен-
ня їхнього родючого потенціалу конче необхід-
ний моніторинг за станом ґрунтів та їхньою
родючістю. Наразі його здійснюють розрізнені
державні служби (Держземагентство, Держвод-
агентство, центри «Держродючості» та ін.). На
базі цих служб доцільно створити єдину Дер-
жавну службу з охорони та управління ґрунто-
во-земельними  ресурсами України, що слід
вважати однією з актуальних складових сучас-
ної земельної реформи.
Сутність дефініцій та ґрунтово-земель-

ний ресурс. У цивілізовано усталених ринко-
во-земельних відносинах чітке розмежування
основних понять та змістове розуміння їхньої
сутності має велике значення в ухваленні різ-
них правових та управлінських рішень. В аграр-
ному виробництві безпосереднім об’єктом праці
та її продуктом виступає фактично не земель-
на ділянка, а ґрунти, що її покривають. Саме
ґрунтам як особливим самостійним органо-мі-
неральним тілам природи притаманна соці-
ально значуща продуктивна функція — родю-
чість. Ґрунти — це важковідновний, незамінний
ресурс природи. Ґрунтовий покрив як поверх-
невий пухкий шар землі має особливий тип
просторової будови. Він може об’єднувати ок-
ремі ареали (контури) ґрунтових видів (індиві-
дуумів), що відображається  на ґрунтовій карті
різноманітними узорами, нерідко складної
структури. У вертикальному вимірі залежно від
чинників ґрунтоутворення формується ґрунто-
вий профіль з генетично пов’язаними між со-
бою горизонтами. Не всім горизонтам ґрунто-
вого профілю властива родючість, а лише
верхнім гумусово-акумулятивним (у чинних зе-
мельних законодавчих документах визначаєть-
ся як «родючий шар ґрунту», геологи іменують
його «рослинний шар»). У профілі інших видів
ґрунтів нижче гумусово-акумулятивного відзна-
чають елювіальний та ілювіальний горизонти
(дерново-підзолисті, ясно-сірі лісові ґрунти та ін.),
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солонцевий (у солонцюватих ґрунтах), глейо-
вий чи глеюватий (різновиди оглеєних ґрунтів)
та інші горизонти, які визначають найменуван-
ня ґрунту. Профіль ґрунту з різко вираженими,
контрастними за властивостями горизонтами
називають текстурно-диференційованим. Ґрун-
ти винятково дернового (чорноземного) типу
ґрунтоутворення характеризуються, як прави-
ло, плавним (поступовим) переходом від гуму-
сово-акумулятивного горизонту до ґрунтотвор-
ної (материнської) породи, з якої під впливом
рослинності впродовж багатьох тисячоліть
сформувався той чи інший профіль («тіло»)
ґрунту з морфологією, складом, властивостями
і режимами функціонування, що відповідають
чинникам ґрунтотворення. Отже, ґрунти — це
реальні природно-історичні тіла з будовою,
складом, властивостями і режимами, зумовле-
ними відповідними чинниками ґрунтотворення.
Вертикальний профіль ґрунту може коливати-
ся від кількох сантиметрів (у слаборозвинених
ґрунтах) до півтора і більше метрів (глибокі чор-
ноземи, чорноземно-лучні, лучні намиті та ін.).
Гумусово-акумулятивний (родючий) шар ґрун-
ту може бути знятим і переміщеним в інше
місце, а «оскальпована» земельна ділянка, з
якої його знято, залишається завжди на місці.
Зусилля аграріїв спрямовані передусім на обо-
в’язкове збереження і відтворення гумусово-
акумулятивного горизонту (родючого шару)
ґрунту. Очевидним є факт, що успішно виріши-
ти землеробські та меліоративні завдання і
підвищити тим самим продуктивність землі (зе-
мельного масиву, земельної ділянки) можна
лише за умови детального вивчення ґрунтів,
їхніх різноманітних властивостей, профільної
будови, агроекологобуферних особливостей,
закономірностей поширення та еволюції.
Поняття «земля», на відміну від «ґрунт»,

асоціюється передусім з господарським вико-
ристанням території. Земля є просторовим ба-
зисом життєзабезпечення людини та її госпо-
дарської діяльності. Земельна ділянка (робоче
поле) як господарський наділ території для
рільництва чи іншого напряму використання
вважається такою, в межах якої поширені різно-
манітні за генезисом, складом, властивостями
та режимами ґрунти.  Земельна ділянка як
єдине сільськогосподарське угіддя (наприклад
рілля) за ґрунтовим покривом може бути дифе-
ренційованою на кілька агротехнологічних діля-
нок, що потребують різних антропогенних на-
вантажень і технологій. Отже, основою та об’єк-
том для керованого землеробства і здійснення
меліоративних заходів є безпосередньо ґрун-
ти, а не земельна ділянка. У практиці земле-
устрою межі ґрунтових наділів рідко збігають-
ся з реальними межами робочих земельних
ділянок.
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Згідно із Земельним кодексом України землі
сільськогосподарського призначення поділяють
за характером їх використання на сільськогос-
подарські угіддя: рілля, багаторічні насаджен-
ня, перелоги, сіножаті, пасовища, а також не-
вгіддя та порушені землі, тобто такі, що можуть
бути придатними для сільськогосподарського
використання тільки після проведення корінної
меліорації чи рекультивації.
У сучасній практиці землевпорядкування [5,

9, 14 та ін.] усі землі класифікують за такими
основними таксонами: зональні типи земель
(найвищий таксон), далі поділ земель за кате-
горіями придатності, потім класи земель (зе-
мельні ділянки з близькими природними та гос-
подарськими характеристиками) і найнижчий
таксон — види земель, що фактично являють
собою агровиробничі групи ґрунтів. Умовність,
недосконалість і вельми обмежена можливість
використання класифікації земель для розв’я-
зання практичних проблем меліорації та зем-
леробства є очевидними. Водночас класифіка-
цію ґрунтів як на світовому, так і національних
рівнях розроблено досить детально, що дає
змогу оцінювати держави світу за наявним у
них потенціалом ґрунтових ресурсів (не зе-
мельних, а саме ґрунтових!).
Таким чином, дефініції «ґрунт» і «земля» у

практиці землеробства та меліорації не можна
ототожнювати і вважати синонімами як за їх-
ньою сутністю, так і за змістом. Ґрунти — це
безпосередні об’єкти землеробства і меліо-
рації, тоді як земля є не що інше, як система
статистичних відомостей, що характеризують
ділянки території однорідного господарського
використання і містять статистичні дані про
ґрунтовий покрив. Нехтування істотною різни-
цею зазначених дефініцій, підміна понять і не-
дооцінка ґрунтів як безпосередніх об’єктів уп-
равління продуктивністю  земельних угідь мо-
жуть стати причиною грубих господарських,
земельно-ринкових правових порушень та ви-
никнення небезпечних екологічних наслідків [1,
3, 7, 9].
Головною продуктивною функцією ґрунтів,

як уже зазначалось, є їхня родючість, завдяки
якій людина отримує продукти харчування, кор-
ми для тваринництва і сировину для промис-
лового виробництва. Родючість — це істотна
якісна характеристика ґрунтів. Земельна ділян-
ка, з якої знято ґрунтову (гумусову) оболонку,
втрачає цю властивість, перетворюючись в не-
вгіддя.
Важливе нормативно-правове значення на-

лежить таким категоріям родючості, як природ-
на, потенційна, ефективна, економічна і штуч-
на. Дефініції «природна» і «потенційна», а та-
кож «ефективна» й «економічна» часто-густо
помилково ототожнюють. Для нормативно-пра-

вового забезпечення це різні поняття і їх тлу-
маченню слід надати більш чіткого та змістов-
ного характеру.
Кожний ґрунт має визначену природну ро-

дючість, якої він набув у процесі природного
ґрунтотворення без втручання людини. Ця ка-
тегорія родючості властива винятково цілинним
ґрунтам, не порушеним діяльністю людини.
Потенційна родючість — це нереалізований
(прихований) потенціал родючості, що за відпо-
відних умов поступово переходить в категорію
ефективної родючості. Потенційна родючість
створюється як в результаті природних, так і
антропогенних факторів впливу на ґрунтовий
покрив. У процесі використання ґрунтів і зем-
леробської культури потенційну родючість
трансформують в ефективну (фактичну,
справжню). Ефективна родючість вимірюється
рівнем фактично отриманого урожаю або тим
ефективним потенціалом родючості, завдяки
якому відбувся біологічний кругообіг речовин та
енергії і сформувався урожай. Категорії «еко-
номічна родючість» слід надавати принципово
іншого змісту — вона визначається тим потен-
ціалом ефективної родючості, який затрачено
на отримання одиниці урожаю з урахуванням
його якості. Економічна родючість у проце-
сі землекористування може зростати або спа-
дати, відповідно до цього змінюється і земель-
на рента.
Безпосередніми чинниками родючості є по-

живний, водно-повітряний, тепловий та біоло-
гічний режими ґрунту. Вони функціонують у ча-
совому і просторовому вимірах. Названі режи-
ми саморегулюються ґрунтом та управляються
агрогосподарською діяльністю людини. Оптимі-
зація їх функціонування передбачає нейтралі-
зацію наявних у ґрунті фітотоксичних речовин,
патогенних мікроорганізмів, підвищеної кислот-
ності і лужності, секвестрацію органічного вуг-
лецю, гумусовідновлення, поглиблення родю-
чого (гумусного) шару та оструктурення ґрунту.
Основними елементами родючості є елементи
мінерального живлення, продуктивна волога
ґрунту і його відповідна аерація (киснева дос-
татність), теплова енергія. Залежно від гене-
тичної природи одні різновиди ґрунтів швидко
піддаються виснаженню на елементи родю-
чості, інші — здатні протистояти цьому висна-
женню тією чи іншою мірою. Таку здатність
ґрунту визначають буферною ємністю. Буферні
властивості ґрунтів відіграють важливу роль у
стабілізації ґрунтової родючості, прогнозуванні
еволюційної спрямованості родючого потенці-
алу ґрунтів. Буферна ємність ґрунту відносно
того чи іншого елемента родючості є надійним
критерієм його стійкості і фактично інтеграль-
ним, поки що не задіяним, показником для об’єк-
тивізації земельно-оціночних робіт. Параметра-
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ми буферності ґрунтів, передусім його родючо-
го шару, визначаються можливості інтенсифі-
кування продуктивних та екологічних функцій
ґрунтів, підвищення їхньої здатності протидія-
ти накопиченню й утриманню в неактивному
стані різноманітних токсинів, протистояння ме-
ханічним навантаженням, зміни кислотно-луж-
ної рівноваги, прогнозування забезпечення
культурних рослин елементами живлення і во-
дою за різних умов землеробської культури та
меліоративних заходів. На жаль, розроблена в
ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» теорія буферної здатності
ґрунтів [16] поки що не отримала належного
визнання та практичного застосування.
За земельними, й особливо ґрунтовими, ре-

сурсами, що припадають на душу населення,
Україна займає пріоритетні місця серед країн
світу та Європи. Про це свідчать узагальнені на
основі літературних джерел [6, 11–15] вибіркові
дані про ресурси земель і чорноземів окремих
країн Європи та світу, що показано в наведеній
таблиці.
У розрахунку на одного жителя в Україні

припадає 1,32 га земельної території, зокрема
0,71 га орної землі. За цими показниками вона
істотно випереджає такі розвинені країни Євро-
пи і світу, як Великобританія, Німеччина, Фран-
ція та ін., передусім за наявністю орних земель.
Оскільки потенціал земельних ресурсів сіль-
ськогосподарського призначення оцінюється не
стільки їхньою площею, скільки наявністю
ґрунтів з високим потенціалом родючості, нами
здійснено спробу оцінити потенціал ґрунтових
ресурсів окремих країн Європи і світу за наяв-
ністю в них чорноземів (див. таблицю). Отже,

незважаючи на велике розмаїття різновидів
ґрунтів, найпоширенішими в Україні є чорнозе-
ми, які займають майже 50% земельної тери-
торії. Це такі потенційно високородючі різнови-
ди чорноземів, як типові, звичайні, південні,
вилугувані та опідзолені, реградовані, лучно-
чорноземні тощо. Названим чорноземам та ін-
шим чорноземовидним ґрунтам (темно-сірим
опідзоленим, темно-каштановим, дерново-кар-
бонатним, дерновим повнопрофільним і дерно-
вим опідзоленим, лучним, перегнійно-торфо-
вим осушеним та ін.) ми можемо надати особ-
ливого правового статусу — агрономічно та
екологічно цінних ґрунтів. За загальним ресур-
сом цінних (потенційно родючих) ґрунтів і пе-
редусім за їхньою площею, що припадає на 100
жителів, Україна серед держав світу поступа-
ється тільки Російській Федерації. На жаль,
дефіцит вологи, передусім у степовій зоні, та
інші чинники істотно обмежують можливості
ефективного використання наявних в Україні
потенційно родючих чорноземів та чорноземо-
видних ґрунтів.
На частку малопродуктивних ґрунтів в Ук-

раїні припадає до 30% загальної площі сіль-
ськогосподарських угідь. До них належать: не-
окультурені ясно-сірі лісові і дерново-підзолисті
ґрунти, дернові слаборозвинені, заболочені,
поверхнево сильнооглеєні, глейові, мочаристі
ґрунти і мочари, підтоплені ґрунти, ґрунти з
підвищеною кислотністю (середньо- і сильно-
кислі) і лужністю (солонцеві), засолені, кашта-
нові, середньо- та сильноеродовані, піщані та
інші різновиди ґрунтів. У правовому полі мало-
продуктивним ґрунтам (землям) надається
пріоритетність у вилученні їх з категорії земель

Ґрунти та їхня родючість
у правовому полі земельно-ринкових відносин

Україна 45,6 60,4 1,32 32,5 0,71 27,8 61,0

Росія 143,1 1710,0 11,95 123,9 0,87 145,4 102,0

Польща 38,2 31,3 0,82 14,2 0,37 0,4 1,0

Румунія 21,5 23,8 1,11 9,3 0,43 1,6 7,4

Німеччина 81,7 35,7 0,44 11,8 0,14 0,7 0,8

Великобританія 62,4 24,4 0,39 5,9 0,09 – –

Франція 65,4 67,5 1,03 18,3 0,28 – –

Китай 1350,5 959,7 0,71 143,6 0,10 38,0 2,8

Канада 34,9 998,5 28,61 45,4 1,30 7,6 21,8

США 313,3 951,9 3,04 175,2 0,56 55,1 17,6

Всього на земній
кулі 7 млрд 13050 1,86 1362 0,19 314,3 4,5

Рес рси земель та чорноземних ґр нтів о ремих держав

земель ріллі чорноземів

всього,
млн га

на 1 жителя,
га

всього,
млн га

на 1 жителя,
га

всього,
млн га

на 100
жителів, га

Держава
Населення,
млн осіб

Площа
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сільськогосподарського призначення та пере-
ведення в інші категорії. Вилучення особливо
цінних ґрунтів із високим рівнем родючості та
буферної ємності зі сфери сільськогосподарсь-
кого використання й відведення їх під забудо-
ву чи переведення в інші категорії земель не-
сільськогосподарського призначення суворо
обмежується і здійснюється в законодавчо-пра-
вовому полі спеціальним та всебічно обґрунто-
ваним рішенням місцевих і центральних органів
виконавчої влади.
Антропогенез та основні функції ґрунтів.

Ґрунти у процесі сільськогосподарського вико-
ристання змінюють свої морфологію, склад,
властивості та режими. Ці зміни мають проти-
лежний характер — вони є результатом взає-
модії процесів деградації і градації. Обов’язок
землевласників та землекористувачів — вчас-
но передбачати й усувати можливий розвиток
деградаційних процесів і спрямовувати ґрунто-
творний процес у бік градаційного розвитку.
Розвиток деградаційних процесів може бути

зумовлений як природними, так і антропоген-
ними чинниками. Ґрунтовому потенціалу Украї-
ни найбільшої шкоди завдають такі види де-
градації, як ерозія ґрунтів (водна, вітрова, ме-
ханічна), дегуміфікація та ущільнення ґрунту,
забруднення ґрунтів пестицидами, залишками
агрохімікатів, важкими металами, радіонукліда-
ми, кислотами і лугами та іншими техногенни-
ми викидами, засмічення ґрунтів і земельних
ділянок побутовими відходами, патогенними
мікроорганізмами, осолонцювання, злитизація
та засолення на зрошуваних землях, спрацю-
вання торфовищ, пересушення ґрунтів тощо.
Значної шкоди завдає порушення ґрунтового
покриву внаслідок видобутку корисних копалин
відкритим способом, відведення земельних ді-
лянок, передусім покритих особливо цінними
чорноземами і чорноземовидними ґрунтами під
різні забудови, проведення шляхів сполучень і
в інші категорії земель несільськогосподарсь-
кого використання.
Правовий режим ґрунтів спрямований на су-

воре дотримання землевласниками та земле-
користувачами науково обґрунтованих техноло-
гічних регламентів, високої культури поведінки
в їхній діяльності щодо своєчасного запобіган-
ня та/або усунення явищ деградації ґрунтів і
можливих еколого-економічних ризиків, пов’я-
заних з неправомірним, екологічно небезпеч-
ним землекористуванням.
У процесі використання всі категорії родю-

чості ґрунту змінюються — вони виснажують-
ся, залишаються на постійному рівні або підви-
щуються, що відбувається під впливом непов-
ного, простого та розширеного відтворення
родючості. Якщо потенціал родючості (потен-
ційної та ефективної) знижується порівняно з

вихідним рівнем — йдеться про неповне відтво-
рення родючості, повертається до початково-
го рівня — про просте відтворення і зростає від
початкового рівня до вищого — про розшире-
не відтворення.
Раціональне землекористування не допус-

кає режиму неповного відтворення родючості
ґрунтів і спрямоване винятково на просте та/
або розширене відтворення. Землекористувачі,
що порушують цей принцип, юридично відпові-
дають згідно з чинним законодавством.
В умовах інтенсивного землеробства потен-

ціал ефективної родючості розраховують, ви-
ходячи з повного забезпечення потреб культур-
них рослин в елементах мінерального живлен-
ня та воді. Відтворення родючості в цих умовах
відбувається через  застосування раціональної
системи удобрення та обробітку ґрунту, науко-
во обґрунтованих сівозмін, поповнення ґрунту
свіжою органікою за рахунок післяжнивних реш-
ток, сидератів, застосування органічних доб-
рив, за необхідності — на фоні хімічної, струк-
турної та інших видів меліорацій. Деякі товаро-
виробники (зокрема агрохолдинги) винятково
заради отримання тимчасового надприбутку
часто-густо допускають хижацький режим зем-
лекористування, зловживають природним по-
тенціалом буферної ємності та родючості ґрун-
тів, не розуміючи, що невдовзі така позиція
обов’язково вдарить бумерангом по їхньому ж
агробізнесу.
Сучасне товарне виробництво конкуренто-

спроможної рослинницької продукції потребує
впровадження технологій точного (керованого)
землеробства. Ця обставина передбачає отри-
мання інформації про структуру ґрунтового по-
криву робочої земельної ділянки (поля), про її
неоднорідність за агрономічними та еколого-
буферними параметрами [13, 16 та ін.], що є
основою для диференціації меліоративних та
агротехнологічних заходів з відтворення й го-
могенізації ефективної родючості ґрунтів робо-
чого поля (земельної ділянки).
Водночас з продуктивною функцією ґрунти і

ґрунтовий покрив у взаємодії з рослинним по-
кривом виконують у навколишньому середо-
вищі важливі екологічні (біосферні) функції, такі
як газорегуляторні (очищення або забруднен-
ня атмосфери парниковими газами), гідроло-
гічні (впливають і регулюють гідрологічний ре-
жим територій, водні потоки), геохімічні (регу-
люють малий біологічний і великий геологічний
кругообіг речовин та енергії), санітарні (знеза-
ражують токсичні речовини різної природи).
Ґрунтовий покрив слугує захисним шаром і чин-
ником існування та розвитку літосфери [4, 7, 8
та ін.]. Отже, ґрунтовий покрив —  це важли-
вий чинник не тільки продовольчої, а й еколо-
гічної безпеки держави.

Ґрунти та їхня родючість
у правовому полі земельно-ринкових відносин
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Ґрунти та їхня родючість
у правовому полі земельно-ринкових відносин

Ґрунти мають неоціненне значення в усіх
сферах суспільного життя людини та функ-
ціонуванні біосфери. Важлива соціоекологічна
роль ґрунтових ресурсів України потребує,
щоб ґрунти та їхня родючість як важливі
об’єкти правових відносин на ринку земель та
земельного обігу були захищені законом. По-
няття «ґрунт» і «земля» — це принципово
різні за смисловим навантаженням та тлума-
ченням терміни. Нехтування цим фактом мо-
же стати причиною виникнення різних непо-
розумінь, необґрунтованих правових та уп-
равлінських рішень. На відміну від землі
(земельної ділянки), ґрунти є самостійними
природно-історичними утвореннями з прита-
манними їм генезисом, властивостями та
режимами функціонування. Поняття «земля»
пов’язане з організацією території, її призна-
ченням і використанням. Земля асоціюється
з ділянкою сільськогосподарського угіддя з
відповідною системою просторового розмі-
щення та розмежування.
Основною функцією ґрунтів є родючість,

яка реалізується в системі ґрунт — рослина.

Висновки

Окремі категорії родючості (природна, потен-
ційна, ефективна, економічна, штучна) взає-
мопов’язані і формуються в процесі природно-
го та антропогенного ґрунтотворення. Від-
творення родючості може бути неповним,
простим та розширеним. Неповне відтворен-
ня призводить до деградації ґрунтів, просте
— до вихідного відновлення потенціалу родю-
чості, розширене — до зростання цього по-
тенціалу. Відповідно до еволюції родючості
змінюється земельна рента, здійснюється
компенсація збитків від втрат родючого по-
тенціалу чи винагорода за зростання цього
потенціалу в процесі землекористування та
обігу земель.
З огляду на потенціал родючості ґрунто-

вого покриву Україні належить вагома част-
ка у світовому фонді земельних угідь, пере-
дусім за наявністю чорноземів і чорноземо-
видних ґрунтів. Ця обставина потребує
найдбайливішого ставлення до ґрунтових ре-
сурсів нашої держави як до особливо цінних
об’єктів аграрного виробництва та правових
відносин.
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ДО ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА
ТРИВАЛОСТІ ПІСЛЯДІЇ ФОСФОРНИХ
ДОБРИВ У ЧОРНОЗЕМАХ

Установлено параметри змін фосфатно о рівня
чорнозем типово о під впливом застос вання
фосфорних добрив запас. Поб довано рівняння
ре ресії, за допомо ою я о о можна
про ноз вати тривалість післядії фосфорних
добрив. Виявлено оловні фа тори зниження
вміст р хомо о фосфор в орном шарі ґр нт
та част ожно о з них за альном обсязі
втрат фосфатів, дост пних для рослин.

Тривале систематичне запасне внесення міне-
ральних добрив за створення агрохімічних фонів
сприяє накопиченню залишкових фосфатів у ґрун-
ті, змінюючи природний зрівноважений стан фос-
фатного фонду ґрунтів та забезпечуючи післядію
добрив. У вітчизняній та зарубіжній літературі є
чимало відомостей щодо тривалої післядії фос-
форних добрив. Так, у дослідах на чорноземах
легкого гранулометричного складу встановлено
30-річну післядію фосфорних добрив [1, 9], на
чорноземах типових дослідники засвідчили понад
50-річну їхню післядію [2, 3]. У дослідах відомої
Ротамстедської дослідної станції (Великобрита-
нія) залишкові кількості фосфору добрив, внесені
в 1852–1901 рр., у 70-ті роки минулого століття
забезпечили вдвічі більший урожай ячменю по-
рівняно з ділянками, де фосфорні добрива ніко-
ли не вносили [10]. В.І. Нікітишен у своїх дослі-
дженнях, здійснених на різних типах ґрунтів, ви-
явив, що за умов застосування високих доз
фосфорних добрив у сівозмінах значна частина
невикористаного рослинами фосфору накопи-
чується в кореневмісному шарі ґрунту у вигляді
засвоюваних сполук, забезпечуючи тривалу його
післядію [4, 5]. Тому важливо, як довго тривати-
ме післядія фосфорних добрив.
Мета роботи — встановити параметри змін

фосфатного рівня чорнозему типового впродовж
6-ти ротацій, отримати рівняння регресії і прогноз
тривалості післядії фосфорних добрив та вияви-
ти головні фактори, які зменшують уміст рухомих
фосфатів у чорноземі типовому.
Методика досліджень. Дослідження здійсню-

вали в довгостроковому стаціонарному досліді,
закладеному у 1969 р. на чорноземі типовому
важкосуглинковому Коротичанського дослідного

поля ННЦ «Інститут грунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського». Перед закладанням
досліду ґрунт мав такі фізико-хімічні та агрохімічні
показники: рНсол. в орному шарі — 5,2, наси-
ченість основами — 89%, уміст загального гуму-
су — 5,2, загального азоту — 0,22, валового фос-
фору — 0,12, калію — 2,05%. До відбору проб
ґрунту завершено 6 ротацій 6-пільної зерно-бу-
рякової сівозміни. З метою вивчення тривалості
післядії фосфорних добрив ґрунтові зразки було
відібрано в 2008 р. у варіантах: 1 — абсолютний
контроль; 2 — гній (140 т/га)+ Р1800 (у запас) —
післядія триває з 1983 р. У зразках визначено
вміст валового фосфору, його рухомих форм та
фракційний склад мінеральних фосфатів відпо-
відно до методик Гінзбург-Лебедєвої, Чирікова,
Чанга-Джексона. Для аналізу матеріалів, отрима-
них упродовж досліджень, розрахунку сумарної
кількості внесених у досліді добрив та виносу
поживних речовин культурами сівозміни викорис-
тано фондові матеріали стаціонарного досліду
лабораторії агрохімії ННЦ ІҐА. Математичну та
статистичну обробку аналітичних досліджень
ґрунтів здійснено за допомогою пакета програм
«Excel» і «Stаtistica».
Результати досліджень. За результатами

досліджень установлено вплив 25-річної післядії
фосфорних добрив, унесених в запас дозою
1800 кг/га, на зміну вмісту всіх форм фосфору в
чорноземі типовому (табл. 1). Уміст рухомого
фосфору (за Чиріковим) у варіанті з унесенням
фосфорних добрив у запас у 2,5 раза перевищує
відповідний показник контрольного варіанта, що
відповідає високому рівню забезпеченості чорно-
земів типових фосфором. У цьому варіанті вияв-
лено накопичення залишкових фосфатів ґрунту,
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що становить 280 кг/га в шарі 1 м відносно абсо-
лютного контролю. Отже, тривалість збережен-
ня такого рівня забезпечення ґрунтів рухомими
формами фосфору має надзвичайно велике прак-
тичне значення.
Вивчення закономірностей 25-річної взаємодії

фосфору добрив з ґрунтом дало змогу встанови-
ти параметри змін фосфатного рівня чорнозему
типового важкосуглинкового після припинення їх
унесення. Дослідження показали поступове зни-
ження вмісту рухомого фосфору (за Чиріковим)
в орному шарі ґрунту після створення високого
агрохімічного фону (рис. 1). Найінтенсивніше це
відбувалося в перші роки після припинення вне-
сення добрив.
Отримане рівняння регресії показників кіль-

кісних змін фосфатного режиму чорнозему типо-
вого (рис. 1) дає можливість прогнозувати спря-
мованість зміни рівня фосфатного забезпечення
ґрунту після припинення застосування фосфор-
них добрив. Зниження фосфатного рівня ґрунту
з 15,2 мг/100 г ґрунту до квазізрівноваженого ста-
ну (уміст рухомих фосфатів, що відповідає при-
родному рівню) очікується не раніше ніж через 50
років.
Для підтвердження достовірності цієї моде-

лі розраховано вміст рухомого фосфору через
25 років після внесення добрив за отриманою
формулою. Згідно з моделлю він мав становити
10,6 мг/100 г ґрунту, фактичне значення вмісту
рухомого фосфору — 11,7–10,8 мг/100 г ґрунту,
що істотно не відрізняється від розрахункових
даних.
Слід зазначити, що впродовж шести ротацій

6-пільної сівозміни зміни фосфатного режиму,
зокрема динаміка вмісту рухомих форм фосфо-
ру, на агрохімічному фоні гній+Р1800 (у запас)
відбувалися на фоні позитивного балансу фос-
фору в ґрунті (880 кг/га). Дослідження динаміки
вмісту валового фосфору в орному шарі ґрунту
за цей період не виявили істотних змін цього по-
казника за ротаціями сівозміни. Тому важливим
питанням залишається визначення факторів по-
ступового зниження вмісту рухомих форм фос-
фору в чорноземі типовому та частки кожного з
них у загальному обсязі втрат рухомих фосфатів.
На нашу думку, головними факторами слід вва-
жати винос Р2О5 культурами сівозміни; транс-
формацію рухомих форм фосфору у важкороз-
чинні, недоступні для рослин форми; міграцію

До проблеми трансформації та тривалості
післядії фосфорних добрив у чорноземах

рухомих доступних форм фосфору в глибокі ша-
ри ґрунту.
Дослідженнями встановлено, що за шість ро-

тацій 6-пільної сівозміни сумарний винос Р2О5
культурами сівозміни з орного шару ґрунту ста-
новив 1200 кг/га (у перерахунку на мг/100 г ґрун-
ту — 14,2 мг) (рис. 2). Коефіцієнт кореляції між
динаміками сумарного виносу фосфору культу-
рами сівозміни впродовж 6-ти ротацій та зміни
вмісту рухомих форм фосфору в орному шарі
ґрунту показав тісну зворотну кореляційну за-
лежність (R=–0,97).
Розрахунковим методом визначено частку ру-

хомих фосфатів ґрунту в загальному обсязі втрат,
вилучену з орного шару ґрунту виносом з куль-
турами сівозміни, за 6 ротацій 6-пільної сівозмі-
ни, яка становила 81%. Проте цей показник під-
лягає коригуванню, оскільки при цьому не було
враховано частки фосфатів, що повертається в
загальний біологічний кругообіг речовин з коре-
невими рештками та післяжнивними залишками
культур сівозміни.
Безперервне надходження в ґрунт рослинних

залишків та їхня мікробіологічна трансформація
є необхідними умовами гумусонакопичення і, го-
ловним чином, накопичення рухомої органічної
речовини, яка містить близько 1,5% Р2О5. Засто-
сування фосфорних добрив підвищує продук-
тивність культур сівозміни, відповідно ґрунт удоб-
рених ділянок збагачується рослинними рештка-
ми, що містять фосфору більше, ніж на контролі.
Тому в орному шарі зростає кількість неспецифіч-
них сполук органічних фосфатів (табл. 2) [6].

Абсолютний контроль 112,0 4,7 1,3 0,19 5,6 6,0 11,9
Гній+Р1800 148,2 11,7 4,8 0,26 15,2 12,2 19,4

1. Уміст різних форм фосфор в орном шарі чорнозем типово о за мов застос вання
фосфорних добрив запас

Варіант досліду

Уміст різних форм фосфору, мг/100 г ґрунту

Валовий
Чиріковим Олсеном Ca–Pнеміцнозв’язані Al–P Fe–P

Фракції мінеральних фосфатівРухомий за

Рис. 1. Модель динамі и змін міст р хо-
мих форм фосфор в орном шарі ґр нт
після припинення застос вання фосфорних
добрив

Р
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5,
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10
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Загальну кількість сполук фосфатів, що повер-
таються в ґрунт з органічними рештками, пере-
важно визначають за типом сівозміни. В умовах
досліду було розраховано, що з непродуктивною
частиною культур зерно-бурякової сівозміни в
ґрунт повертається близько 18% Р2О5 від загаль-
ного виносу фосфору. Унаслідок відчуження про-
дуктивної частини рослин сівозміни з біологічно-
го кругообігу речовин втрачається 73% рухомих
фосфатів від загального їхнього вмісту в шарі
ґрунту 0–30 см. Частка виносу доступних фос-
фатів культурами сівозміни є найбільшою в за-
гальному обсязі втрат рухомих фосфатів ґрунту.
Однією з найважливіших особливостей фос-

фору добрив є його здатність швидко поглинати-
ся ґрунтом та утворювати слаборозчинні й крис-
талізовані сполуки за рахунок хімічного зв’язуван-
ня та різних напрямів фізико-хімічної адсорбції.
Тому трансформація рухомих форм фосфору у
важкорозчинні, недоступні для рослин форми
відіграє не менш значущу роль у динаміці вмісту
рухомих фосфатів у чорноземі типовому.
Упродовж тривалого періоду післядії добрив

(25 років) з урахуванням здатності чорноземних
ґрунтів до трансформації фосфору добрив у важ-
кодоступні для рослин форми спостерігається
істотне зниження вмісту фракції неміцнозв’язаних
фосфатів, починаючи з 4-ї ротації сівозміни, та
поступове зниження вмісту фракцій Al–P та Fe–P
(рис. 3). Натомість у 5- та 6-й ротаціях дещо
збільшується вміст фракції Ca–P (на 2,7 мг/100 г
ґрунту порівняно з умістом фракції Са–Р одразу
після припинення внесення добрив), що зумов-
люється поступовим підвищенням активності іону
кальцію та підвищенням його здатності до зв’я-
зування фосфору.

У чорноземах основна частина фракції фос-
фатів кальцію представлена (на 70% від суми
Ca–P) високоосновними важкорозчинними сполу-
ками фракції Ca–PIII. Отже, різниця між початко-
вим умістом у ґрунті фракції кальційфосфатів та
їхнім умістом у 6-й ротації дає можливість оціни-
ти ступінь трансформації рухомих фосфатів чор-
нозему типового у важкорозчинні сполуки фосфо-
ру впродовж 6-ти ротацій сівозміни. Установле-
но, що за рахунок саме цього втрата рухомих
фосфатів ґрунту в загальному його обсязі стано-
вить 15%.
Переважна кількість залишкових фосфатів

добрив сконцентрована після їхньої трансфор-
мації, головним чином, в орному шарі (0–30 см)
ґрунту. Однак тривалий час після внесення доб-
рив у запас за накопичення в ґрунті істотної кіль-
кості залишкових фосфатів їх значна частина (на
нашу думку, переважно у вигляді органофос-
фатів) переміщується по профілю ґрунту. Дослі-
дженнями доведена можливість міграції рухомих
форм фосфору в чорноземі типовому до глиби-
ни 60 см. Близько 12% рухомих фосфатів пере-
містилося по профілю ґрунту (упродовж 6-ти ро-
тацій).
Установлено тісну зворотну кореляційну за-

лежність (R=–0,98) між загальною динамікою міг-
рації рухомих фосфатів по профілю ґрунту до
глибини 60 см та динамікою зміни вмісту рухомих
форм фосфору за 6 ротацій сівозміни. Це під-
тверджує значний вплив цього фактора на посту-
пове зниження вмісту рухомих фосфатів в орно-
му шарі чорнозему типового впродовж шести
ротацій 6-пільної сівозміни.
За результатами досліджень динаміки фос-

фатного фонду чорнозему типового протягом
шести ротацій 6-пільної сівозміни визначено част-
ку кожного з факторів у зниженні вмісту рухомих
фосфатів в орному шарі ґрунту (рис. 4).
Отже, 73% загального обсягу рухомих фос-

фатів ґрунту втрачається з виносом фосфору
продуктивною частиною культур сівозміни, що
незворотно вилучається із загального біологічно-
го кругообігу речовин. Слід ураховувати, що пе-
реважну частку фосфору (~70%) рослини засвою-
ють з орного шару (0–30 см) ґрунту. Закріплення
фосфору у важкорозчинних формах становить
близько 15% загального обсягу втрат рухомих
фосфатів (упродовж 25 років післядії фосфорних
добрив). Найменша частка (12%) — переміщен-
ня рухомих фосфатів з орного шару ґрунту до
глибини 60 см.

Опідзолений 4,4 0,36 76 76 1,75 1,74
Типовий 5,3 0,44 97 87 1,39 1,50
Звичайний 10,4 0,87 109 90 1,21 1,44

Рис. 2. Динамі а зміни с марно о винос
фосфор льт рами сівозміни з шар 0–
30 см за 6 ротацій, / а
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2. Вплив добрив на ор анічні фосфати чорноземів (орний шар) [6]

Чорнозем

на 100 г ґрунту
на 100 кг

Р2О5 з добрив
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Збільшення вмісту
Р2О5 (мг) на фоні Р1200

Сорг./Рорг. Уміст Р2О5 у гумусі, %



14 Вісник аграрної науки травень 2012 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

До проблеми трансформації та тривалості
післядії фосфорних добрив у чорноземах

Фосфор ґрунтового розчину перебуває в стані
рівноваги з ґрунтовими сполуками твердої фази,
і якщо якась кількість фосфатів втрачається з
ґрунтового розчину, певна частина такої втрати
поповнюється за рахунок фосфатів твердої фази.
У результаті цих реакцій у ґрунтах підтримуєть-
ся фосфатний потенціал на відносно постійному
рівні за збільшення або зменшення загального
запасу рухомих фосфатів. Потенційна буферна
здатність відносно фосфатів — це властивість
ґрунту протистояти зміні фосфатного потенціалу.
Її визначають співвідношенням Q/I, де Q — за-
гальний запас рухомих фосфатів ґрунту (уміст
Р2О5 у витяжці 0,5 н СН3СООН); I — зрівноваже-
ний фосфатний потенціал ґрунтів (уміст Р2О5 у
витяжці 0,03н K2SO4) [8]. Співвідношення Q/I по-
казує, яка кількість рухомих фосфатів може пе-
рейти із загального запасу в ґрунтовий розчин.
Високі дози фосфору, внесені під час створення
агрохімічного фону (гній+Р1800) чорнозему типо-
вого, сприяли стійким змінам фосфатного потен-
ціалу ґрунту та його потенційній буферній здат-
ності, зумовленим накопиченням у ґрунті залиш-
кових фосфатів (табл. 3).
У контрольному варіанті в орному шарі чор-

нозему типового впродовж 6-ти ротацій сівозмі-
ни вміст рухомого фосфору коливався в межах
4,7–6,7 мг/100 г ґрунту, ступінь рухомості фос-
фатів — 0,04–0,07 мг/л, тобто істотних змін цих

показників за 39-річний період сільськогосподар-
ського використання ґрунту не спостерігалося
попри від’ємний баланс фосфору (–734 кг/га). Це
свідчить про високу буферну властивість чорно-
зему та його здатність підтримувати рівновагу
фосфатного фонду за рахунок його постійних
перетворень. Динаміка розчинних фосфатів у
часі значно вирізняється у варіанті із запасним
унесенням фосфорних добрив. На фоні із залиш-
ковими фосфатами (фон+Р1800) зменшення їх-
нього вмісту в часі відбувається інтенсивніше, ніж
на природному фоні. Проте залишкові фосфати
характеризуються властивостями, які відрізняють

Рис. 3. Динамі а змін фра цій мінеральних фосфатів в орном шарі чорнозем типово о впро-
довж 6-ти ротацій сівозміни
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У=–0,0405х2+0,3126х–0,121

R2=0,6495

У=–0,4786х2+4,1986х+7,28
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Ротація сівозміни Ротація сівозміни
Фракція Fe–P Фракція Ca–P
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Рис. 4. Част а ожно о з фа торів зниженні
вміст р хомих фосфатів в орном шарі ґр н-
т : — винос льт рами сівозміни; —
трансформація недост пні для рослин фор-
ми; — мі рація до либини 60 см
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післядії фосфорних добрив у чорноземах

їх від природних тим, що мають здатність знач-
но швидше відновлювати і зберігати рівновагу за
більш високих рівнів концентрації фосфатів у
ґрунтовому розчині.
Отже, попри засвоєння фосфору рослинами і

винос його з урожаєм та процеси трансформації
у важкорозчинні сполуки, залишкові фосфати на

  I 5,3 0,05 106 15,2 0,24 63
 II 4,9 0,04 122 14,8 – –
 III 5,2 0,06 86 14,6 0,26 56
IV 4,9 0,05 98 14,5 0,22 65
 V 6,7 0,07 95 13,8 0,24 57
VI 4,7 0,04 117 11,7 0,30 39

3. Вплив добрив на вміст розчинних фосфатів орно о шар чорнозем типово о та йо о по-
тенційн б ферн здатність відносно фосфатів [7, 8]

Ротація
сівозміни

Агрохімічний фон

мг Р2О5/100 г
ґрунту

мг Р2О5/ л Q/I
мг Р2О5/100 г
ґрунту

мг Р2О5/ л Q/I

Природний (без добрив) Фон+Р1800

Дослідженнями встановлено 25-річну після-
дію фосфорних добрив, унесених у запас (у
дозі 1800 кг/га), що позначилося на підвищенні
вмісту рухомих форм фосфору в 1,4–2,7 раза
порівняно з контрольним варіантом та нако-
пиченні залишкових фосфатів добрив (280 кг/га
порівняно з абсолютним контролем) у мет-
ровому шарі чорнозему типового. За внесен-
ня фосфорних добрив у запас (гній+Р1800)
упродовж 6-ти ротацій 6-пільної сівозміни від-
бувається поступове зниження вмісту рухо-

Висновки

мих форм фосфору в орному шарі ґрунту. Ці
процеси зумовлюються виносом фосфору
продуктивною частиною культур сівозміни, з
якою вилучається із загального обсягу 73%
рухомих фосфатів; трансформацією рухомих
форм фосфору добрив у важкорозчинні фор-
ми (переважно трикальційфосфати) — близь-
ко 15% від загального обсягу втрат рухомих
фосфатів; міграцією за межі орного шару до
глибини 60 см, яка становить майже 12% від
втрати рухомих фосфатів в орному шарі.

25-й рік після внесення добрив зберігають свою
мобільність і можуть бути джерелом фосфатно-
го живлення. Динаміка вмісту рухомого фосфо-
ру та ступеня рухомості фосфатів свідчить про
значну стійкість фосфатного фонду, створеного
за запасного внесення фосфору (фон+Р1800), що
забезпечує тривалу післядію добрив.
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ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОКАЗНИКІВ
РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ
ОПІДЗОЛЕНОГО ВІД СІВОЗМІННОГО
ЧИННИКА ТА СИСТЕМ УДОБРЕННЯ

Установлено за ономірність процес змін
м сно о стан , фізи о-хімічних властивостей

ґр нт в 5-пільних сівозмінах під впливом
сівозмінно о чинни а та систем добрення.

Серед багатьох нерозв’язаних проблем сіль-
ськогосподарського виробництва надзвичайно
важливою є збереження або хоча б стабілізація
природної родючості ґрунту та підвищення про-
дуктивності сільськогосподарських культур. Ця
проблема на часі в усіх цивілізованих країнах
світу [2]. Структура посівних площ, тип сівозміни
і система удобрення культур істотно впливають
на елементи родючості ґрунту. Саме тому одним
з основних завдань сівозміни як біологічного чин-
ника регулювання родючості, крім підтримання
необхідних запасів гумусу, є оптимізація вмісту
поживних речовин, що передусім і сприяє підви-
щенню продуктивності орних земель [4].
Визначальним фактором зміни стану родю-

чості ґрунту, пов’язаним з фізико-хімічними про-
цесами в ньому, є дія органічних і мінеральних
добрив.
Мета досліджень — виявлення особливостей

трансформації фізико-хімічних властивостей, гу-
мусного стану чорнозему опідзоленого під впли-
вом сівозмінного чинника та систем удобрення у
5-пільних сівозмінах.
Методика досліджень. Дослідження в зоні

достатнього зволоження Правобережного Лісо-
степу в стаціонарному досліді, закладеному в
1961 р. і реконструйованому 1992 р., здійснюва-
ли з метою вивчення короткоротаційних сівозмін.
Фіксований у часі і просторі цикл експеримен-

тування проведено впродовж 1992–2006 рр. у
5-пільних сівозмінах, насичених на 40–80% зер-
новими, 20–40 — просапними, 20–60 — бобови-
ми культурами, 0–20% — післяжнивними посіва-
ми (гірчиця біла) на зелене добриво за органо-
мінеральної та органічної систем удобрення
(табл. 1). Початком інформаційно повноцінної
ротації цих сівозмін після отримання кожною з її
культур свого попередника і (умовно) передпопе-
редника об’єктивно слід вважати 1997 р.
Ґрунт дослідного поля — чорнозем опідзоле-

ний середньосуглинковий. Перед закладанням
досліду в орному шарі вміст гумусу (за Тюріним)
становив 2,8–3%, рН сольове — 5,8–6,2, гідролі-
тична кислотність — 1,9–2,3 мг⋅екв/100 г, сума
увібраних основ — 39,8–42 мг⋅екв/100 г ґрунту (за
Каппеном), легкогідролізованого азоту (за Корн-

філдом) — 17–19,3 мг/100 г, рухомого фосфору
та обмінного калію (за Чиріковим) — відповідно
20,8–22,6 та 8–12 мг/100 г ґрунту.
У зразках ґрунту визначали загальний азот за

К’єльдалем, гумус (загальний) — за Тюріним у
модифікації В.М. Сімакова (ГОСТ 26213–91), ру-
хомий фосфор і обмінний калій — за Чиріковим
(ДСТУ 4115–2002), гідролітичну кислотність — за
Каппеном, легкогідролізований азот — за Корн-
філдом, суму увібраних основ — методом Кап-
пена-Гільковіца (ГОСТ 28821–88).
Результати досліджень. Одним із головних

чинників родючості ґрунту є гумус, який визначає
агрофізичний та біологічний стани ґрунту, його
поживний, водний і повітряний режими. Він акти-
візує біохімічні й фізіологічні процеси, поліпшує
надходження елементів живлення в рослини, що
сприяє підвищенню якості сільськогосподарської
продукції. За результатами досліджень гумусно-
го стану ґрунту можна розробити найефективні-
шу систему його стабілізації і зростання [3].
Результати досліджень показали, що вміст гу-

мусу та загального азоту в ґрунті зазнавав дина-
мічних змін, які залежали від вирощуваних куль-
тур, їх розміщення та систем удобрення в сіво-
змінах.
За наявності в структурі посівів сівозміни (ва-

ріант 16) 60% трав бобових багаторічних та вне-
сення 16 т гною на 1 га сівозмінної площі відзна-
чено збільшення вмісту гумусу та загального азо-
ту в ґрунті, яке становило відповідно 0,79 та
0,024% (див. табл. 1).
У сівозміні (варіант 15), насиченій на 60% зер-

новими (по 20% ячменю, пшениці озимої, куку-
рудзи), 40% люцерною, за внесення 16 т гною на
1 га сівозмінної площі та заорювання на 20%
площі післяжнивних на зелене добриво (гірчиці
білої) приріст гумусу становив 0,74%.
Насичення сівозміни (варіант 12) просапними

культурами (буряки цукрові, кукурудза на силос)
з одночасним зменшенням бобових культур (20%
конюшини на 2 укоси) призводило до посилення
процесів мінералізації гумусу. Збільшення вмісту
гумусу та азоту в ґрунті за період спостережень
відбувалося повільніше. Цей процес за абсолют-
ними значеннями був менш інтенсивним, ніж у

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ
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Залежність показників
родючості чорнозему опідзоленого
від сівозмінного чинника та систем удобрення
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Залежність показників
родючості чорнозему опідзоленого
від сівозмінного чинника та систем удобрення

згаданих вище варіантах 15 і 16. Відносний уміст
гумусу зріс на 0,25%, загального азоту — 0,008%.
За поєднаного внесення мінеральних та ор-

ганічних добрив (8 т гною та N45P20K50) в іден-
тичній за набором культур сівозміні (варіант 11)
уміст гумусу збільшився на 0,09%, загального
азоту — 0,006%.
У типовій для зони сівозміні, на 20% насиченій

конюшиною, оптимально (60%) зерновими та на
40% просапними (зокрема 20% — буряками цук-
ровими) культурами, за внесення 8 т гною та
N66P56K78 спостерігалося збільшення вмісту гуму-
су та загального азоту в ґрунті, яке становило
відповідно 0,50 та 0,021%. Це можна пояснити не
лише позитивним впливом органо-мінеральної
системи удобрення, а й тим, що на 60%-х площі
сівозміни висівали культури суцільного посіву (з
них — 20% конюшини).
За експериментальними даними, у сівозмінах

(варіанти 4, 5), насичених на 80% зерновими (з
них 20% гороху або сої), 40% просапними,за вне-
сення 8 т гною і N74P60K78 та заорювання на 20%
площі післяжнивних на зелене добриво (гірчиці
білої) процеси мінералізації органічної речовини
відбувалися інтенсивніше, тому приріст гумусу
становив 0,31–0,42%, азоту — 0,008%.
За насичення сівозміни (варіант 9) на 80%

культурами суцільного посіву (з них — 40% сої)
збільшення вмісту гумусу та загального азоту в
ґрунті становило відповідно 0,33 та 0,004%.
Під впливом структури посівних площ та сис-

тем удобрення змінювався і стан вбирного ком-
плексу ґрунту (табл. 2).
Дослідження показали, що за внесення на 1 га

сівозмінної площі 16 т гною в сівозмінах з 20–60%
трав бобових багаторічних стан вбирного комп-
лексу ґрунту порівняно з іншими варіантами сі-
возмін поліпшився за рахунок зростання ступе-

ня насичення основами до 94,7–95,5%, що забез-
печило зменшення гідролітичної кислотності до
рівня 1,70–1,44 мг⋅екв/100 г ґрунту.
Установлено, що застосування мінеральних

добрив на фоні половинної (8 т/га) дози гною
підсилювало активність водневих іонів в орному
шарі ґрунту внаслідок зростання з часом концен-
трації фізіологічно кислих солей, про що свідчить
підвищення гідролітичної кислотності порівняно
з варіантами з органічною системою удобрення
до рівня 2,10–2,73 і зниження суми увібраних ос-
нов до рівня 29,2–25,6 мг⋅екв/100 г ґрунту.
Найпомітніше зростання кислотності ґрунту

спостерігалося в сівозмінах у варіантах, на 60–
80% насичених зерновими, з них 20–40% — сої,
за внесення на 1 га сівозмінної площі 8 т гною та
N56–86P42–64K56–90. Проте таке зростання, як свід-
чать показники ступеня насичення вбирного комп-
лексу ґрунту в цих варіантах сівозмін, незагроз-
ливе для рослин: насиченість основами є досить
високою — 90,4–92%, тому ці ґрунти не потребу-
ють вапнування.
Дані, наведені в табл. 2, свідчать про дуже ви-

сокий уміст (28–35 мг/100 г ґрунту) рухомого фос-
фору у варіантах за органо-мінеральної та орган-
ічної систем удобрення в сівозмінах.
Відзначено підвищений уміст (9,8–13,3 мг/100 г

ґрунту) обмінного калію в ґрунті в усіх сівозмінах.
У варіантах за органічної системи удобрення його
кількість в орному шарі становила 10,5–10,8, ор-
гано-мінеральної — 11,4–13,3 мг/100 г ґрунту, що
цілком закономірно.
За органічної системи удобрення і високого

(40–60%) насичення сівозмін люцерною поси-
лювалася мобілізація ґрунтових сполук азоту, на-
слідком якої передусім було зростання вміс-
ту легкогідролізованого азоту до рівня 105–
109 мг/кг ґрунту.

Насичення сівозмін бобовими культурами,
використання післяжнивних посівів (гірчиці
білої) на зелене добриво та збільшення дози
гною сприяло поліпшенню гумусного стану і

Висновки

складу вбирного комплексу ґрунту за рахунок
зростання ступеня насичення основами, що
забезпечило зменшення гідролітичної кислот-
ності чорнозему опідзоленого.
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ВПЛИВ АЗОТНИХ
ДОБРИВ НА АКТИВНІСТЬ
ГЕРБІЦИДІВ АКСІАЛ І ДЕРБІ

Досліджено вплив поза оренево о внесення
азотних добрив на а тивність рамініцид а сіал
і протидводольно о ербіцид дербі та
можливість їх одночасно о застос вання.
Встановлено, що азотні добрива підвищ ють
а тивність а сіал і не впливають на а тивність
дербі, а їх одночасне застос вання є можливим
та е ономічно доцільним заходом для
ефе тивної боротьби з б р’янами посівах
зернових олосових льт р.

Боротьба з бур’янами є одним з найскладні-
ших і затратних елементів технології захисту
посівів озимої пшениці. Бур’яни можуть призве-
сти до зниження продуктивності сільськогоспо-
дарських культур на 20–80% і навіть до повно-
го знищення врожаю. Внаслідок реальної втра-
ти державного та суспільного контролю над
сільськогосподарськими землями та їхнім вико-
ристанням понад 4/5 площ орних земель в Ук-
раїні мають різні ступені забур’яненості [2, 3].
Щоб отримати високий рівень урожайності, по-
трібно створити сприятливі умови для розвит-
ку культури. Водночас конкуренція із бур’яна-
ми є фактором зниження врожайності пшениці
упродовж усієї вегетації, починаючи від фази
сходів і практично до жнив [2–5, 8, 9].
Основні види бур’янів, які потрібно контро-

лювати у посівах озимої пшениці, — це пирій
повзучий, численні зимуючі (підмаренник тощо)
та однорічні злакові види.
Від пирію поля під сівбу зернових колосових

доцільно звільняти способом застосування гра-
мініцидів на дводольних попередниках або пре-
паратами на основі гліфосату (фосфонометил-
гліцину) у період підготовки ґрунту до сівби,
найкраще після напівпарових попередників [4–
6, 8].
Шкодочинними є зимуючі види бур’янів, кіль-

кість яких істотно зросла за останні роки через
відносно теплі зими. Ускладнює боротьбу із
цими бур’янами те, що для застосування ряду
груп гербіцидів (похідні феноксикарбонових,

бензойних кислот) потрібні високі температури
(15°С та вище). За таких умов ці види бур’янів
проходять чутливі фази розвитку рано навесні,
коли застосування багатьох гербіцидів неефек-
тивне за зниженої температури, та набувають
відносної стійкості до дії гербіцидів на пізніх
фазах розвитку [8–10].
Наступними двома проблемними групами є

теплолюбні види дводольних, особливо злакові
види бур’янів. Ці види активно сходять пере-
важно у 2–3-й хвилі бур’янів, у фази перед
формуванням генеративних органів культури.
Останніми роками на ринку України зареє-

стровано препарати, які дають змогу ефектив-
но контролювати згадані вище види бур’янів і
запобігати ушкодженню посівів пшениці озимої
[4, 8].
Для боротьби із дводольними бур’янами у

посівах пшениці навесні слід застосовувати се-
лективний гербіцид — суспензійний концентрат
(с. к.) композиції 100 г/л флуметсуламу та 75 г/л
флорасуламу для захисту зернових колосових
культур від однорічних і деяких багаторічних
дводольних бур’янів (дербі 175, с.к.), який зас-
тосовують у дозах 0,05–0,07 л/га. За механіз-
мом дії він належить до інгібіторів ацетолактат-
синтази. Гербіцид дербі діє на однорічні та
деякі багаторічні дводольні бур’яни (підмарен-
ник чіпкий, лободу, ромашку, волошки, при-
гнічує осоти), зокрема і на стійкі до інших пре-
паратів. Має широкий інтервал застосування на
культурі — від початку кущіння до появи пра-
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порцевого листка включно і здатний контролю-
вати дводольні бур’яни у пізніх фазах розвит-
ку [4, 8].
Боротьба зі злаковими видами бур’янів у

посівах пшениці озимої є надзвичайно актуаль-
ною у зв’язку із домінуванням зернових коло-
сових у сівозмінах в усіх ґрунтово-кліматичних
зонах України та більшості інших зерновироб-
ників світу. Тому винайдення фітотоксичності у
сполуки класу фенілпіразолів і реєстрація у
провідних країнах світу аксіалу 045, к.е. (пінок-
саден, 45 г/л із антидотом клоквінтоцет-мекси-
лом) були результатом цілеспрямованих бага-
торічних досліджень з підвищення активності
та селективності грамініцидів на посівах пше-
ниці. Аксіал 045, к.е. — системний гербіцид, що
проникає у рослину через листки і транспор-
тується базипетально й акропетально. Нале-
жить до класу фенілпіразолінів, інгібітор аце-
тил-КоА-карбоксилази. Застосовують проти од-
норічних злакових бур’янів (метлиці, проса
курячого, вівсюга) після сходів на посівах пше-
ниці озимої у фази від 2-х листків культури до
фази прапорцевого листка включно у дозі 1 л/га.
Піноксаден та його метаболіти не персистентні
і не акумулюються у ґрунті.
Істотним недоліком грамініцидів — інгібіторів

ацетил-КоА-карбоксилази є складність досяг-
нення високої фітотоксичності та селективності
у робочих сумішах з іншими пестицидами, на-
приклад протидводольними гербіцидами класів
антиауксинів (похідні 2,4-Д, бензойної кислоти
та ін.), інгібіторів монооксигеназ (фосфорор-
ганічні інсектициди) та ін. Однак спільне засто-
сування протизлакових і протидводольних гер-
біцидів одночасно з елементами живлення є
важливою складовою частиною сучасних тех-
нологій вирощування зернових колосових куль-
тур [4, 5, 8].
Відомо, що фон мінерального живлення є

Вплив азотних добрив
на активність гербіцидів аксіал і дербі

важливим фактором, який визначає ефектив-
ність застосування гербіцидів, а використання
азотних добрив може істотно посилювати гер-
біцидну активність. Водночас відомості про
вплив мінерального азоту (у разі додавання до
розчинів для обприскування) на фітотоксич-
ність аксіалу і дербі недостатні або супереч-
ливі. У роботах ряду авторів зазначено як про
підвищення активності інгібіторів ацетил-КоА-
карбоксилази, так і її зниження [4–6, 8–14].
Мета роботи — вивчити вплив різних азот-

них добрив за позакореневого підживлення на
активність аксіалу, а також сумісність робочих
розчинів протидводольного гербіциду дербі,
грамініциду аксіал та азотних добрив KNO3,
NH4NO3, КАС 32, (NH4)2SO4 і Ca(NO3)2.
Матеріали і методи досліджень. Досліди

проводили на виробничих посівах пшениці ози-
мої (Triticum aestivum L.) сорту Смуглянка АФ
«Комора» смт Тростянець Вінницької області
та на посівах пшениці озимої сорту Смуглянка
і Трипільська Дослідного сільськогосподарсько-
го виробництва Інституту фізіології рослин і ге-
нетики НАН України у смт Глеваха Васильківсь-
кого району Київської обл. Площа дослідних
ділянок — 10 га, облікові — 5 м2, повторність —
10-разова.
Перед сівбою насіння протруювали суміш-

шю Максим Стар + Круїзер (1,5 л + 0,4 л/т).
Упродовж вегетації рослини обробляли фунгі-
цидами та інсектицидами: у фазах кущіння,
прапорцевого листка, колосіння та цвітіння.
Також проводили підживлення рослин і фено-
логічні спостереження. Позакоренево азот вно-
сили у вигляді KNO3, NH4NO3, (NH4)2SO4 і
Ca(NO3)2 у дозі 5 кг/га та у вигляді КАС 32 у
дозах 5–20 л/га. Гербіциди аксіал і дербі зас-
тосовували у дозах 1 та 0,05 л/га відповідно у
фазі прапорцевого листка. Зразки рослин для
аналізу відбирали у фазі цвітіння.

Контроль – 35/160 100/100

Аксіал 1,0 2/11 6/7

Аксіал + KNO3 1,0+5,0 3/12 9/8

Аксіал + NH4NO3 1,0+5,0 1/4 3/3

Аксіал + КАС 32 1,0+5,0 1/2 3/1

Аксіал + Ca(NO3)2 1,0+5,0 7/45 20/28

Аксіал + (NH4)2SO4 1,0+5,0 1/7 3/4

НСР 0,95 2/3,5

1. Вплив ряд азотних добрив на фітото сичність ербіцид а сіал

Apera spica-venti (L.)

Кількість рослин/маса
сухої речовини, г/м2

Зниження маси сухої
речовини, % до контролю

Варіант Доза, л/га, кг/га
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З метою обґрунтування контролю за шкодо-
чинністю метлюгу звичайного (Apera spica ven-
ti L.) у посівах високопродуктивних сортів пше-
ниці озимої проведено структурний аналіз сно-
пового матеріалу з подальшою математичною
обробкою отриманих даних за допомогою про-
фесійного пакета програм для статистичного
аналізу SPSS і статистично згідно зі стандарт-
ними методиками [1, 7] за допомогою програ-
ми Exel.
Результати та обговорення. Завдяки за-

гальному кореляційному аналізу в 15 точках
поля виявлено значущий негативний кореля-
ційний зв’язок між кількістю рослин на 1 м2 і за-
гальною зерновою продуктивністю пшениці (r=
–0,832 (Р=0,05)), який свідчить про те, що за
зростання забур’яненості посівів зернова про-
дуктивність достовірно знижується.
Встановлено, що азотні добрива впливають

на активність гербіциду аксіал. За умови поза-
кореневого додавання аміачної селітри, нітра-
ту калію, сульфату амонію та КАСів відбувало-
ся посилення протизлакової активності гербіци-
ду без ушкодження посівів пшениці озимої.
Застосування у робочих розчинах аксіалу та
кальциніту помітно знижувало протизлакову
фітотоксичність гербіциду.

Слід зазначити, що КАС зручний для при-
готування робочих розчинів, на відміну від гра-
нульованих добрив (аміачної селітри), і по-
мітно посилює фітотоксичність грамініциду
(табл. 1).
Підвищення дози КАСу в робочому розчині

статистично достовірно не посилює активності
гербіциду. При цьому у ряді дослідів за засто-
сування КАС 32 у дозі 20 л/га спостерігалися
опіки кінчиків листків пшениці озимої (табл. 2).
Істотним недоліком дії гербіциду дербі є низь-

ка ефективність проти осотів, особливо після
проходження фази розетки бур’янів [4–7, 9].
У результаті досліджень установлено, що

активність дербі у сумішах із аксіалом не зни-
жувалася. Спостерігалася тенденція до незнач-
ного посилення фітотоксичності дербі у суміші
з аксіалом до осоту польового за додавання
КАСів до робочих розчинів.
Контроль за шкодочинністю бур’янів у по-

сівах пшениці озимої упродовж вегетації в усіх
варіантах за застосування гербіцидів дербі та
аксіал статистично достовірно підвищує її про-
дуктивність в умовах польових та виробни-
чих дослідів, а одночасне застосування азот-
них добрив із гербіцидами підвищує їхню ак-
тивність.

Контроль – 35/160 5/145

Аксіал + КАС 32 1,0+5,0 1/2 6/149

Аксіал + КАС 32 1,0+10,0 0 5/148

Аксіал + КАС 32 1,0+20,0 0 6/177

Дербі + аксіал + КАС 32 0,05+1,0+5,0 0 5/21

Дербі + аксіал + КАС 32 0,05+1,0+10,0 0 5/18

Дербі 0,05 35/160 4/27

НСР 0,95 2/3,5 2/12

2. Вплив КАС 32 на а тивність ербіцидів дербі та а сіал

Кількість рослин/маса сухої речовини, г/м2

Apera spica-venti (L.) Cirsium arvense (L.)
Варіант Доза, л/га, кг/га

Аксіал є ефективним грамініцидом —
інгібітором ацетил-КоА-карбоксилази, а зас-
тосування його в суміші із дербі на посівах
пшениці є можливим та економічно доцільним
заходом для ефективної боротьби з бур’яна-
ми. До робочих розчинів аксіалу та дербі до-
цільно додавати азотні добрива KNO3,
NH4NO3, КАС 32 і (NH4)2SO4 у дозах 5 кг/га.

Висновки

Приготування робочих розчинів пестицидів з
КАСами є зручним. Додавання кальциніту
(Ca(NO3)2) до робочих розчинів аксіалу знижує
активність грамініциду. За розробки техно-
логій боротьби з бур’янами у посівах пшениці
озимої варто звернути увагу на високу ак-
тивність і селективність внесення композиції
дербі + аксіал із азотними добривами.
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Наведено рез льтати досліджень з вивчення
різних варіантів омпле с а ротехнічних
прийомів вирощ вання сортів пшениці озимої
після люцерни. Встановлено позитивн реа цію
льт ри на фа тори інтенсифі ації, я і сприяють

реалізації потенціал с часних сортів.

В умовах сучасної ринкової економіки попит
на зернову продукцію стрімко зростає, водно-
час через різні обставини (економічні, соціаль-
ні, побутові) зменшуються площі після опти-
мальних попередників озимих зернових куль-
тур. Як наслідок — не вдається одержувати
стабільної врожайності зерна з високими показ-
никами якості. Зерновиробник змушений шука-
ти нові способи підвищення урожайності та
якості пшениці озимої. Необхідною передумо-
вою для цього є пошук та запровадження но-
вих технологій вирощування, що передбачають
систему оптимізованого мінерального живлен-
ня і захист рослин від хвороб, шкідників та бу-
р’янів після кращих попередників — парів, зер-
нобобових, багаторічних трав та ін. [2–7].
Мета досліджень — вивчення формування

урожайності пшениці озимої після люцерни за-
лежно від комплексу агротехнічних прийомів
вирощування із застосуванням системи міне-
рального удобрення та системи захисту посівів.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили в польовій зерно-паропросапній сівозміні
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва у 2003–
2006 рр. Об’єктами досліджень були сорти пше-
ниці озимої Донецька 48, Харус, Куяльник та
Одеська 267. Сівбу проводили у І декаді верес-
ня. Досліди передбачали 4 варіанти комплек-
су агротехнічних прийомів вирощування: 1 —
контроль (без добрив) — мінімальна система
захисту (протруювання насіння + обприскуван-
ня посівів гербіцидом); 2 — фон N60P60K60 +
мінімальна система захисту; 3 — припосівне
внесення (NPK)15 + прикореневе підживлення
навесні в дозі N30 + позакореневе підживлен-
ня N30 + інтегрована система захисту (протру-
ювання насіння + гербіцид + інсектицид + фун-
гіцид); 4 — фон N60P60K60 + припосівне внесен-
ня (NPK)15 + прикореневе підживлення навесні
в дозі N30 + позакореневе підживлення N30 +
інтегрована система захисту.
Варіанти розміщували за багатофакторною

схемою методом розщеплених ділянок. Площа
облікової ділянки становила 25 м2, повторність
— 3-разова. Ґрунт дослідної ділянки — чорно-

зем типовий потужний середньогумусний. Після
збирання люцерни згідно зі схемою досліду
вносили нітроамофоску в дозі 400 кг/га та про-
водили дискування у два сліди БДТ-7. Перед-
посівний обробіток передбачав культивацію
КПС-4 на глибину 5–6 см. Протруєне вітавак-
сом 200 ФФ (2,5 л/т) насіння висівали сівалкою
СН-16М за нормою 4,5 млн схожих насінин на
1 га. Після сівби поле прикочували кільчасто-
шпоровими котками. Навесні проводили прико-
реневе підживлення аміачною селітрою (N30).
У фазі кущіння проти бур’янів посіви обприску-
вали гербіцидом діален супер у дозі 2 л/га. Для
захисту посівів від хвороб і шкідників за-
стосовували відповідно альто 400 к.е. (0,2 л/га)
та карате, к.е. (0,15 л/га), а для позакоренево-
го підживлення у фазі наливу зерна — кар-
бамід (N30). Урожай збирали прямим способом
комбайном «Сампо-130». Під час проведення
досліджень використовували загальноприйняті
методики і рекомендації [1].
Агрометеорологічні умови в роки проведен-

ня досліджень різнилися. Осінь 2003 р. вида-
лась помірно теплою і вологою. Так, у серпні
опадів випало удвічі більше норми, а у вересні
дощі пройшли в І декаді місяця (14,9 мм). Жов-
тень також був дощовим — сума опадів ста-
новила 74,9 мм, що в 1,9 раза вище за норму.
Температура повітря у вересні і жовтні відпо-
відала середньобагаторічним показникам. Осін-
ня вегетація рослин озимих припинилася у
ІІІ декаді жовтня. У 2004 р. її відновлення від-
булося у І декаді квітня. Весна і літо були про-
холодними. У березні й травні опадів випа-
ло вдвічі більше норми. Осінній період 2004 р.
загалом був зволоженим, а температурний ре-
жим — підвищеним. Припинилася осіння ве-
гетація рослин у ІІ декаді листопада. Перези-
мівля посівів відбувалася за сприятливих гідро-
термічних умов. Відновлення їхньої вегетації
розпочалось у ІІ декаді квітня. За березень —
квітень 2005 р. випало 35,9 мм опадів, що в
1,8 раза менше норми, але за червень — ли-
пень сума опадів становила 272,6 мм, що вдвічі
більше середньобагаторічного показника. У се-
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редньому за 2 роки сходи з’являлися на 8–
9-й день.
У 2005 р. ІІІ декада серпня, вересень та І де-

када жовтня були посушливими — дощів випа-
ло 5% від норми, тому сходи з’явилися лише у
ІІІ декаді жовтня, після перших осінніх дощів.
На період припинення осінньої вегетації росли-
ни перебували у фазі 2–3-х листків. Умови пе-
резимівлі для них були сприятливими, але че-
рез швидке наростання температури повітря
у весняний період 2006 р. рослини не змогли
сформувати оптимальної кількості продуктив-
ного стеблостою і, як наслідок, урожайність
сортів виявилася значно нижчою, ніж у попе-
редні 2 роки (таблиця). Оскільки гідротерміч-
ні умови протягом вегетаційного періоду пше-
ниці озимої за роками були різними, це дало
змогу всебічно оцінити досліджувані варіанти
технології вирощування сортів досліджуваної
культури.
Результати досліджень. Одержані резуль-

тати свідчать, що досліджувані сорти по-різно-
му реагували на ступінь інтенсифікації техно-
логії вирощування. Так, у середньому за 3 роки
сорти пшениці озимої Донецька 48 і Харус най-
більшу врожайність (відповідно 5,89 та 6,28 т/га)
формували у варіанті 4, а у варіанті 3 вона
зменшувалася до 5,60 та 5,95 т/га відповідно.
Сорт Куяльник найбільшу урожайність (6,16 т/га)
мав у варіанті 3, а у варіанті 4 вона зменшува-
лася до 5,71 т/га. Таке зниження врожайності

Урожайність пшениці озимої залежно
від комплексу агротехнічних прийомів вирощування

за найбільш інтенсифікованого комплексу агро-
технічних прийомів (варіант 4) пояснюється
тим, що у вологі 2004 та 2005 рр. цей сорт, по-
чинаючи з фази наливу зерна, сильно вилягав,
унаслідок чого маса зерна в його колосі змен-
шувалася, також збільшувалися втрати зерна
під час збирання. Для сорту Одеська 267 най-
більш сприятливими виявилися варіанти 3 та
4, у яких урожайність була однаковою —
6,11 т/га, а у варіанті 2 вона зменшувалася і
становила 5,06 т/га. На контрольному варіанті
1 урожайність усіх досліджуваних сортів була
найнижчою — в середньому 4,86–5,57 т/га
(див. таблицю). Отже, за умови відсутності до-
статньої кількості добрив або неможливості їх
внесення основним способом доцільне їх роз-
дрібне внесення під час сівби у рядки та в
азотні підживлення на фоні інтегрованого за-
хисту посівів (варіант 3). Застосування основ-
ного удобрення на фоні мінімального захисту
посівів (варіант 2) певною мірою підвищувало
урожайність досліджуваних сортів пшениці ози-
мої порівняно з контрольним варіантом, —
підвищення було істотним і становило в серед-
ньому 0,14–0,33 т/га (при НІР05 0,13 т/га). Вод-
ночас цей варіант не мав переваги перед ва-
ріантами 3 і 4, де застосовували роздрібне вне-
сення добрив та систему інтегрованого захисту
рослин.
Урожайність досліджуваних сортів значною

мірою відрізнялася і за роками вирощування.

1 (контроль) — без добрив + мінімальна система Донецька 48 6,68 6,09 1,80 4,86
захисту (протруювання насіння + обприскування Харус 6,54 6,65 2,29 5,16
посівів гербіцидом) Куяльник 7,13 7,25 2,33 5,57

Одеська 267 6,19 6,17 2,26 4,87

2 — фон N60P60K60 + мінімальна система захисту Донецька 48 6,83 6,00 2,17 5,00

Харус 7,10 6,90 2,37 5,46

Куяльник 7,44 7,61 2,65 5,90

Одеська 267 6,00 7,10 2,08 5,06

3 — припосівне внесення (NPK)15 + прикореневе Донецька 48 8,67 6,01 2,12 5,60
підживлення навесні в дозі N30 + позакореневе Харус 7,55 7,63 2,66 5,95
підживлення N30 + інтегрована система захисту Куяльник 7,72 8,18 2,58 6,16
(протруювання насіння + гербіцид + інсектицид Одеська 267 8,38 7,27 2,68 6,11
+ фунгіцид)

4 — фон N60P60K60 + припосівне внесення (NPK)15 Донецька 48 9,15 6,25 2,26 5,89
+ прикореневе підживлення навесні в дозі N30 Харус 7,89 8,31 2,65 6,28
+ позакореневе підживлення N30 + інтегрована Куяльник 7,51 6,91 2,72 5,71
система захисту Одеська 267 8,70 7,32 2,31 6,11

НІР05, т/га А — 0,13; В — 0,13; С — 0,11; АВС — 0,40

Урожайність пшениці озимої після люцерни залежно від омпле с а ротехнічних прийомів і
ро вирощ вання, т/ а

Комплекс агроприйомів вирощування (А)
Урожайність за роками (С), т/га

Сорт (В)
2004 середня2005 2006
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Урожайність пшениці озимої залежно
від комплексу агротехнічних прийомів вирощування

Так, сорт Донецька 48 у 2004 р. порівняно з
іншими роками досліджень формував макси-
мальну урожайність, яка залежно від варіантів
комплексу агроприйомів вирощування станови-
ла 6,68–9,15 т/га. Сорт Харус на контролі та у ва-
ріанті 4 максимальну урожайність мав у 2005 р.
(6,65 та 8,31 т/га відповідно), а у варіанті 2 — у
2004 р. (7,1 т/га). У варіанті 3 у 2004 та 2005 рр.
показники урожайності між собою неістотно від-
різнялися. У сорту Куяльник порівняно з інши-
ми роками досліджень найбільша урожайність
у варіанті 4 була в 2004 р. (7,51 т/га), тоді як в
інших варіантах (1, 2, 3) найпродуктивнішим
виявився 2005 р., де урожайність сорту стано-
вила 7,25–8,18 т/га. Сорт Одеська 267 у варіан-

тах 3 і 4, де застосовувалося роздрібне внесен-
ня добрив та інтегрований захист посівів, мак-
симальну урожайність забезпечив у 2004 р. —
відповідно 8,38 та 8,70 т/га, а у варіанті 2 —
у 2005 р. (7,1 т/га). На контролі урожайність
цього сорту у 2004 та 2005 рр. істотно не від-
різнялася.
Унаслідок несприятливих погодних умов для

всіх досліджуваних сортів пшениці озимої 2006 р.
був найменш результативним. Залежно від тех-
нологій вирощування урожайність сортів До-
нецька 48, Харус, Куяльник та Одеська 267 того
року коливалася відповідно від 1,8 до 2,26, від
2,29 до 2,66, від 2,33 до 2,72 та від 2,08 до
2,68 т/га (див. таблицю).

Формування урожайності досліджуваних
сортів пшениці озимої (Донецька 48, Харус,
Куяльник, Одеська 267) значною мірою залежа-
ло як від року дослідження, так і від рівня ін-
тенсифікації технології вирощування.
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хисту посівів від хвороб, шкідників і бур’янів
сприяло забезпеченню максимальної урожай-
ності сортів досліджуваної культури.
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ГОРМОНАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ
МОЛОКОУТВОРЕННЯ У КОРІВ

Наведено аналіз вміст о ситоцин , прола тин ,
інс лін , ортизол , ТТГ, трийодтиронін ,
тиро син , парат ормон та альцитонін
с хостійних і дійних орів. Після отелення
рові орів віро ідно зростає вміст о ситоцин ,

прола тин , ортизол , ТТГ і парат ормон ,
зниж ється вміст інс лін та ормонів
щитоподібної залози.

Ендокринна система відіграє провідну роль у
підтриманні гомеостазу в організмі тварини, за-
безпечує регуляцію, розподілення та викорис-
тання субстратів для перебігу основних фізіоло-
гічних функцій, зокрема процесів молокоутво-
рення. Гормони регулюють метаболізм завдяки
активації ферментів і підвищенню проникності
клітинних мембран. Через надлишок або недо-
статність синтезу відповідних гормонів лактація
зменшується і навіть припиняється, що спричи-
няє значні економічні збитки господарствам [2].
Як відомо, ферментативна активність в окре-

мих органах і тканинах перебуває під постійним
контролем тих чи інших гормонів і може зміню-
ватися впродовж короткого періоду залежно від
їхнього рівня в крові або стану рецепторної ак-
тивності тканин. У різні періоди репродуктивного
циклу мають місце так звані пріоритетні напря-
ми використання поживних речовин. Зокрема,
відомо, що у період домінанти лактації у тварин
поживні речовини з крові потрапляють насампе-
ред у молочну залозу, навіть за рахунок мобілі-
зації їх з інших тканин [5].
Мета досліджень — установити особливості

механізмів гормональної регуляції інтенсивності
та спрямованості метаболічних потоків у високо-
продуктивних корів молочної породи до та після
отелення.
Методи досліджень. Дослідження проводи-

ли на коровах голштинської породи 2- і 3-ї лак-
тацій, продуктивністю 5200–5700 л молока за
лактацію. Проби крові відбирали за 3 тижні до та
2 тижні після отелення. У плазмі крові досліджу-
вали вміст окситоцину, пролактину, інсуліну, кор-
тизолу, тиреотропного гормону (ТТГ), трийодти-
роніну, тироксину, паратгормону та кальцитоніну
методом імуноферментного аналізу з викорис-
танням тест-систем фірм «Human» та «DRG».

Результати досліджень. У господарствах, де
утримують молочних корів, важливим завданням
є одержання високої молочної продуктивності. Це
можна забезпечити у разі злагодженої роботи
всіх технологічних етапів під час утримання та
годівлі тварин. Організм високопродуктивної ко-
рови може утворювати велику кількість молока
лише за інтенсивного функціонування всіх органів
і систем. У пологовий період під впливом гор-
монів починаються пологи, а в молочній залозі
формуються основні робочі структури молокоут-
ворення. Головну роль у цьому процесі відігра-
ють гормони гіпофіза — окситоцин і пролактин.
Проведені нами дослідження крові корів після
отелення свідчать про значне зростання концен-
трації окситоцину та пролактину (рис. 1, 2). Так,
уміст окситоцину в плазмі крові дійних корів збіль-
шувався удвічі (Р<0,001) порівняно з сухостій-
ними. Під дією окситоцину стимулюється скоро-
чення м’язів матки та починаються пологи. Крім
цього, висока концентрація окситоцину, яка збері-
гається деякий час після пологів, сприяє видален-
ню посліду та очищує матку. Окситоцин впливає
на міоепітеліальні клітини, які оточують альвео-
ли молочної залози, що забезпечує надходження
молока у протоки і молоковиділення [3].
Пролактин сприяє розвитку молочних залоз,

молокоутворенню та секреції молока [10]. Його
вміст після отелення у крові корів зростає
(Р<0,001) порівняно із сухостійними більше ніж у
5 разів (див. рис. 2).
Утворення молока у високопродуктивних корів

потребує значної кількості поживних речовин та
енергії. Так, у корів з молочною продуктивністю
25, 35 і 45 кг за добу потреба у глюкозі становить
відповідно 2,6; 3,5 та 4,2 кг. У період інтенсивної
лактації це не може забезпечуватися лише за
рахунок споживання корму, тому в корів виникає
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незначний енергетичний дефіцит. Для його по-
криття організм тварини використовує власні ре-
зерви за рахунок вуглеводів, жирів і білків. Ендо-
кринна система активно регулює ці процеси. Зок-
рема, підшлункова залоза знижує синтез інсуліну.
Його вміст у плазмі крові корів після отелення
знижувався (Р<0,001) порівняно із сухостійними
тваринами (рис. 3). Зменшення утворення інсулі-
ну на початку лактації може бути пов’язане з тим,
що в організмі жуйних тварин відбувається кон-
куренція за поживні речовини між молочною за-
лозою та жировою тканиною. Відомо, що інсулін
сприяє відкладенню енергії та білка в організмі
тварини за рахунок посилення транспорту глю-
кози та амінокислот у клітини, які чутливі до ньо-
го [9, 11, 13]. Отже, з одного боку, зниження вміс-
ту інсуліну у крові на початку лактації може бути
пов’язане з обмеженням використання глюкози
та амінокислот жировою та м’язовою тканинами,
що сприяє збільшенню потоку метаболітів у кліти-
ни молочної залози для забезпечення біосинтезу
молока. З другого боку, зниження рівня інсуліну
можна розглядати як результат невідповідності
рівня надходження енергії з кормом витратам
глюкози на метаболічні процеси [8, 9]. Водночас
адренокортикотропний гормон гіпофіза стимулює
гіперсекрецію кортизолу. Його вміст у крові корів
після отелення зростав до 31,3±2,15 мкг/л
(Р<0,05) порівняно з 25,3±5,16 мкг/л у дополого-
вому періоді. Зростання концентрації кортизолу
у плазмі крові новорозтелених корів може бути
пов’язане зі зниженням концентрації інсуліну та
недостатністю метаболічної енергії. Внаслідок
зменшення синтезу білка у м’язах посилено ви-

вільняються амінокислоти, з яких під впливом
кортизолу в печінці прискорюється синтез глюко-
зи (глюконеогенез) [3]. Крім цього, вільні аміно-
кислоти активно використовуються молочною за-
лозою для синтезу молочних білків.
Гіперсекреція кортизолу сприяє активній мо-

білізації жирів із депо та посиленню ліполізу. Це
спричиняє ліквідацію енергетичного дефіциту, що
виникає у високопродуктивних корів, однак про-
цес має забезпечуватися достатньою кількістю
глюкози. Адже окиснення ліпідів у циклі трикар-
бонових кислот можливе за наявності щавлево-
оцтової кислоти (ЩОК), джерелом якої є глюко-
за. Щойно зростає надходження вільних жирних
кислот і виникає дефіцит ЩОК, накопичується
ацетил-КоА і утворюються кетонові тіла (розви-
ток кетозу), а також відкладаються жири у печінці
(розвиток жирової дистрофії печінки) [1]. Пору-
шення метаболічних процесів спричиняє збіль-
шення в молоці концентрації сечовини, кетоно-
вих тіл і жиру. Отже, молоко втрачає свої поживні
властивості та навіть стає токсичним.
Передня частина гіпофіза синтезує тиреотроп-

ний гормон. Проведені нами дослідження свід-
чать, що його вміст у плазмі крові корів після оте-
лення зростає до 0,31±0,070 мМО/л порівняно з
0,18±0,030 у сухостійних (Р<0,05). ТТГ впливає
на утворення щитоподібною залозою тиреоїдних
гормонів (трийодтироніну та тироксину) і погли-
нання йоду з крові. Дослідження вмісту трийод-
тироніну (Т3) та тироксину (Т4) у крові корів свід-
чать про те, що після отелення концентрація Т4
була нижчою (53,2±4,51 нмоль/л; Р<0,05) порів-
няно з сухостійним періодом (71,7±7,37), а Т3
мала тенденцію до зниження (2,03±0,21 проти
2,28±0,36 нмоль/л), хоча рівень гормонів щито-
подібної залози в обидва періоди не виходив за
межі фізіологічних коливань. З одного боку, зва-
жаючи на те, що концентрація ТТГ у крові дійних
корів зростала, можна зробити припущення про
постійну активацію синтезу гормонів щитоподіб-
ною залозою з боку гіпофіза. Т3 і Т4 діють спільно
з глюкокортикоїдами, посилюючи обмінні проце-
си в організмі корів.
З другого боку, зниження рівня тиреоїдних гор-

монів після отелення спричиняє зменшення ак-
тивності використання енергетичних сполук у тка-
нинах тіла, що підвищує їх доступність для мо-

Гормональна регуляція
молокоутворення у корів

Рис. 3. Вміст інс лін в плазмі рові орів
(n=5)
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Рис. 1. Вміст о ситоцин в плазмі рові орів
(n=5): 1 – до отелення; 2 – після отелення
(до рис. 1–3)
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Рис. 2. Вміст прола тин в плазмі рові орів
(n=5)
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Гормональна регуляція
молокоутворення у корів

лочної залози і є одним із механізмів перероз-
поділу енергії на користь молокоутворення [12,
14, 16].
Значна роль у лактогенезі належить паратгор-

мону, який синтезують прищитоподібні залози, та
кальцитоніну — гормону щитоподібної залози.
Їхньою основною функцією є регуляція рівня каль-
цію в організмі. З молоком або молозивом коро-
ва виділяє 20–30 г кальцію за добу [7]. При цьо-
му тільки за перше доїння вона втрачає з 10 л
молозива близько 23 г кальцію, що в 9 разів біль-
ше, ніж міститься у плазмі крові [4]. Для запобі-
гання зниженню концентрації кальцію у крові ор-
ганізм поповнює його за рахунок власних ре-
зервів, в основному кісткової тканини. У перший
період лактації скелет корови втрачає 9–13%

кальцію. Мобілізацію його із кісткової тканини
спричиняє паратгормон, секреція якого підви-
щується у відповідь на зниження вмісту кальцію
у крові. Тому вміст паратгормону після отелення
у крові корів зростав (6,5±0,18 нг/л; Р<0,001) по-
рівняно з сухостійними тваринами (4,9±0,31 нг/л).
Крім мобілізації кальцію із кісткової тканини, па-
ратгормон збільшує реабсорбцію кальцію у нир-
ках, а також сприяє метаболізму вітаміну D3 у
1,25-дегідроксихолекальциферол, який активує
всмоктування кальцію з кишечнику [4, 6, 15].
Кальцитонін діє протилежно паратгормону. Він

блокує надходження кальцію з кісток і сприяє
його поглинанню кістковою тканиною. Однак у
післяпологовий період активність його синтезу
знижується (4,1±0,14 проти 4,6±0,24 нг/л).

Проведені дослідження свідчать, що після
отелення відбуваються значні зміни у гормо-
нальному статусі корів. У перші тижні лак-
тації в плазмі крові молочних корів зростає
вміст пролактину, окситоцину, кортизолу,
тиреотропного гормону та паратгормону.

Висновки

Водночас концентрація інсуліну у крові дійних
корів знижується. Вміст у крові гормонів, які
синтезує щитоподібна залоза (трийодтиро-
нін, тироксин, кальцитонін), мало змінюєть-
ся залежно від фізіологічного стану і перебу-
ває на рівні фізіологічних коливань.
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ВИКОРИСТАННЯ НАСІННЯ РІПАКУ
В РАЦІОНАХ КОРІВ

Наведено оцін рез льтатів ви ористання
борошна з насіння анолових сортів ріпа
озимо о одівлі орів в мовах АР Крим.

Забезпечення сільськогосподарських тварин
повноцінними і дешевими кормами є одним з
ключових чинників нарощування виробництва
конкурентоспроможної тваринницької продукції.
Аналіз багаторічного вирощування ріпаку ози-
мого в Криму свідчить, що ця культура має ста-
ти пріоритетною в кормовиробництві республі-
ки, оскільки вона дає змогу завдяки вегетації в
осінньо-весняний період року вже в квітні місяці
отримувати високобілкові і дешеві корми і, крім
того, ранній силос або сінаж, а пізніше — кон-
центровані корми (насіння, макуху, шрот) [1—3].
Останнім часом вітчизняними ученими про-

ведено цілеспрямовані дослідження, пов’язані
з проблемою зниження токсичних чинників у
рапсових кормах. У зв’язку з цим в АР Крим
значного поширення набули канолові сорти цієї
культури селекції Івано-Франківського інституту
АПВ та Інституту олійних культур НААН.
Водночас розширення зон використання і

різноманіття позитивних якостей ріпаку озимо-
го зумовлює дедалі більший інтерес учених і
практиків, що працюють у галузі кормовироб-
ництва і тваринництва, оскільки маловивчени-
ми залишаються питання впливу деяких кормів
з ріпаку на продуктивність тварин за низької
якості інших кормових інгредієнтів раціону.
Матеріал і методика досліджень. Для оцін-

ки ефективності використання борошна з на-
сіння ріпаку сорту Галицький у годівлі дійних
корів було проведено науково-господарський
дослід на 2-х групах корів української червоної
молочної породи. Комплектацію груп піддослі-
дних тварин здійснювали за принципом ана-
логів з урахуванням походження, продуктивності,
віку в отеленнях, стадії лактації, живої маси і
стану здоров’я в попередній період досліду.
Згідно зі схемою досліду коровам-аналогам

контрольної групи згодовували корми за основ-
ним раціоном (ОР) обмеженого асортименту і

середньої якості, а дослідної — ОР + борошно
з насіння ріпаку (табл. 1).
У процесі досліджень використовували за-

гальноприйняті методи проведення дослідів на
сільськогосподарських тваринах: хімічні — для
оцінки якості кормів і продукції; біохімічні — для
вивчення обміну речовин в організмі піддослід-
них корів; статистичні — для математичної об-
робки отриманих результатів.
Результати досліджень. Годували піддос-

лідних корів згідно із загальноприйнятими нор-
мами для сільськогосподарських тварин з ви-
користанням кормів місцевого виробництва. У
раціони вводили сіно люцернове, сінаж вико-
пшеничний, силос кукурудзяний і зерносуміш,
до якої входили: ячмінь — 50% (за масою),
пшениця — 12,5—30, екструдована соя — 20—
37,5% (контрольна група) та еквівалентна кіль-
кість насіння ріпаку замість екструдованої сої
(дослідна група). Мінеральні добавки — кухон-
на сіль і крейда. Розроблено середньодобові
раціони годівлі піддослідних корів в обліковий
період (табл. 2).
Як свідчать дані табл. 2, додавання до раці-

ону корів дослідної групи борошна з насіння
ріпаку дало змогу підвищити вміст сирого жиру
на 36—63%. За всіма іншими показниками ра-
ціони піддослідних корів були ідентичними. Го-
дували тварин відповідно до прийнятого у до-
слідному господарстві розпорядку дня: грубі і
соковиті корми згодовували в натуральному
вигляді, концентровані корми готували на ма-
логабаритній комбікормовій установці «Лідер».
Досліджувані корми і мінеральні добавки під-
дослідним коровам згодовували у складі зер-
носуміші.
Усім тваринам згодовували концкорми інди-

відуально, відповідно до їхньої продуктивності
й авансування на роздоювання. До поїдання
зерносуміші з насінням ріпаку корів привчали

Контрольна Основний раціон (ОР), прийнятий 0—45 діб 45—90 діб
у господарстві ОР+20% ОР+37,5%

екструдованої сої екструдованої сої

Дослідна ОР ОР, в якому замість екструдованої сої додавали
еквівалентну кількість борошна з насіння ріпаку

1. Схема дослід

Період
Група

обліковийзрівняльний
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поступово, протягом 10 днів. Потім перші 45
днів корови дослідної групи отримували 0,8 кг
борошна з насіння ріпаку в добовому раціоні,
а далі до кінця досліду — 1,5 кг ріпакового бо-
рошна замість еквівалентної кількості екструдо-
ваної сої в контролі.
Поїданість об’ємних кормів була високою і

становила у середньому 92—95%. Контролю-
вали стан здоров’я піддослідних корів клінічним
обстеженням їх наприкінці досліду, однак ознак
захворювань тварин контрольної і дослідної

Використання
насіння ріпаку в раціонах корів

груп не виявлено. Дослідженням хімічного скла-
ду насіння ріпаку встановлено, що в цьому кор-
мі міститься: сухої речовини — 92,8%, протеї-
ну — 20,9, жиру — 40,2, клітковини — 21,4, без-
азотистих екстрактних речовин — 27,6 і золи —
4,1%. Перетравність поживних речовин за [4]
становила: протеїну — 65%, жиру — 73, кліткови-
ни — 54 і БЕР — 70%. Поживність 1 кг насіння
ріпаку сорту Галицький становила 1,88 к.од.
Оцінка продуктивного впливу борошна з на-

сіння ріпаку свідчить, що додавання до раціо-

Сіно люцернове – 4,0 – 4,0

Сінаж вико-пшеничний 23,0 – 23,0 –

Силос кукурудзяний – 26 – 26

Дерть ячмінна 2,0 2,0 2,0 2,0

    »    пшенична 1,2 0,5 1,2 0,5

Екструдована соя 0,8 1,5 – –

Насіння ріпаку* – – 0,8 1,5

Сіль кухонна, г 80 80 80 80

Крейда кормова 100 100 100 100

У раціоні міститься:

Суха речовина, кг 13,9 13,2 13,9 13,2

Кормові одиниці 11,6 12 11,9 12,7

ДОЕ 122 130 126 138

Сирий протеїн, г 1698 1996 1595 1803

Перетравний протеїн, г 1050 1412 950 1225

Сира клітковина, г 3785 3173 3795 3192

Крохмаль, г 1942 1489 1932 1471

Цукор, г 673 350 599 290

Сирий жир, г 458 621 625 1015

Кальцій, г 121 116 121 115

Фосфор, г 47,7 39,4 45,9 36

Магній, г 35,5 31,8 33,5 27

Сірка, г 26,7 24,7 24,7 20,8

Залізо, мг 5055 562 4955 375

Мідь, мг 144 91,8 132 70,5

Цинк, мг 456 357 430 306,5

Марганець, мг 956 300 935 259

Кобальт, мг 4,35 2 4,28 1,87

Йод, мг 2,74 2,45 2,58 2,15

Каротин, мг 576,7 717 576,5 716

Вітамін D, тис. МО 4140 2740 4140 2740

Вітамін Е, мг 947 1307 919 1301

* Масова кількість ерукової кислоти в сухій речовині корму — 0,2%, глюкозинолатів — 43 мк.моль/г при
ГДК — відповідно 1,5% і 45 мк.моль/г.

2. Добовий раціон для орів в основний період дослід ( середньом на 1 ол.),

Група

Корм

0—45 діб 45—90 діб 0—45 діб 45—90 діб

контрольна дослідна
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ну новотільних корів 0,8 і 1,5 кг цього корму на
1 гол. на добу замість еквівалентної кількості
екструдованої сої не мало істотного впливу на
їхню молочну продуктивність (табл. 3).
Враховуючи показники урожайності порів-

нюваних концентрованих кормів — повножи-
рової сої і насіння ріпаку, зробили розрахунок
виходу кормових одиниць з 1 га земельної
площі, який за контрольним варіантом стано-
вив 36,6, дослідним — 39,4 ц к.од., або на
7,65% більше.
Визначено результати оцінки ефективності

Використання
насіння ріпаку в раціонах корів

Середньодобовий
надій молока, кг:

  натурального 9,62±0,3 8,51±0,4 9,32±0,2 8,81±0,4

  4%-ї жирності 9,09±0,46 8,62±0,44 9,27±0,47 8,99±0,45

Жирність молока, % 3,83±0,08 4,05±0,10 4,04±0,10 4,09±0,11

Білковість    »,     % 2,82±0,05 2,79±0,04 2,82±0,05 2,84±0,05

3. Молочна прод тивність піддослідних орів

Показник

Група

0—45 діб 45—90 діб 0—45 діб 45—90 діб

контрольна дослідна

досліджуваних технологій за показниками вихо-
ду молока з 1 га кормової площі (табл. 4).
Як свідчать показники табл. 4, вихід моло-

ка з 1 га посівної площі завдяки згодовуванню
коровам повножирової екструдованої сої сор-
ту Одеська 150А становив 26,3 ц, а насіння
ріпаку сорту Галицький — 27,9 ц, або на 6,1%
більше.
Отже, найвищих показників щодо виходу

кормових одиниць і молока з одиниці земель-
ної площі в нашому дослідженні доягнуто за
використання борошна з насіння ріпаку.

В умовах недостатньої якості заготовле-
них кормів рекомендуємо підвищувати енер-
гетичну і протеїнову цінність раціонів для мо-
лочної худоби, додаючи борошно з насіння ка-
нолових сортів ріпаку озимого. Установлено,

Висновки

що згодовування коровам у період лактації
1,5 кг такого корму забезпечує підвищення ви-
ходу молока з 1 га посіву на 6,1% порівняно з
еквівалентним використанням екструдова-
ної сої.

Бібліографія

с.-г. наук. — К.: УСХА, 1982. — 18 с.
3. Жукорський О.М. Відходи переробки ріпаку

в годівлі тварин//Тваринництво України. — 2007.
— № 3. — С. 32—34.

4. Ментух Ф.А. Использование семян рапса и
продуктов его переработки в кормлении телочек//
Зоотехния. — 1998. — № 6. — С. 15—16.

Вихід кормових одиниць з 1 га, ц 36,6 39,4

Загальна поживність добового раціону для піддослідних корів, к.од. 12,0 12,7

Питома вага досліджуваних кормів у раціоні, % 18,0 23,0

Середньодобове споживання досліджуваних кормів, к.од. 2,17 2,95

Середньодобовий надій молока 4%-ї жирності, кг 8,62 8,99

Отримано молока за рахунок досліджуваних кормів, кг 1,6 2,1

Вихід молока з 1 га, ц 26,3 27,9

4. Порівняльна ефе тивність виробництва моло а за ви ористання повножирової сої і на-
сіння ріпа

Показник Насіння ріпакуПовножирова соя
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СТРЕС ЯК БІОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

Роз лян то питання, пов’язані з історією
вини нення поняття «стрес», йо о біоло ічною
с тністю та фізіоло ічними механізмами.

Поняття «стрес» досить широко використо-
вують у багатьох галузях науки. Вперше як на-
уковий термін його було введено в медичну
термінологію у 1936 р. канадським ученим Ган-
сом Сельє. Воно швидко ввійшло у побутову
мову передусім у значенні «неспецифічне пси-
хічне напруження».
Актуальність цієї проблеми зарубіжні авто-

ри розглядають з погляду соціального і сус-
пільного значення, а також з позицій теорій і
методів різних наукових дисциплін. Незважаю-
чи на наявність великої кількості систематизо-
ваного біохімічного, фізіологічного, клінічного
та експериментального матеріалу з проблеми
стресу, деякі її аспекти вивчено недостатньо.
Мета роботи — огляд найзначніших науко-

вих досліджень з проблеми стресу [5, 6].
Результати досліджень. 4 липня 1936 р. в

англійському журналі «Nature» був опублікова-
ний лист Ганса Сельє «Синдром, що викли-
кається різноманітними шкідливими агентами»,
в якому наводилися дані про стандартні реакції
організму на дію різних хвороботворних агентів.
Ця публікація поклала початок вченню про
стрес. Хоча в ранніх наукових працях В. Вунд-
та (1880) та В. Джеймса (1905) проблема стре-
су розглядалася з погляду психології, ще рані-
ше термін «стрес» (напруження) вперше згаду-
вався у 1303 р. у вірші поета Роберта Маннінга
«Handlying Synne» [1, 4].
Сучасні погляди на аспекти психофізіологіч-

них, біохімічних, клінічних, фізіологічних ме-
ханізмів стресу відображено у фундаменталь-
них працях Г. Сельє (1936), П.Д. Горизонтова
(1976), Ц.П. Короленка (1978), Ф.П. Космолинсь-
кого  (1976), Т. Кокса (1981), Дж.С. Еверлі
(1985), Л.А. Китаєва-Смика (1983), Л.М. Або-
ліна (1987), А.І. Робу (1989), Ф.З. Меєрсона і
М.Г. Пшеннікової (1988), А.А. Виру (1981),
Л.Є. Паніна (1983), В.М. Федотова (1991).
У сучасній науковій літературі є безліч виз-

начень, що відображають відмінності в розу-
мінні суті й механізмів стресу. У книжці Г. Сельє
«Стрес без дистресу» (1974) стрес визначено
як неспецифічну відповідь організму на будь-
яку висунуту вимогу, адаптацію до виниклих
труднощів незалежно від їхнього характеру [6].
Ф.З. Меєрсон (1986–1988) визначає стрес як

стандартну реакцію організму на будь-який но-

вий фактор довкілля, що виражається актива-
цією гіпофізарно-адреналової та адренергічної
систем організму та є потрібною ланкою най-
складнішого процесу адаптації [2–4]. А.В. Вальд-
ман (1987) зараховує до стресів тільки реакції,
для яких характерне перенапруження психоло-
гічних та адаптивних процесів. R. Lazarus
(1970) розрізняє поняття неспецифічного і пси-
хологічного стресу, що виникає в ситуаціях, які
становлять небезпеку для людини (тварини) і
викликають бажання подолати загрозливу си-
туацію, позбавитися небезпеки [1].
Отже, стрес — вироблена у процесі еволюції

сукупність захисних і пошкоджувальних реакцій
організму, які порушують його гомеостаз і ви-
никають через нейро-ендокринні та метаболічні
порушення у відповідь на вплив надзвичайних
чи патологічних факторів, що проявляються
адаптаційним синдромом. Стрес — важлива
ланка не тільки механізму адаптації, а й пато-
генезу багатьох захворювань.
У 1936 р. Г. Сельє встановив тріаду стресу:

1) збільшення кори наднирників і зменшення
його ліпідних гранул; 2) інволюція тимусу, се-
лезінки, лімфатичних вузлів; 3) виразка шлун-
ку і дванадцятипалої кишки. Виникнення таких
порушень, на думку вченого, зумовлено над-
лишковою продукцією кортикотропіну і глюко-
кортикоїдів [1, 6].
У подальших дослідженнях було виявлено

3 стадії стресу: перша — стадія тривоги, за якої
резистентність організму знижується. Вона розви-
вається одразу після дії надзвичайного подраз-
ника і триває протягом 24–48 год, супровод-
жується складними змінами нейроендокринної
та інших систем і органів, що призводять до
розвитку адаптаційних реакцій; друга — стадія
резистентності. Для цієї стадії характерне під-
вищення стійкості організму до патогенних под-
разників завдяки гіпертрофії кори наднирників;
третя стадія — виснаження, коли після довго-
тривалої дії стресора настає смерть унаслідок
виснаження функції кори наднирників, характе-
ризується порушенням адаптації організму до
умов існування і стійкості до сильних подраз-
ників [1, 2, 6].
Причини стресу можуть бути найрізнома-

нітніші: будь-яка подія, факт чи повідомлення
можуть викликати стрес, тобто стати стресо-
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ром. Стресорами можуть бути різні фактори:
мікроби і віруси, отрути, висока чи низька тем-
пература довкілля, шум, освітлення, а також
психологічні, емоційні, фізіологічні, соціальні
фактори: ризик, небезпека, новизна і несподі-
вані ситуації [2, 3, 5].
Усі стресори залежно від характеру змін в

організмі розділяють на системні, в результаті
дії яких розвивається загальний адаптаційний
синдром, і топічні (локальні), що формують ло-
кальний стрес, класичним прикладом якого є
фактори, що викликають запалення. Для роз-
витку стресу велике значення має реактивність
організму, оскільки порушення нервової, ендо-
кринної систем, обміну речовин, перенесені
захворювання змінюють здатність організму ре-
агувати на дію стресорів [1, 4].
У медицині та фізіології виокремлюють по-

зитивну (еустрес) і негативну (дистрес) форми
стресу. Поняття еустрес має два значення —
«стрес, викликаний позитивними емоціями» і
«незначний стрес, що мобілізує організм». Ди-

Стрес
як біологічне явище

стрес — негативний тип стресу, з яким організм
не може впоратися. Він призводить до ослаб-
лення імунітету і тяжких захворювань. У стре-
совому стані люди частіше хворіють, оскільки
продукція імунних клітин значно знижується в
період фізичного чи психічного стресу.
Синдром стресу виявляється не лише в лю-

дей, а також й у тварин, від чого їхня продук-
тивність знижується. До стресу найсприйнят-
ливіші молоді племінні тварини зі слабким ти-
пом вищої нервової діяльності. У сучасному
тваринницькому комплексі тварини отримують
більше стресу, ніж їхні пращури на фермах 100
років тому. За сприйнятливістю до стресу тва-
рини розподіляються так: хутрові тварини, пти-
ця, свині, собаки, коти, велика рогата худоба.
Саме зі стресами пов’язані всі захворювання
тварин, втрати надоїв, недоотримання молод-
няку. З огляду на це нині в усьому світі провідні
спеціалісти в галузі біології, селекції, генетики
та інших наук працюють над розв’язанням цієї
проблеми.

Хоча проблема стресу відома давно і є ду-
же актуальною, та деякі її аспекти потребу-
ють подальшого вивчення, оскільки негативні
наслідки цього явища особливо відчутні в про-
мисловому тваринництві. Насамперед це

Висновки

стосується виробника тваринницької продук-
ції, якому як ніколи важливо утриматися в
умовах жорсткої конкуренції, тому особливу
увагу потрібно приділити зниженню негатив-
ного впливу стрес-факторів на тварин.
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Одним із основних напрямів забезпечення
населення продуктами харчування було і зали-
шається збільшення виробництва високоякісної
яловичини завдяки інтенсивному вирощуванню
молодняку молочних і комбінованих порід до ви-
соких забійних кондицій.
Вітчизняними науковцями розроблено різні

методи вирощування і відгодівлі молодняку мо-
лочних, комбінованих, м’ясних порід та їх помісей
з метою реалізації генетичного потенціалу м’яс-
ної продуктивності [1–4].
Водночас затребуваним сучасним напрямом

у розвитку скотарства залишається інтенсивне
вирощування молодняку на м’ясо з використан-
ням раціонів, які містять значну кількість грубих і
соковитих кормів та мінімальну — концентрова-
них [3]. Такий підхід до розв’язання проблеми ви-
робництва дешевої та якісної яловичини є акту-
альним, що і визначило мету наших досліджень.
Мета досліджень — вивчити вплив структу-

ри та складу раціонів з різною кількістю сокови-
тих і концентрованих кормів на інтенсивність ро-
сту бичків при відгодівлі до високих вагових кон-
дицій.
Результати досліджень. Експеримент прово-

дили у СФГ «Промінь» Богодухівського району
Харківської області на відгодівельних бугайцях,
з яких за принципом пар-аналогів було сформо-
вано 3 групи по 14 гол. у кожній (табл. 1). Утриму-
вали бичків на прив’язі. Годівлю та склад раціонів
розраховано за сучасними нормами [5]. Завдяки
підвищенню рівня вегетативних кормів (кукуруд-
зяного силосу) з 35 до 45% у раціонах піддослід-
них тварин передбачалося зниження комбікорму-
концентрату з 30 до 20% за поживністю.
Концентрація енергії в одиниці сухої речови-

ни становила 9,69; 9,79 та 9,91 МДж обмінної
енергії відповідно до груп, або 0,95, 0,97 та 0,99
к.од. за норми 0,96 (табл. 2).
Рівень протеїну був практично однаковий. На

1 к.од. припадало 98,8–99,1 г перетравного про-
теїну за норми 85–90 г.
Цукрово-протеїнове співвідношення станови-

ло 0,34–0,36:1 за норми 0,9:1. Водночас з підви-
щенням у раціоні вмісту вегетативних кормів і
зниженням комбікормів-концентратів (І група) ви-
явлено і підвищення вмісту грубоволокнистої

клітковини, рівень якої в раціоні відповідно до
груп становив 24,3; 23,4 та 22,4%.
Дефіцит окремих макро- та мікроелементів

відновлювали завдяки додаванню розробленого
преміксу, склад якого містив кухонну сіль, динат-
рійфосфат, сірчанокислі солі марганцю, цинку,
міді та хлористий кобальт. Кількість доданого
преміксу (у середньому 42–45 г на 1 гол. на добу)
давала змогу довести рівень дефіцитних речовин
до норми.
Контрольне годування тварин засвідчує, що

істотної різниці в споживанні основних кормів між
групами не встановлено. Виявлено велике (до
88–94%) споживання вегетативних кормів та
100% — концентрованих. Бугайці з’їдали по 2,4–
2,47 кг сухої речовини раціонів на кожні 100 кг
живої маси, а рівень годівлі становив 2,34; 2,37
та 2,4 к.од. за норми 2,4–2,5 на 100 кг живої маси.

Зелені корми (люцерна,
кукурудза), % 35 35 35
Кукурудзяний силос, % 45 40 35
Комбікорм-концентрат, % 20 25 30

1. Схема на ово- осподарсь о о дослід

Структура раціонів
І II III

Група

Силос кукурудзяний 20 18 16
Зелена маса люцерни 15 15 15
Комбікорм-концентрат 1,5 2,0 2,5
Премікс 0,1 0,1 0,1
У раціоні містяться:
  кормові одиниці 8,91 9,03 9,16
  обмінна енергія, МДж 91,1 91,1 91,2
  суха речовина, кг 9,4 9,3 9,2
  сирий протеїн, г 1155 1166 1177
  сира клітковина, г 2291 2175 2059
Усього вуглеводів, г 7316 7202 7089
  кальцій,г 112,4 110,5 108,6
  фосфор, г 28,7 29,1 29,5

2. Раціон одівлі тварин ( середньом на
1 ол.),

Корми
І II III

Група

УДК 636.2.084.52.
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ВІДГОДІВЛЯ БУГАЙЦІВ
НА РАЦІОНАХ З РІЗНИМ УМІСТОМ
СОКОВИТИХ КОРМІВ

Наведено рез льтати інтенсивної від одівлі
б айців на раціонах з різним містом со овитих
і онцентрованих ормів. Вивчено вплив
стр т ри та с лад раціонів на поїдання ормів,
інтенсивність рост б айців і витрати поживних
речовин при від одівлі тварин до висо их
ва ових ондицій.

ТВАРИННИЦТВО, ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
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Результати оцінки продуктивного впливу роз-
роблених повноцінних, збалансованих раціонів
свідчать, що у бугайців І групи, яким згодовува-
ли по 1,5 кг комбікорму-концентрату (20% за по-
живністю), жива маса була нижча на 16,3 кг, ніж

Відгодівля бугайців на раціонах
з різним умістом соковитих кормів

у бичків, яким згодовували на добу по 2 кг кон-
центратів, та на 18,5 кг, яким згодовували по 2,5 кг
комбікорму (25 і 30% за поживністю) (табл. 3).
За 185 днів досліджень у бугайців збільшила-

ся маса тіла порівняно з початком досліду в 1,50–
1,54–1,57 раза, що дало змогу вважати їх вгодо-
ваність вищою.
Середньодобовий приріст живої маси піддо-

слідних тварин на рівні 800–1000 г відповідав ви-
могам, передбаченим під час розробки складу та
структури раціонів. Вони підтверджують положен-
ня, що зниження рівня поживності комбікормів-
концентратів у раціонах бугайців до 20% за умо-
ви їх збалансування, дає змогу одержувати ви-
сокі показники росту та розвитку тварин і вважати
відгодівлю інтенсивною.
За весь період досліду витрачено: у І групі —

1619 к.од. на 1 гол., ІІ — 1647 і ІІІ — 1670 к.од.
Вартість усіх згодованих кормів на 1 гол. стано-
вила: у І групі — 1466,59 грн, ІІ — 1446,16 і в ІІІ —
1428,04 грн. Ефект у натуральних показниках
наявний.
Вартість приросту живої маси зменшується з

8,98 грн у І групі до 8,24 грн у ІІ та до 7,73 грн у ІІІ.
Крім того, виявлено тенденцію до зниження вит-
рат енергії на 8,6% з 9,89 к.од. у І до 9,04 к.од. у
ІІІ групі (табл. 4).
Отже, з підвищенням продуктивності тварин у

ІІІ групі порівняно з ІІ і І зменшується загальна
вартість кормів, витрачених на ріст і розвиток, а
також знижуються витрати поживних речовин на
1 кг приросту. Водночас збільшення використан-
ня в раціонах бугайців ІІІ групи високопоживних,
дорогих концентрованих кормів економічно ви-
правдане одержаною вищою продуктивністю бу-
гайців.

Жива маса:
  на початку
  досліду 325,5±7,11 323,3±6,23 324,2±7,19
  у кінці
  досліду 489,2±8,4 498,8±9,2 509,5±7,9
Загальний
приріст
живої маси 163,7 175,5 184,7
Середньо-
добовий
приріст 0,889 0,947 0,998

3. По азни и прод тивності б айців (М±m),

Показник
І II III

Група

Силос кукурудзяний 4364 3923 3512
Комбікорм-концентрат 302 396 490
на 1 кг приросту:
комбікорму, кг 1,845 2,256 2,653
кормових одиниць 9,89 9,38 9,04
вартість* 1 кг
приросту, грн 8,96 8,24 7,73

*  Вартість кормів наведено станом на 2010 р.

4.Витрати основних ормів і поживних речовин
(на 1 ол.)

Витрачено
за період відгодівлі, кг

І II III

Група

Використання при відгодівлі великої рога-
тої худоби раціонів з різним рівнем вегета-
тивних і концентрованих кормів дає змогу
одержувати тварин з живою масою 480–
520 кг за низької вартості 1 кг продукції —
7,7–8,9 грн. Зміна структури раціонів завдя-

Висновки

ки зниженню рівня поживності концентро-
ваних кормів з 30 до 20% не впливає негатив-
но на споживання кормів тваринами (2,4–
2,7 кг сухої речовини на 100 кг маси) і забез-
печує високу енергію росту на рівні 800–
1000 г на добу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ ЗА
ОСНОВНИМИ ГЕНАМИ QTL НОВИХ
ЗАВОДСЬКИХ ОДИНИЦЬ У ПОРОДАХ
СВИНЕЙ ЛАНДРАС ТА УЕЛЬС

Проведено дослідження поліморфізм енів QTL
— RYR1, PRLR, ESR та MC4R тварин нових
заводсь их одиниць породах ландрас та ельс
порівняно з тваринами породи ландрас
вітчизняної та ельс ан лійсь ої селе цій.
Установлено, що нові заводсь і одиниці за
основними дослідженими енами QTL пра тично
не пост паються тваринам інших вивчених
м’ясних енотипів.

До основних генів QTL, за якими в Україні
проводять оцінку свиней, належать гени: риа-
нодинового рецептора RYR1, пролактинового —
PRLR, естрогенового — ESR і меланокортин-
рецептора MC4R.
Ген рианодинового рецептора відповідає за

чутливість свиней до стресу і в крайньому його
виявленні може викликати злоякісний гіпертер-
мічний синдром. У гетерозиготному стані реце-
сивний алель не виявляють, однак тварина є
його носієм [3, 6, 12].
Гени пролактинового та естрогенового ре-

цепторів належать до основних генів QTL, що
відповідають за рівень відтворювальних харак-
теристик свиноматок [2, 10].
Меланокортин-рецептор асоційований з ре-

гулюванням травлення та засвоєнням пожив-
них речовин і далі — з контролем енергетич-
ного балансу та збільшенням приростів живої
маси завдяки підвищеному апетиту [1, 4, 5,
7–9, 11].
Постановка завдання. Враховуючи наяв-

ність впливу на продуктивність основних генів
QTL, оцінка тварин за ними під час створення
нових заводських одиниць має велике значен-
ня, адже тварини нових ліній та родин частіше
зумовлюють значний вплив на окремі стада за
рахунок підвищеного продуктивного рівня та
вирізняються високим рівнем генетичного по-
тенціалу. Далі генетичний матеріал нових за-
водських одиниць розмножується в племінних
репродукторах і зумовлює продуктивний рівень

тварин у товарних господарствах, що, у  свою
чергу, відбивається на ефективності галузі за-
галом.
На жаль, нині оцінка свиней за генами QTL

у племінних господарствах України ще не дуже
поширена, тому оцінка заводських одиниць, що
створюються, за основними генами QTL має
ще більше значення.
Мета роботи — провести оцінку поліморфіз-

му генів QTL — RYR1, PRLR, ESR та MC4R у
тварин нових заводських одиниць в породах
ландрас та уельс порівняно з тваринами поро-
ди ландрас вітчизняної та уельс англійської
селекцій.
Матеріал і методика досліджень. Для до-

слідження поліморфізму основних генів QTL у
тварин нових заводських одиниць, що створю-
ються в породах ландрас та уельс, нами взя-
то зразки крові від тварин порід: уельс англійсь-
кої селекції, ландрас вітчизняної селекції та
нових заводських одиниць у породах ландрас
та уельс. Усі зразки взято від тварин стада ТОВ
Агрофірма «Хлібне» Лозівського району Харків-
ської області. Виділено ДНК і визначено гено-
типи тварин спеціалістами лабораторії генети-
ки Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького
(м. Полтава). Порівняльну оцінку різних гено-
типів проведено на основі даних лабораторних
досліджень у лабораторії виробництва свини-
ни Інституту тваринництва НААН (м. Харків).
Нами визначено поліморфізм за генами QTL

— ESR, PRLR, RYR1 та MC4R у тварин порід
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одиниць у породах свиней ландрас та уельс

уельс англійської селекції, ландрас вітчизняної
селекції та нових заводських одиниць у поро-
дах ландрас та уельс.
Результати досліджень. Установлено від-

сутність небажаного алеля гена RYR1 (табли-
ця) у тварин популяції уельської породи свиней
англійської селекції. Решта генотипів за відсут-
ності небажаного алеля в гомозиготному стані
вирізнялися його наявністю в гетерозиготному
стані. При цьому найбільшу частоту небажаного
алеля гена RYR1 виявлено у тварин нових за-
водських одиниць у породах ландрас та уельс.
Порівняно з великою білою породою уельська

RYR1 NN Nn nn N n

Частота в популяції:

  уельсів англійської селекції 15 1,00 0 0 1,00 0

  ландрасів вітчизняної селекції 21 0,71 0,29 0 0,86 0,14

  ландрасів нових ліній та родин 16 0,50 0,50 0 0,75 0,25

  уельсів нових ліній та родин 8 0,50 0,50 0 0,75 0,25

  у тварин великої білої вітчизняної селекції* 60 0,95 0,05 0 0,975 0,025

ESR АА АВ ВВ А В

Частота в популяції:

  уельсів англійської селекції 15 1,00 0 0 1,00 0

  ландрасів вітчизняної селекції 21 0,81 0,19 0 0,90 0,10

  ландрасів нових ліній та родин 16 1,00 0 0 1,00 0

  уельсів нових ліній та родин 8 1,00 0 0 1,00 0

  у тварин великої білої вітчизняної селекції 60 0,48 0,27 0,25 0,61 0,36

PRLR АА АВ ВВ А В

Частота в популяції:

  уельсів англійської селекції 15 0,33 0 0,67 0,33 0,67

  ландрасів вітчизняної селекції 21 0,38 0 0,62 0,38 0,62

  ландрасів нових ліній та родин 16 0,31 0 0,69 0,31 0,69

  уельсів нових ліній та родин 8 0,13 0 0,88 0,13 0,88

  у тварин великої білої вітчизняної селекції 60 0,29 0,56 0,15 0,57 0,43

MC4R AA AG GG A G

Частота в популяції:

  уельсів англійської селекції 15 0,73 0,27 0 0,87 0,13

  ландрасів вітчизняної селекції 21 0,52 0,43 0,05 0,74 0,26

  ландрасів нових ліній та родин 16 0,38 0,62 0 0,69 0,31

  уельсів нових ліній та родин 8 0,50 0,50 0 0,75 0,25

  у тварин великої білої вітчизняної селекції 60 0,20 0,40 0,38 0,41 0,59

*За великою білою породою [2].

Частота енотипів і алелів енів, пов’язаних з осподарсь о цінними озна ами свиней но-
вих енотипів

Маркер n, гол. Генотип Алель

порода англійської селекції вирізнялася кра-
щою частотою бажаного алеля, решта гено-
типів їй поступалася.
За геном ESR уельси англійської селекції і

тварини породи ландрас (як уже наявних за-
водських одиниць, так і тих, що створюються)
істотно поступалися вітчизняній великій білій
породі свиней. При цьому у тварин уельської
породи англійської селекції і тварин нових за-
водських одиниць у породах ландрас та уельс
бажаний алель повністю відсутній. У популяції
ж ландрасів вітчизняної селекції частота бажа-
ного алеля гена ESR незначна.
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Заводські одиниці, що створюються в по-
родах ландрас та уельс, не мають небажано-
го алеля гена RYR1 у гомозиготному стані.
Наявність же його в гетерозиготному стані
потребує подальшої спрямованої селекції за
цим геном QTL. Відсутність бажаного алеля
гена ESR у більшості м’ясних генотипів, зок-
рема у тварин нових заводських одиниць, свід-
чить про резерви для подальшого поліпшен-
ня відтворювальних характеристик тварин
цих генотипів.
Перевага нових генотипів за частотою ба-

жаного алеля гена PRLR перед м’ясними ге-

Висновки

нотипами та великою білою породою має бу-
ти закріплена добором для розмноження в
умовах племінних господарств виключно осо-
бин з бажаним алелем цього гена у гомози-
готному стані. Наявність бажаного алеля
гена MC4R у гетерозиготному стані у всіх
м’ясних генотипів свідчить про потребу ви-
ведення в подальшому цих алелів у гомози-
готний стан та їх закріплення. Загалом нові
заводські одиниці в породах ландрас та уельс
за основними вивченими генами QTL практич-
но не поступаються тваринам породи уельс
англійської та ландрас вітчизняної селекцій.
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Однак за частотою бажаного алеля гена
PRLR тварини великої білої породи істотно по-
ступалися решті вивчених генотипів. Найбіль-
шою частотою бажаного алеля цього гена ви-
різнялися тварини породи уельс нових завод-
ських одиниць. Також велику частоту бажаного
алеля гена PRLR виявлено у тварин породи
ландрас нових заводських одиниць і породи
уельс англійської селекції. За частотою бажано-

го алеля гена MC4R найбільшими значеннями
вирізнялися тварини великої білої породи. У
тварин уельської породи англійської селекції і
тварин нових заводських одиниць у породах
ландрас та уельс бажаного алеля гена MC4R
у гомозиготному стані не виявлено. Водночас
серед м’ясних генотипів найменший відсоток
небажаного алеля гена MC4R виявлено у тва-
рин порід ландрас і уельс нових ліній та родин.
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Сап — небезпечне зооантропонозне бакте-
ріальне захворювання, що вражає в основно-
му коней, віслюків і мулів. Чутливими також є
дрібна рогата худоба, м’ясоїдні та верблюди.
Сап також є дуже небезпечною інфекцією для
людей. Захворювання вражає легені, шкіру,
слизові оболонки та лімфатичну систему. Сап
у людей характеризується високою смертністю
та є складним у лікуванні. У коней перебіг за-
хворювання найчастіше має хронічну форму, у
віслюків і мулів — гострішу. Збудник сапу не-
стійкий у зовнішньому середовищі, і єдиним
резервуаром є хронічно та латентно хворі коні.
Збудник сапу Burkholderia mallei — це нерух-

лива, грамнегативна паличка з заокругленими
кінцями, аероб або факультативний анаероб,
2–5 мкм завдовжки та 0,5 мкм завширшки [4].
Спор вона не утворює, але здатна формувати
капсулу [3]. B. mallei є факультативним внутрі-
шньоклітинним паразитом [13]. У разі потрап-
ляння всередину клітини збудник сапу здатний
пригнічувати захисні механізми клітини, вихо-
дити з ендосоми чи фагосоми та розмножува-
тись у цитоплазмі [5]. Незважаючи на те, що
B. mallei — нерухлива бактерія, вона може ак-
тивно рухатись усередині інфікованої клітини
за рахунок здатності викликати полімеризацію
актину, що дає їй змогу швидко інфікувати су-
сідні клітини.
Збудник сапу вражає різні типи клітин, зок-

рема епітеліальні та клітини системи мононук-
леарних фагоцитів. Існують повідомлення про
те, що B. mallei має тропність до макрофагів,
тому найбільші ураження виявляють в органах
і тканинах, багатих на клітини системи мононук-
леарних фагоцитів — лімфатичній системі, ле-
генях, печінці, селезінці [3, 11, 12].
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Наведено відомі фа тори пато енності B. mallei
та основні напрями досліджень пато енез з
метою дос оналення методів діа ности и та
профіла ти и сап в оней. Знання стр т ри
зб дни а потрібні для роз міння йо о взаємодії з
ор анізмом та розроб и ефе тивних методів
боротьби із захворюванням. Серед відомих
фа торів пато енності B. mallei важлив роль
віді рають апс ла, ліпополісахарид і система
се реції 3- о тип . Роль інших фа торів
пато енності, та их я система се реції 6- о тип
та вор м сенсин потреб є подальшо о
вивчення.

Сап належить до особливо небезпечних ін-
фекцій унаслідок ряду факторів: рідкісність хво-
роби, різноманітність способів зараження, низь-
ка інфекційна доза, тяжкий клінічний перебіг і
висока смертність, складнощі під час діагнос-
тики та лікування у людей, відсутність вакцини
[14]. Отже, розробка надійних засобів діагнос-
тики та специфічної профілактики проти сапу
є актуальною проблемою як у гуманній, так і у
ветеринарній медицині. Це потребує детально-
го вивчення структури, факторів патогенності
B. mallei та особливостей взаємодії збудника з
клітинами хазяїна. В останні роки велике зна-
чення надається вивченню факторів патоген-
ності та їхніх генетичних детермінант збудни-
ка сапу. Глибокі знання у цій сфері потрібні для
розуміння патогенезу хвороби, механізмів взає-
модії збудника з макроорганізмом та успішної
розробки засобів діагностики та боротьби з ін-
фекцією.
Мета роботи — узагальнити сучасні знан-

ня про структури B. mallei, які визначають па-
тогенність збудника.
У патогенності багатьох бактерій велике зна-

чення має капсула. Тривалий час вважали, що
B. mallei не здатна формувати капсулу [2]. Од-
нак С.Ф. Попов і співав. довели, що B. mallei
та B. pseudomallei є капсулоутворювальними
мікроорганізмами [3]. Науковці дослідили типові
штами збудника сапу Ц-5, 10230, В-120. За
світлової та електронної мікроскопії у частини
клітин було виявлено екстрацелюлярну струк-
туру у вигляді капсульного покриву завтовшки 0,5
мкм. На ранній логарифмічній стадії росту кап-
сула мала ніжну структуру у вигляді перепле-
тених фібрил. На початку стаціонарної фази
вона мала вигляд бахроми, що щільно приля-
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гала до клітинної стінки, водночас поверхневі
шари були більш розпушеними, легко відрива-
лись і формували позаклітинний слиз. Установ-
лено, що основою капсульної речовини є полі-
сахаридні біополімери. Для підтвердження бак-
теріальної природи капсульної речовини автори
спостерігали за реакцією між бактеріальними
клітинами збудників сапу та меліоїдозу та міче-
ними пероксидазою імуноглобулінами кроля,
отриманими на цілі клітини цих збудників. Ви-
явлено, що антитіла з’єднувались з антигеном
і підсилювали контрастність капсул. Це дало
авторам змогу зробити висновок про бактері-
альну природу капсульної речовини. Під час
проведення досліджень авторам також вдало-
ся довести тропність збудників обох хвороб до
клітин ретикулоендотеліальної системи макро-
організму та антифагоцитарну властивість кап-
сули у цих бактерій.

D. DeShazer та співав. визначили кластер
генів, відповідальних за продукування капсуль-
них полісахаридів, та встановили ген, що є ос-
новним — wcbF [9]. За мутації цього гена ав-
тори отримали мутант B. mallei, не здатний
формувати капсулу. Для визначення ролі кап-
сули у патогенності збудника автори провели
зараження лабораторних моделей (хом’яків і
білих мишей) польовим і безкапсульним шта-
мами B. mallei. Зараження безкапсульним шта-
мом призводило до значного зниження вірулент-
ності збудника: у хом’яків у 100 тис. разів, у
білих мишей — у 1 тис. разів. Отже, авторам
вдалося довести, що капсула є ключовим фак-
тором вірулентності у B. mallei.
Важливим фактором патогенності грамнега-

тивних бактерій є ендотоксин — ліпополісаха-
рид (ЛПС). Зовнішній моношар зовнішньої мем-
брани клітинної стінки грамнегативних бактерій
на 2/3 складається з ЛПС [1]. ЛПС складаєть-
ся з полісахариду (О-антиген), олігосахаридно-
го ядра та ліпіду А. Токсичність ЛПС пов’яза-
на з дією ліпіду А, який викликає гіперімунну
відповідь. Імуногенність ЛПС пов’язана з О-спе-
цифічним полісахаридом, який є найваріабель-
нішою частиною ЛПС. ЛПС активує Toll-подіб-
ний рецептор 4 (TLR-4), стимулює продукування
цитокінів і хемокінів антиген-презентувальними
клітинами — макрофагами та дендритними клі-
тинами [6].

M.N. Burtnick і співав. виявили кластер генів
завдовжки близько 20 тис. пар нуклеотидів,
відповідальний за синтез ЛПС [8]. Цей кластер
містить 16 ORF. Порівняння послідовності О-по-
лісахарид-кодувальної ділянки ДНК B. mallei та
B. pseudomallei виявило 99% ідентичності, що
ще раз підтверджує генетичну спорідненість
цих мікроорганізмів. Гени О-полісахарид-коду-
вального оперону B. mallei було названо відпо-
відно до ідентичних генів B. pseudomallei (apaH,
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rmlA–D, wzm, wzt, wbiA–I). Під час досліджен-
ня резистентності штамів B. mallei до бактери-
цидного ефекту нормальної людської сироват-
ки (NHS — normal human serum) установлено,
що типовий штам B. mallei ATCC23344 резис-
тентний до дії 30% NHS, тоді як штами, які не
продукують О-полісахарид, були повністю убиті
через 2 год після інкубації. Наведені дані свід-
чать про те, що ЛПС є важливим фактором за-
хисту B. mallei, що може істотно додавати до
його патогенності.
Різноманітні грамнегативні бактерії викорис-

товують систему секреції 3-го типу (TTSS, ССТТ
— type three secretion system) як механізм віру-
лентності. Це система мембранних білків, яка
має голкоподібну форму. Роль цієї системи
полягає у транслокації білків патогенності у
цитозоль-еукаріотичних клітин [15]. Доведено,
що B. mallei має CCTT, подібну до тієї, яку має
Salmonella enterica serovar Typhimurium [17].

R.L. Ulrich і D. DeShazer довели, що функціо-
нальна ССТТ є фактором патогенності B. mallei
ATCC 23344 для білих мишей і золотистих хо-
м’яків [23]. Мутації у генах bsaQ та bsaZ, які
кодують структурні білки цієї системи, призво-
дили до зниження вірулентності збудника сапу,
що підтверджується підвищенням виживаності
піддослідних тварин, менш вираженим проявом
клінічних симптомів захворювання, зменшен-
ням кількості бактерій у легенях, печінці та се-
лезінці.

W.J. Ribot і R.L. Ulrich установили, що сис-
тема секреції 3-го типу потрібна для внутріш-
ньоклітинного росту збудника сапу, оскільки
вона здатна призводити до формування вип’я-
чувань мембрани макрофага та бере участь у
руйнуванні фагосоми [18]. Результати дослі-
джень цих учених також свідчать про те, що ця
система сприяє міжклітинному поширенню
збудника завдяки актиновій рухливості (рух бак-
терії всередині клітини за рахунок стимуляції
полімеризації актину).
Хоча у мутантів B. mallei, які не мають функ-

ціональної системи секреції 3-го типу, вірулент-
ність знижена, вони не спричиняють протектив-
ний імунний захист [24]. Це дає змогу зробити
припущення про те, що серед складників цієї
системи (ефекторних чи структурних білків) є
можливі кандидати для розробки вакцини.
Систему секреції 6-го типу (СС6Т, T6SS —

type six secretion system) було відкрито нещо-
давно [10]. Ця система бере участь у секреції
деяких ефекторних білків. Через СС6Т секре-
туються білки родини Hcp (Haemolysin A core-
gulated protein). Роль цих білків до кінця не з’я-
совано. J.D. Mougous і співав. зробили припу-
щення, що цей білок формує зовнішній канал,
через який транспортуються інші макромолеку-
ли [16].
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B. mallei має 4 кластери генів, які кодують
СС6Т. Усі ці кластери розташовані на плазміді
2 і мають певні функціональні відмінності.
M.A. Schell і співав. установили, що СС6Т, яку
кодує кластер 1 (СС6Т-1), потрібна для віру-
лентності B. mallei [19]. Мутанти, у яких ця си-
стема не функціональна, є авірулентними для
золотистих хом’яків і коней. Крім того,
M.N. Burtnick і співав. установили, що нефунк-
ціональна СС6Т-1 призводить до дефектів у
внутрішньоклітинному розмноженні та міжклі-
тинному поширенні B. тallei [7]. Отже, СС6Т є
важливим фактором патогенності і потребує
подальшого вивчення.
Кворум сенсинг (QS від quorum sensing —

відчуття кворуму) це здатність клітин регулю-
вати експресію певних генів залежно від щіль-
ності бактерій у популяції. Отже, бактерії здатні
пристосовуватися до умов середовища завдя-
ки координованій взаємодії (наприклад, не про-
являти вірулентних властивостей до досягнен-
ня певної порогової концентрації). У грамнега-
тивних бактерій така здатність поєднувати
екстра- та інтрацелюлярні сигнали відбуваєть-
ся за участі сигнальних молекул — N-ацил-го-
мосеринлактонів (AHL). Функціонуючі системи

QS виявлено у деяких представників роду Bur-
kholderia: B. cepacia, B. vietnamiensis, B. thail-
andensis, B. pseudomallei. Ці системи виявляли
як позитивну, так і негативну регуляцію різ-
номанітних процесів, зокрема синтез сидеро-
форів, формування біоплівки, ліпазну та β-ге-
молітичну активність, утилізацію субстрату
[20–22]. Крім того, розрив цієї сигнальної сис-
теми істотно знижував патогенність B. cepacia
та B. pseudomallei [20, 22]. R.L. Ulrich і співав.
установили, що мутація генів B. mallei, відпові-
дальних за QS, особливо генів BmaI1, BmaI3,
BmaR5, сприяє зниженню смертності серед
заражених мишей, а LD50 для хом’яків зростає
у 100 разів [22]. Результати цих досліджень
також свідчать, що система QS у B. mallei не
регулює фактори ліпазної, β-гемолітичної, про-
теазної та фосфоліпазної С активності. Мута-
ція генів QS також не впливала на формуван-
ня капсули.
Отже, хоча результати досліджень на твари-

нах-моделях свідчать про важливу роль QS у
патогенності B. mallei, потрібні подальші дослі-
дження для визначення факторів патогеннос-
ті, пов’язаних з цією складною сигнальною сис-
темою.

Висновки

Дослідженнями встановлено, що серед ві-
домих факторів патогенності B. mallei важ-
ливу роль відіграють капсула, ліпополісаха-
рид, система секреції 3-го типу. Інші фак-
тори патогенності (система секреції 6-го

типу та кворум сенсинг) потребують по-
дальшого вивчення. Глибокі знання з молеку-
лярних механізмів патогенезу необхідні для
розробки нових методів діагностики та про-
філактики сапу.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ
ЗА ОЗНАКАМИ ПРОДУКТИВНОСТІ
ПРИ ГЕТЕРОЗИСНІЙ СЕЛЕКЦІЇ
ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ

Наведено рез льтати форм вання озна
прод тивності, вияв етерозис та по азано
хара тер їх спад вання ібридів ц рової

р дзи. Обґр нтовано пріоритетність
ви ористання ліній з висо ими та віддаленими
значеннями. За пот жністю поєднання озна
ліній і ібридів становлено ефе тивність
спол чення с ладових прод тивності та
відзначено найтісніші їхні зв’яз и.

Створення гібридів є основним напрямом
сучасних програм селекції цукрової кукурудзи.
Значущість селекції на гетерозис цієї культури
підтверджує те, що серед 44 занесених до Дер-
жавного реєстру сортів рослин, придатних до
поширення в Україні в 2011 р., зареєстровано
40 гібридів і лише 4 сорти [1].
Успіхи гетерозисної селекції цукрової куку-

рудзи пов’язані передусім з використанням ін-
бредних ліній-носіїв генетичних детермінантів
різних ознак. Генетичні властивості батьківсь-
ких форм завдяки поєднанню господарсько цін-
них ознак і за доповнення їх одна одної визна-
чають рівень урожайності гібридів. Гібридний
організм при цьому містить у собі ознаки обох
батьків, але йому властиві й свої особливості,
що визначають комерційну цінність гібрида.
Тому добір інбредних ліній, що різняться за ге-
нетичною організацією ознак, дає можливість
синтезувати гібриди з високими технологічни-
ми показниками.
На сучасному етапі селекції гібридів цукро-

вої кукурудзи вивчали закономірності вияву ге-
терозису за врожайністю, характером успадку-
вання вмісту цукрів та ознак термостійкості [3,
4. 7]. При цьому інформації щодо реалізації
генетичного потенціалу лінійного матеріалу за
ознаками продуктивності майже немає. Водно-
час виробники товарної продукції і переробна
промисловість потребують високоврожайних
гібридів з досить великими, рівномірно випов-
неними качанами, високим відсотком виходу
зерна [6]. Тому інформативність досліджень
характеру передачі складових продуктивності
від батьків до нащадків і розкриття механізмів
їхнього генетичного контролю за гібридизації
набуває значної науково-практичної актуаль-
ності.
Мета дослідження — встановити рівень ге-

терозису і характер успадкування ознак про-

дуктивності в гібридів під час схрещування
батьківських форм з різним їхнім фенотиповим
виявом.
Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проведено на Синельниківській селекційно-
дослідній станції Інституту сільського господар-
ства степової зони НААН. Погодні умови років
досліджень були сприятливими для росту і роз-
витку кукурудзи. 2010 р. характеризувався як
слабопосушливий, ГТК=1,03, а 2011 — як оп-
тимальний, ГТК=1,23. Матеріалом для дослі-
джень були контрастні за ознаками лінії, дібрані
з робочої колекції. Методом контрольованої
гібридизації в сітьових пробних схрещуваннях,
різновидом яких є 2-тестерний аналіз [6], лінії
залучено для одержання гібридів з імовірно
різним рівнем гетерозису. Агротехніка в дослі-
дах — загальноприйнята для зони. Польові
досліди та лабораторні обліки проведено згідно
з методикою [5]. Батьківські форми та гібриди
оцінювали за показниками структури продук-
тивності в технічній стиглості зерна за «Класи-
фікатором-довідником виду Zea mays L.» [2].
Рівень гетерозису і характер успадкування оз-
нак визначено за алгоритмами A.R. Hellauer [9]
і F.C. Peter [10].
Результати досліджень. Згідно з наведени-

ми даними (табл. 1) вибірка ліній характеризу-
валася різноякісністю ознак продуктивності.
Максимальні показники за довжиною качана
16–17 см відзначено в ліній КЦ37-1, КЦ35-2,
КЦ34-2. Багаторядність — 16,4–18,1 ряду влас-
тива лініям КЦ28-1, А209, КЦ26-7, КЦ37-1,
КЦ34-2. У ліній КЦ28-1, КЦ26-7, КЦ37-1, КЦ34-2
кількість зерен з качана сягала 534–567 шт.
Лінії КЦ36-1, КЦ37-1, КЦ35-2, КЦ34-2 з масою
качанів без обгорток 143–155 г ідентифіковано
як високопродуктивні. Низькі показники оціню-
ваних ознак установлено в ліній РКL 522 і
КЦ501-1, а за масою качана і в КЦ26-7. Усі інші
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лінії характеризувалися середнім рівнем ознак.
Аналіз параметричних даних гібридів свід-

чить про те, що довжина качана в тест-кросів
лінії РКL522 варіювала в межах 18,3–22,1 см.
У гібридів, отриманих за участю довгокачанної
лінії КЦ28-1, значення підвищувалися до 20,6–
23,2 см. Максимальну довжину качана — 21,2–
23,2 см відзначено в тест-гібридів довгокачан-
них ліній під час схрещування їх з коротко- і
довгокачанним тестером. Короткокачанні лінії
А209 і КЦ501-1 формували в F1 качани завдов-
жки 18,3–18,8 см під час комбінування з корот-
кокачанною лінією та підвищували цей показ-
ник до 20,6–20,9 см з використанням довгока-

Реалізація генетичного потенціалу
інбредних ліній за ознаками продуктивності
при гетерозисній селекції цукрової кукурудзи

чанного тестера. При цьому довжина качана в
гібридів схилялася в бік довгокачанних компо-
нентів схрещування та значно перевищувала
кращу батьківську форму.
Рівень гіпотетичного гетерозису в F1 за оз-

накою був середнім і коливався в тест-кросів
короткокачанних ліній у межах 33,3–44,4 та
30,4–37,3% в довгокачанних. Віддаленість
батьківських форм за довжиною качана забез-
печувала підвищення ефектів гетерозису в ком-
бінаціях до 42,2–44,4%. Ефекти гетерозису
зближених короткокачанних ліній становили
33,7–33,8%, довгокачанних — 30,4–34,9% і бу-
ли нижчими порівняно з гібридами віддале-

РКL522 13,7 11,0 328 110

КЦ28-1 16,8 18,1 540 137

А209 13,5 18,8 423 129

КЦ501-1 14,4 11,0 298 131

КЦ26-7 15,2 18,1 534 118

КЦ36-1 15,5 14,4 461 149

КЦ37-1 16,0 16,4 567 148

КЦ35-2 16,7 13,9 481 155

КЦ34-2 17,0 16,8 562 143

РКL522×А209 18,3 33,8 46,0 15,3 10,1 0,5 563 42,5 3,4 224 86,7 5,5

РКL522×КЦ501-1 18,8 33,3 15,7 11,4 3,6 0,0 427 36,2 7,6 229 89,3 10,8

РКL522×КЦ26-7 19,8 36,6 6,6 16,0 9,6 0,4 628 45,6 1,9 211 85,0 24,3

РКL522×КЦ36-1 20,2 38,4 6,1 13,3 5,6 0,4 558 41,6 2,4 246 90,7 5,9

РКL522×КЦ37-1 21,2 42,2 5,7 14,6 6,6 0,3 650 45,4 1,7 248 92,2 6,3

РКL522×КЦ35-2 21,7 42,8 4,3 13,1 5,6 0,5 565 40,9 2,0 259 96,2 5,5

РКL522×КЦ34-2 22,1 44,4 4,0 15,4 10,8 0,5 639 43,6 1,7 240 90,5 6,7

КЦ28-1×А209 20,6 35,3 3,9 17,8 2,3 0,7 647 34,5 2,8 237 78,2 26,0

КЦ28-1×КЦ501-1 20,9 34,0 4,4 15,5 6,2 0,2 548 30,8 1,1 242 80,5 36,0

КЦ28-1×КЦ26-7 21,0 30,4 1,0 18,4 1,7 0,0 755 40,6 7,2 228 78,1 11,0

КЦ28-1×КЦ36-1 21,7 33,9 9,1 17,4 8,1 0,7 669 33,5 4,3 267 86,7 20,7

КЦ28-1×КЦ37-1 22,0 34,9 14,0 17,7 2,9 0,6 768 38,6 16,5 261 83,8 19,8

КЦ28-1×КЦ35-2 22,4 34,1 57,0 17,5 9,4 0,8 680 33,3 5,7 279 91,0 14,8

КЦ28-1×КЦ34-2 23,2 37,6 63,0 18,0 2,9 0,9 759 37,7 18,9 256 82,9 38,7

1. По азни и стр т ри прод тивності ліній і ібридів ц рової р дзи, ефе ти їхньо о
етерозис (Hd) та ст пінь домін вання (hp) (2010–2011 рр.)

Лінії і гібриди
Довжина
качана,
см

Рядів
зерен,
шт.

Зерен з
качана,
шт.

Маса
качана,
г

Hd, % hp Hd, % hp Hd, % hp Hd, % hp
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них компонентів схрещування. Комбінування
високих та близьких показників у комбінації
КЦ28-1×КЦ34-2 підвищувало ефекти гетерози-
су до 37,7%. Враховуючи специфічність механіз-
му формування довгокачанності, слід відзначи-
ти можливість селекції довгокачанних гібридів
під час добору віддалених ліній і батьківських
форм з близькими значеннями.
Довжина качана інбредних ліній вибірки зав-

дяки її гетерогенності зумовлювала в F1 конт-
роль за ознакою полімерними генами. Успад-
кування ознаки в оцінюваних комбінацій відбу-
валося за типом наддомінування довгокачан-
них компонентів — hp>1.
Кількість рядів зерен на качані детермінуєть-

ся генотипами ліній. Тест-кроси малорядної
лінії РКL522 формували низьку та середню
кількість рядів — 11,4–16. Підвищені показни-
ки серед цих тест-гібридів — 15,3–16 рядів ви-
явлено в комбінацій, де одним із компонентів
взято лінію з високими значеннями. Нащадкам
багаторядної лінії КЦ28-1 властиві вищі значен-
ня — 15,5–18,4 ряду. Максимальну кількість
рядів — 18–18,4 серед цих гібридів забезпечу-
вали лінії КЦ26-7 і КЦ34-2. Комбінування ліній
КЦ28-1 і КЦ501-1 з високими і низькими пара-
метрами ознаки знижувало її рівень до 15,5
ряду.
Вияв гетерозису за ознакою в F1 був низь-

ким — Hd=1,1–10,8%, що зумовлено її консер-
вативністю. Підвищені значення ефектів гете-
розису — Hd=6,2–10,8% характерні для комбі-
націй різноякісних ліній. Схрещування ліній з
близькими показниками обмежувало результа-
тивність селекції. У комбінаціях ліній з низькою
і високою значущістю ознаки гетерозису май-
же не було — Hd=1,7–3,6%. Кількість рядів у
гібридів схилялася в бік кращої батьківської

форми, у них спостерігалися показники про-
міжного типу.
Успадкування ознаки в тест-кросів малоряд-

ної лінії РКL522 відбувалося за проміжним
типом — hp=0,0–0,5. У тест-кросів лінії КЦ28-1
переважало неповне домінування багаторяд-
ності — hp=0,6–0,9, за винятком гібрида
КЦ28-1×КЦ501-1, одержаного від схрещування
багато- і малорядної ліній, та КЦ28-1×КЦ26-7,
батьківські форми якого були багаторядними і
близькими за ознакою. У них спостерігалося
проміжне успадкування.
Кількість зерен з качана перебувала на рівні

427–650 шт. у тест-кросів лінії РК522, що було
менше, ніж у тест-кросів КЦ28-1, в яких сфор-
мовано 548–768 шт. зерен. Найвищі показни-
ки — 628–650 і 755–768 шт. зерен відзначено
в комбінацій, де одним із компонентів взято ге-
нотипи з максимальним їх виявом. Схрещуван-
ня лінії КЦ501-1 з низькими значеннями озна-
ки як з однотипним тестером, так і віддаленим,
забезпечувало середні показники 427–548 шт.
зерен. Кількість зерен із качана в гібридів знач-
но перевищувала показники кращої батьківсь-
кої форми.
Алеломорфність ознаки вибірки ліній спри-

яла формуванню середнього рівня гетерозису
в гібридних нащадків — Hd=30,8–45,7%. Знач-
ними у вияві гетерозису — Hd=40,9–45,7% були
внески віддалених ліній з невеликою кількістю
зерен з качана, з одного боку, і середньою та
великою — з другого. Використання лінії КЦ28-1
з високими показниками знижувало рівень ге-
терозису в F1 до 33,3–40,6%, що зумовлено
поєднанням ліній з близькими значеннями. Лі-
нія КЦ501-1 з невеликою кількістю зерен в обох
тест-кросах забезпечувала низькі ефекти гете-
розису — Hd= 30,8–36,4%. Максимальні зна-

4.1 0,693* 0,480 0,738** 0,544 4.12 0,709* 0,502 0,757** 0,573

4.2 0,172 0,029 0,232 0,054 4.13 0,699 0,489 0,775** 0,598

4.3 0,477 0,228 0,346 0,120 4.23 0,665 0,436 0,371 0,138

1.2 0,426 0,213 0,513 0,264 1.23 0,867** 0,753 0,714** 0,510

1.3 0,773** 0,598 0,694** 0,481 2.13 0,915** 0,828 0,887** 0,787

2.3 0,858** 0,737 0,877** 0,770 3.12 0,958** 0,918 0,992** 0,980

Прим і т к а . 1 — довжина качана, 2 — кількість рядів зерен, 3 — кількість зерен з качана, 4 — маса кача-
на; * істотно при Р=0,95; ** істотно при Р=0,99.

2. Поєднання (r, R) озна прод тивності ліній і ібридів (2010–2011 рр.)

Ознаки Ознаки

r d R R2r d R R2

Парні кореляції Множинні кореляції

ліній гібридів ліній гібридів
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чення гетерозису — Hd=40,6–45,7% забезпечу-
вала лінія КЦ26-7.
В успадкуванні кількості зерен з качана ви-

значальну роль відігравало наддомінування ви-
соких показників. Значення hp варіювало в ме-
жах 1,7–7,6 для тест-кросів лінії РКL522 і 1,1–
18,9 — для рекомбінантів КЦ28-1. Провідними
в генетичному контролі за ознакою є гени, що
контролюють високі значення ознаки.
Маса качана є інтегральною ознакою і пев-

ною мірою детермінує продуктивність рослин
та зумовлюється селекційною цінністю батьків-
ських форм. Лінії з низькими і середніми показ-
никами формували в тест-кросах лінії РКL522
качани масою 211–229 г та збільшували абсо-
лютні значення в тест-кросах лінії КЦ28-1 до
228–242 г. Підвищена маса качана лінійного
матеріалу та значна його дивергованість від
тестерів забезпечувала в нащадків формуван-
ня качанів масою 246–259 і 256–279 г. Макси-
мальні показники — 267–279 г зафіксовано в
гібридів, одержаних від схрещування ліній з
високою масою качана і значною їх різноякіс-
ністю. Приріст маси качанів у гібридів порів-
няно з кращою батьківською формою становив
92–118 г.
Диверсифікація маси качана оцінюваних лі-

ній зумовлювала у F1 високі значення ефектів
гетерозису — 78,1–96,2%. Віддаленість озна-
ки в компонентів схрещування забезпечувала
зростання ефектів гетерозису в гібридів за учас-
тю високопродуктивних ліній до 90,7–96,2% під
час взаємодії їх із тестером РКL522. Нижчі зна-
чення — 82,9–91% відзначено за комбінуван-
ня цих самих ліній з тестером КЦ28-1, що є
результатом поєднання близьких за ознакою
ліній. Відносно низький потенціал у реалізації
маси качана встановлено в низькопродуктивної
лінії КЦ26-7 — Hd=78,1 і 85%.
Функціонування ознаки маси качана в сис-

темі батьки — нащадки згідно з оцінками сту-
пеня успадкування — hp=5,5–38,7 визначало-
ся наддомінуванням високих показників.
Характер успадкування складників продук-

тивності зумовлений їхньою природою та неза-
лежністю комбінування. Специфічність особли-
востей їх успадкування дала можливість виді-
лити донори і реципієнти цих ознак. Під час
досліджень лінії КЦ37-1, КЦ35-2, КЦ34-2 іден-
тифіковано як донори довгокачанності, КЦ28-1,
А209, КЦ26-7, КЦ34-2 як донори багаторяд-
ності. Лінії КЦ28-1, КЦ26-7КЦ37-1,КЦ35-2,КЦ34-2
діагностовано як донори великої кількості зерен
з качана, а КЦ36-1, КЦ37-1, КЦ35-2, КЦ34-2 —
як донори великої маси качана. Комплексним
донором ознак є лінія КЦ34-2. Лінії РКL522,
А209, КЦ501-1 переважно є реципієнтами
структури продуктивності. За рекомбінації ліній
зі значними донорсько-реципієнтними зв’язка-

ми в F1 формуються високі значення оцінюва-
них ознак.
У зв’язку з тим, що маса качана формуєть-

ся завдяки потужності поєднання інших ознак,
у системі кореляційного аналізу досліджено
сили зв’язків у ліній і гібридів та проаналізова-
но ефективність передавання ознак від батьків
до нащадків (табл. 2).
Аналіз парних кореляцій у ліній і гібридів

виявив низьку залежність маси качана від кіль-
кості рядів зерен. Між масою качана і кількістю
зерен з качана та його довжиною відзначено
середні та високі зв’язки. Кількість рядів зерен
корелювала з довжиною качана на середньо-
му рівні. Істотне поєднання відзначено між кіль-
кістю зерен з качана, його довжиною і кількістю
рядів зерен.
Про внесок складників продуктивності у

формування маси качана свідчать коефіцієнти
детермінації (d). Маса качана на 48 і 54,4% зу-
мовлювалася впливом його довжини. Значу-
щість кількості рядів зерен і кількості зерен з
качана була низькою, вони зумовлювали 2,9%
і 5,4 та 12 і 22,4% мінливості його маси. Детер-
мінація довжини качана кількістю рядів зерен
становила 21,3 і 26,4%, кількістю зерен з кача-
на — 59,7% у ліній та 48,1% — гібридів. Взає-
мозалежність кількості рядів зерен та кількості
зерен з качана зростала до 73,7 і 77%. Ступінь
тісноти спряженості ознак гібридів визначали
експресивністю зв’язків батьківських форм, пе-
реважно він був вищим порівняно з ними.
Множинні коефіцієнти кореляції (R) поєднан-

ня маси качана з елементами структури засвід-
чили тісний зв’язок між ними. Варіабельність
маси качана при цьому на 43,6–59,8% детер-
мінувалася взаємодією компонентних ознак.
Винятком були зв’язки в тріаді модуля «маса
качана — кількість рядів зерен і кількість зерен
з качана», і лише 13,8% мінливості маси кача-
на забезпечувалося сполученням складників її
продуктивності. Це пояснюється низькою екс-
пресивністю ефекту гетерозису за кількістю
рядів зерен. Спряженості компонентних ознак
маси качана властиві високі значення. Варіа-
бельність цих ознак на 51–98% пов’язана з по-
єднаною дією їх перемінних.
За більшістю ознак гібридам властиві вищі

зв’язки порівняно з батьками, що зумовлено
переорієнтацією генетичної організації процесів
формування елементів структури качана в
F1.Збільшення достовірних зв’язків у гібридів
свідчить про підвищення полігенності ознак та
оптимізацію генотипу гібридів за рахунок узго-
дженості процесів формування структурних по-
казників.
Низькі та середні зв’язки ряду ознак продук-

тивності підтверджують відсутність обмежень їх
вільного комбінування за синтетичної селекції.
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Дослідженнями встановлено, що макси-
мальний рівень гетерозису забезпечувало
схрещування різноякісних і дивергованих за
ознаками ліній. Успадкування довжини качана,
кількості зерен з нього та маси качана ви-
значалося наддомінуванням високих показ-
ників, а кількості рядів зерен — проміжним
типом та домінуванням багаторядності. За
більшістю ознак гібриди виявляли тіснішу

Висновки

спряженість складників продуктивності, ніж
батьки. Рівень оцінюваних параметрів ознак
у F1 зумовлювався значеннями їхніх батьків-
ських форм.
Генетичний потенціал лінійного матеріа-

лу з високими показниками складових продук-
тивності реалізувався в нащадках ефек-
тивніше, ніж у ліній з низькими і середніми зна-
ченнями ознак.

Висока експресивність поєднання результатив-
них компонентів забезпечуватиме формування
сукупності комерційно цінних ознак у гібридів.
Логістика гетерозисної селекції цукрової куку-

рудзи свідчить про доцільність пріоритетного
використання інбредних ліній з максимально
високими та віддаленими абсолютними значен-
нями ознак продуктивності.
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Відображено стан, про нозовані, на ово
обґр нтовані напрями відтворення і страте ію
розвит техноло ічних рішень, я і забезпечать
он рентоспроможне виробництво моло а.

Постановка проблеми. Молочне тварин-
ництво належить до найбільш трудомістких
постійно діючих біотехнічних систем сільсько-
господарського виробництва. Тому його відтво-
рення і подальший розвиток після занепаду
має першочергове державне значення і може
бути вирішене через виділення земельних
площ для створення кормової бази, застосу-
вання прогресивних технологічних і будівель-
них рішень, технічного переоснащення вироб-
ничих процесів та операцій. Забезпеченість
тваринницьких ферм технологіями і технікою
нині перебуває на низькому рівні. Наявна тех-
ніка не створює гарантованих режимів і пара-
метрів функціонування ланки «машина — тва-
рина» біотехнічної системи виробництва моло-
ка. Подальше використання в такому стані
технічних засобів призводить до втрат продук-
тивності тварин, зростання собівартості, по-
гіршення якості продукції. Також потребують
удосконалення наявні технології утримання і
планувальні рішення ферм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій

свідчить, що ефективність системи і способу
утримання ферм визначає рентабельність, що,
у свою чергу, характеризує ефективність реа-
лізації продукції, яка визначається як відношен-
ня чистого прибутку до собівартості виробниц-
тва молока (табл. 1). Собівартість молока зале-
жить від розміру ферми і продуктивності корів.
Розмір ферми (програма виробництва) і продук-

тивність корів визначають валове виробництво
молока. Вартість виробленого молока складають
затрати на: створення кормової бази, придбан-
ня і лікування корів, забезпечення нормативних
параметрів комфорту утримання, забезпечення
режимних характеристик функціонування ком-
плексу машин, кваліфікації кадрів. Перелічені
складові визначають ефективність біотехнічної
системи проекту виробництва молока.
Молочне тваринництво потрібно відроджува-

ти на основі законів і положень ергономіки, яка
базується на створенні сприятливих комфорт-
них умов праці з використанням машин та об-
ладнання, які враховують фізіологічні принципи
взаємодії біотехнічної системи «корм — корова —
комфорт утримання — комплекс машин — кад-
ри» проекту виробництва [1–5].
Мета досліджень — створення конкурен-

тоспроможного виробництва молока та ялови-
чини на основі сучасних технологій і новітніх
засобів механізації.
Результати досліджень. Рівень механізації

в галузі молочного тваринництва в Україні зни-
зився від 82–97 до 28%. Таке зниження пояс-
нюється застосуванням переважно ручної пра-
ці в особистих господарствах. Із загальним
зменшенням поголів’я корів від 8,6 до 2,8 млн
гол. з них близько 80% корів перебувають в
особистих господарствах. Понад 65% корів, які
перебувають в особистих господарствах, доять
руками.
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Наявні машини та обладнання не відповіда-
ють технічним, технологічним і фізіологічним
вимогам, нормативним параметрам взаємодії
біотехнічної ланки «людина — машина — тва-
рина — комфорт» процесів виробництва моло-
ка за прив’язного та безприв’язного утриман-
ня корів. Розробка, освоєння нового виробниц-
тва і виготовлення нових машин та обладнан-
ня, які б забезпечили сучасні потенціальні мож-
ливості виробництва молока в Україні, відбу-
вається досить повільно. Планувальні рішення
приміщень, що застосовуються, в комплексі не
забезпечують створення потокових ліній приго-
тування і роздачі кормів, комфорту утримання,
організації руху, доїння корів, первинної оброб-
ки, зберігання і транспортування молока, при-
бирання гною зі стійл, видалення його із корів-
ника та зберігання.
Згідно з виконаними розрахунками мінімаль-

но окупні показники затрат і конкурентоспро-
можне виробництво можуть бути досягнуті на
фермах з індустріальними технологіями вироб-
ництва молока, коли кількість корів на фермі
налічує від 32 до 128 і більше корів (табл. 1).
За меншого поголів’я питомі витрати праці,
енергії і палива різко зростають і є неокупни-
ми. Наведені розрахунки не передбачають ви-
трат на відрахування.
Технічне переоснащення молочного тварин-

ництва можливе за організації виробництва уні-
фікованого стійлового обладнання, нового по-
коління вітчизняних машин та обладнання для
приготування, навантаження і роздачі кормів,
доїння і первинної обробки молока, а також
через реконструкцію наявних і будівництво но-
вих приміщень, що забезпечить комфортні умо-
ви утримання високопродуктивного стада корів.
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На сучасному етапі відтворення колективних
ферм доцільно використати поряд з устатку-
ванням, виробленим за вітчизняними технічни-
ми і технологічними рішеннями, які виготовля-
ють і впроваджують ВАТ «Брацлав», ВАТ
«Уманьфермаш» та ін., також обмежено і за-
рубіжну техніку.
Для впровадження пропонується розробле-

ний ННЦ «ІМЕСГ» параметричний ряд модуль-
них ферм з виробництва молока, що відповідає
вимогам різних категорій реформованих госпо-
дарств. Ще в 1993–1994 рр. Український нау-
ково-дослідний інститут «Агропроект» за доп-
роектними пропозиціями ННЦ «ІМЕСГ» розро-
бив і запропонував виробництву проекти нових
модульних дворядних та чотирирядних при-
міщень корівників завширшки відповідно 13,
24–27 м для нового будівництва ферм. На су-
часному етапі на їх основі потрібно розробити
проекти розмірного ряду модульних ферм для
керованого впровадження у виробництво.
Модуль — це типорозмір приміщення фер-

ми з виробництва молока, що забезпечує оп-
тимальне завантаження працівників при
мінімальних м’язових зусиллях, які витрачають-
ся на виконання технологічних операцій, ефек-
тивне використання машин та обладнання за
мінімальної витрати енергії та визначених по-
казників продуктивності і якості результатів
праці.
За нашими розробками кількість корів Рк,

яких має одноосібник, фермер або колективне
господарство, визначає розмірна функція Рк=2n

або Рк=1,5⋅2n (табл. 2).
Модульна ферма 1,0М — це ферма Рк=27,

тобто на 128 корів. При цьому малі приватні
модульні ферми будуються розміром 0,5М

12 8,6 7,30 –53,42 8,2 6,25 –45,6

16 10,2 6,40 –46,88 9,2 4,66 –27,03

24 11,3 4,12 –17,48 10,8 4,16 –18,27

32 15,9 3,37 0,89 14,7 3,42 –0,58

48 20,5 2,84 19,72 18,9 3,12 8,97

64 28,1 2,34 45,30 21,5 2,62 29,77

96 36,8 2,05 65,85 27,5 2,08 63,46

128 49,3 1,95 74,36 36,0 1,95 74,36

192 65,1 1,85 83,78 46,6 1,82 86,81

256 92,7 1,75 94,29 66,0 1,75 94,29

384 118,7 1,65 106,06 82,0 1,56 117,95

512 147,2 1,61 111,18 101,5 1,56 117,95

1. По азни и, що визначають ефе тивність прое т виробництва моло а

Розмір
модуля
гол., корів

Прив’язне утримання Безприв’язне утримання в боксах

Добові затрати
часу, год

Собівартість
молока,
грн/дм3

Рентабельність,
%

Добові затрати
часу, год

Собівартість
молока,
грн/дм3

Рентабельність,
%
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2. Техноло ічний омпле с основних машин та обладнання

Роздавач кормів мобільний м3 2,5 1 1 – – –

5,0 – – 1 1 –

10,0 – – – – 1

Навантажувач — змішувач — роздавач м3 3 1 1 – – –
кормів 6 – – 1 1 –

9 – – – – 1

Роздавач кормів стаціонарний гол. 32 – 1 – – –

64 – – 2 4 8

Установка для доїння в бідон (флягу) гол. 64 0,5 1 – – –

128 – – 1 – –

Установка для доїння у залах станків 4 1 1 – – –

8 – – 1 – –

16 – – – 1 2

Установка для доїння у молокопровід гол. 64 1 – – – –

128 – 1 1 – –

256 – – – 1 2

Установка для доїння у літньому таборі станків 4 1 – – – –

8 – 1 1 2 –

12 – – – – 2

Очисник — охолоджувач молока м3/год 1,5 1 1 1 1 2

Резервуар — охолоджувач молока м3 0,6 1 1 – – –

1,2 – – 1 – –

2,4 – – – 1 2

Машина холодильна кВт 3 1 1 – – –

6 – – 1 – –

12 – – – 1 2

Конвеєр скребковий для видалення гною гол. 64 1 1 – – –
(дельта скрепер) 128 – – 1 2 4

Конвеєр штанговий для видалення гною гол. 96 1 1 1 – –

128 – – 1 2 4

Стійлове обладнання (комплекс ТК–1МС, гол. 16 2 – – – –
ТК–1МБ) 32 – 2 4 8 16

*Варіант розміру (табл. 2). 32 — поголів’я корів за нового будівництва (Рк=25) — варіант ферми; 48 —
за реконструкції (Рк=1,5×25) — варіант ферми.

Найменування машин та обладнання

Головний
параметр типорозміру

Кількість машин та обладнання
для ферм з поголів’ям корів, голів*

Розмірність Значення
512

(384)
(768)

32
(24)
(48)

64
(48)
(96)

128
(96)

(192)

256
(192)
(384)

(Рк=26); 0,25М (Рк=25) і, щонайменше, 0,125М
(Рк=24). Ферми колективних підприємств буду-
ються розміром 1,0М; 2,0М; 3,0М (Рк=
=1,5⋅28=384); 4,0М (Рк=29=512) і більших
розмірів. За нашими розрахунками, ферми
більші за 10,0М (Рк=210=1024 і Рк=1,5⋅210=1536)
голів корів будувати недоцільно.

Приміщення для утримання корів повинно
мати ширину, з розрахунку на один ряд тварин,
мінімум 6–6,5 м, що забезпечує рух корів без
зустрічних потоків за регламентованої техно-
логії утримання та організацію доїння корів як
у стійлах, так і в доїльному залі. При цьому
потокові лінії доїння корів у доїльній залі за



51Вісник аграрної наукитравень 2012 р.

МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

наявності приміщень без їх реконструкції мож-
на створювати, лише застосовуючи стаціонарні
конвеєри для роздачі кормів та розміщуючи
доїльну залу в торцевій частині корівника чи
Г-подібно.
Технологічні комплекси, створені відповідно

до розмірного ряду ферм, забезпечують вико-
нання виробничих операцій і процесів з комбі-
боксовим прив’язним та безприв’язним боксо-
вим утриманням корів у приміщеннях корівни-
ків і на вигульних майданчиках, а в літній пе-
ріод — з використанням пасовищ.
Технологічний процес виробництва молока

поєднує комплекс взаємодіючих факторів, що
визначають раціональні параметри технології
утримання корів, роздачі кормів, доїння корів,
прибирання гною, водозабезпечення та напу-
вання.
Сучасна ферма з виробництва молока з ра-

ціональними параметрами, створена способом
реконструкції наявного корівника чи будівниц-
тва нового з молочним або доїльно-молочним
блоком, забезпечує виробництво при добових
затратах праці 0,24–0,32 год на корову. Се-
реднє значення добових затрат праці на сучас-
них колективних фермах становить 0,64 год, а
в особистих господарствах — до 4,5 год.
Приклад планувального рішення модуля

ферми на 256 корів з доїльною установкою

типу «Молокопровід» наведено на рис. 1. Фер-
ма обладнана лише машинами виробницт-
ва ВАТ «Брацлав»: стійлове обладнання, засо-
би гноєвидалення, напування та створення
мікроклімату, обладнання для санітарно-вете-
ринарної обробки, автоматизована доїльна ус-
тановка на 16 місць одночасного доїння УДЯ
(2×8).
З огляду на те, що на тваринницьких фер-

мах України переважає прив’язне утримання
корів, нині особливо актуальна розробка техно-
логій, які б базувалися на модернізації систем
прив’язного з елементами безприв’язного утри-
мання, наприклад, створення літніх таборів
постійного базування з безприв’язним утриман-
ням корів. За цих умов взимку доять корів у
молокопровід, влітку — в станках доїльної
зали, яка обладнується в таборі постійного ба-
зування.
Пріоритетними для такої технології є універ-

сальні доїльні установки типу «Паралель» зі
стійловими і прохідними станками. Така уста-
новка, розроблена ННЦ «ІМЕСГ», пройшла
тривалу апробацію на молочних фермах Виш-
городського та Фастівського районів Київської
області. Молоко з цих ферм надходило пере-
робним підприємствам для виготовлення про-
дуктів дитячого харчування.
Відтворення виробничих потужностей ферм

і зростання продуктивності праці в молочному
скотарстві буде забезпечено за умови, якщо
подальше підвищення рівня комплексної меха-
нізації здійснюватиметься на основі більш дос-
коналих технологій і технічних засобів.
ННЦ «ІМЕСГ» обґрунтовано параметри та

розроблено дослідні зразки уніфікованих доїль-
них апаратів ДА-Ф-66 і ДА-Ф-70, в основу яких
покладено нову конструкцію виконавчого меха-
нізму, а саме стакана ДА 66.02.001, серійне
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Рис. 1. План мод ля інд стріальної ферми з
виробництва моло а: 1 — орівни на 256
орів; 2 — ормовий стіл; 3 — прохід; 4 —
доїльно-молочний бло ; 5 — доїльна зала;
6 — зона ветеринарно о обсл ов вання; 7 —
молочне відділення; 8 — дельтас репер; 9 —
ворота; 10 — ви льний майданчи ; 11 — о-
дівниця; 12 — навіс; 13 — нап вал а; 14 —
прохід; 15 — поперечний транспортер;
16 — ноєсховище; 17 — біо азова станов а

Рис. 2. Динамі а моло овиведення серійним
АДУ-1 (1, 3) і вдос оналеним (2, 4) апара-
тами за доїння орів стійлах в моло о-
провід (1, 2) та в доїльном залі (3, 4), (1а,
3а) — режим додоювання при ви ористанні
апаратів АДУ-1

Ін
те
нс
и
вн
іс
ть

 м
ол
ок
ов
и
ве
д
ен
ня

,
кг

/х
в

Тривалість видоювання, хв

1

2

3

4

1а

3а



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

52 Вісник аграрної науки травень 2012 р.

Напрями технологічного і технічного відтворення
індустріальних ферм з виробництва молока

Рис. 3. Ви онавчі механізми-ста ани в ом-
пле ті підвісної частини ново о по оління
доїльних апаратів: а — наявні онстр ції ви-
онання ільз зі встав ою (ННЦ «ІМЕСГ»,
ДАХК «Артем», м. Київ — за наявності замов-
лення); б — ви онання ільзи з іржостій ої
сталі (серійне виробництво)

а б

ну обробку і транспортування молока стано-
вить 60–65%.
Ефективним заходом підвищення продуктив-

ності праці в молочному скотарстві є комплекс-
на механізація і доїння корів у доїльних залах,
які оснащені автоматизованими пристроями,
що контролюють та регулюють процес доїння,
враховуючи фізіологічний стан тварин, кількість
та якість молока.
Перспективними і технічно надійними є дої-

льні установки типу «Ялинка» та «Молокопро-
від», які виготовляє спеціалізований завод
України ВАТ «Брацлав» у Немирівському ра-
йоні Вінницької області.
Не мають залишатися без уваги питання

підготовки кадрів та сервісного обслуговуван-
ня як технології виробництва, так і засобів ме-
ханізації. На жаль, колишні організаційні прин-
ципи, що, можливо, були далекі від доскона-
лості, нині перестали існувати, а тому
потребують відтворення. Настає час, коли по-
рівняно з проблемами придбання нової техні-
ки питання технічного сервісу набуває першо-
чергового значення.
Для правильного вирішення усіх питань ви-

робництва, що стосуються тваринницьких
ферм, потрібно розробити Державні галузеві
стандарти та настанови. Передусім потрібно
розробити технологічні регламенти і систему
машин механізованого, автоматизованого та
частково роботизованого виробництва молока.
У новій системі машин, що передбачається

для створення модульних технологічних комп-
лексів, кількість типорозмірів машин та облад-
нання зменшено на 30%. При цьому буде до-
сягнуто підвищення середнього рівня механі-
зації виробництва тваринницької продукції в
1,8–2,5 раза.

виробництво якого налагоджено підприємством
ДАХК «Артем» (м. Київ). ВАТ «Брацлав» провів
випробування удосконаленого доїльного апара-
та АДУ-1 (рис. 2) з новими стаканами (рис. 3) в
комплекті установок УДЯ-16 (за середньоріч-
ної продуктивності корів 5000 кг молока) та
УДМ-100/200 (за середньорічної продуктивності
корів 3500 кг молока).
Нові конструкції виконавчих механізмів про-

понуються для використання в комплекті під-
вісної частини як вітчизняної, так і зарубіжної
доїльної техніки.
В умовах комплексної механізації, регламен-

тованого утримання й доїння корів у доїльній
залі частка витрат праці на доїння та первин-

Подальший розвиток галузі молочного
тваринництва відбуватиметься завдяки
створенню конкурентоспроможного вироб-

Висновки

ництва молока на основі сучасних технологій
і новітніх засобів механізації з використанням
автоматизованих і роботизованих систем.
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Роз лян то проблеми і перспе тиви мінімізації
наслід ів Чорнобильсь ої атастрофи. По азано,
що нині основним джерелом опромінення
населення є сільсь о осподарсь а прод ція,
вироблена на забр дненій території. Поліпшення
радіоло ічної сит ації можливе лише за мови
омпле сно о впровадження заходів,
спрямованих на виробництво арантовано
радіоло ічно безпечної сільсь о осподарсь ої
прод ції.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи в Ук-
раїні залишаються забрудненими 5,35 млн га
території, зокрема 1,24 млн га сільськогоспо-
дарських угідь зі щільністю радіоактивного за-
бруднення ґрунту 137Cs понад 37 кБк/м2. У зо-
нах радіоактивного забруднення розташовано
2293 населених пункти, в яких постійно прожи-
ває понад 2,2 млн людей. Особливо тяжкими
соціальні наслідки виявилися для населення
Полісся, де сільськогосподарське виробництво
є основним сектором економіки й основною
сферою зайнятості людей, природні ландшаф-
ти дають змогу одержувати значну частку про-
дукції, а доза опромінення формується пере-
важно внаслідок споживання продуктів харчу-
вання місцевого виробництва [1–3].
Нинішній радіоекологічний стан у сільсько-

господарському виробництві сформувався під
впливом кількох основних факторів: фізичного
розпаду радіонуклідів, їхній іммобілізації ґрун-
тово-поглинальним комплексом, що зумовило
зменшення рухомості 137Cs у ланці «ґрунт —
рослина», проведення радіаційного моніторин-
гу і здійснення контролю за сільськогосподарсь-
кою продукцією, здійснення комплексу сіль-
ськогосподарських заходів, спрямованих на
зниження забруднення продукції та ін. [4, 5].
У щільності радіоактивного забруднення те-

риторії України завдяки природному розпаду
137Cs через 20 років після Чорнобильської ка-
тастрофи у найзабрудненіших областях відбу-
лися зміни (табл. 1).
Наведені дані свідчать, що за 20 років після

Чорнобильської катастрофи завдяки природ-
ному розпаду радіонуклідів площа території з
рівнем забруднення ґрунту понад 555 кБк⋅м–2

зменшилась у 1,5 раза, а з рівнем забруднен-
ня 185–555 кБк⋅м–2 — майже вдвічі. Водночас
території, де нині обов’язково слід проводити
заходи, спрямовані на виробництво гарантова-
но радіологічно безпечної сільськогосподарсь-
кої продукції, залишаються значними. Так, пло-
ща земель зі щільністю забруднення ґрунту
137Cs>555 кБк⋅м–2 (15 Kі⋅км2) становить понад
1 тис. км2, від 185 до 555 кБк⋅м–2 (5–15 Kі⋅км2)
— майже 2 тис. км2 і від 37 до 185 кБк⋅м–2 (1–
5 Kі⋅км2) — 22 тис. км2 відповідно. Особливу
увагу потрібно приділяти критичним з погляду
радіаційного забруднення органогенним ґрун-
там. Саме тут за невисокої щільності забруд-
нення трапляються випадки перевищення чин-
них гігієнічних нормативів у сільськогосподар-
ській продукції.
Іммобілізація ґрунтово-поглинальним комп-

лексом 137Cs також сприяла зменшенню кое-
фіцієнтів переходу радіонуклідів з ґрунту в сіль-
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ськогосподарські рослини. Нині навіть у зонах
відчуження та обов’язкового відселення (за
умови впровадження комплексу протирадіацій-
них заходів) можна отримувати сільськогоспо-
дарську продукцію, яка відповідатиме чинним
гігієнічним нормативам (табл. 2).
Водночас залишається близько 15 населе-

них пунктів, де питома активність 137Cs у сільсь-
когосподарській продукції, насамперед молоці і
м’ясі великої рогатої худоби приватного сектору,
перевищує не лише чинні гігієнічні нормативи,
а й тимчасові, що були встановлені відразу
після Чорнобильської катастрофи. У понад 100
населених пунктах трапляються непоодинокі
випадки коли вміст радіонуклідів у сільськогос-
подарській продукції також перевищує ДР-2006.
Як правило, це стосується особистих підсобних
господарств населення, тому особливо критич-
ною групою тут є діти, які постійно проживають
на забрудненій території. Останнім часом за-
реєстровано випадки перевищення в зерні 90Sr
(близько 50 населених пунктів).
Доза опромінення населення на 85–95%

формується внаслідок споживання сільськогос-
подарської продукції, насамперед молока, ви-

робленого в найкритичніших з радіаційного по-
гляду регіонах України (рис. 1).
Негативною виявилася і зміна соціально-еко-

номічних умов господарювання на забруднених
територіях: розпаювання землі, ліквідація гро-
мадських господарств, зменшення обсягів чи
повне припинення проведення контрзаходів,
спрямованих на зниження рівнів забруднення
продукції та дозових навантажень на населення.
Після 1991 р. зберігається стійка тенденція

до зменшення фактичних обсягів упроваджен-
ня протирадіаційних заходів у сільськогоспо-
дарському виробництві (рис. 2–4).
Так, у 1991 р. було провапновано забрудне-

них сільськогосподарських угідь майже в 30
разів більше, ніж у 1997 р. Фактичні обсяги за-
луження й перезалуження луків і пасовищ за
цей період зменшилися зі 112 до 31 тис. га.
Якщо у 1996 р. було поширено комбікормів,
цеолітів і преміксів з радіопротекторними вла-
стивостями 7,29, то у 2001 р. лише 1,3 тис. т.
Починаючи з 2009 р. фінансування протирадіа-
ційних заходів, а відтак і їх фактичне впровад-
ження, було повністю призупинене.
Враховуючи те, що природні реабілітаційні

Вінницька 1986 24,8 1,7 – – –

2006 26,12 0,38 – – –

Волинська 1986 19,97 0,23 – – –

2006 20,19 0,01 – – –

Житомирська 1986 18,9 8,67 1,69 0,51 0,13

2006 21,3 7,19 1,08 0,29 0,04

Івано-Франківська 1986 13,5 0,40 – – –

2006 13,73 0,17 – – –

Київська 1986 17,6 8,75 1,75 0,49 0,49

2006 22,0 5,3 0,90 0,36 0,34

Рівненська 1986 12,2 7,78 0,12 – –

2006 15,6 4,5 – – –

Сумська 1986 22,92 0,85 – – –

2006 23,42 0,38 – – –

Тернопільська 1986 13,46 0,34 – – –

2006 13,47 0,03 – – –

Хмельницька 1986 20,31 0,29 – – –

2006 20,48 0,12 – – –

Черкаська 1986 15,82 4,91 – – –

2006 18,37 2,52 – – –

Чернівецька 1986 7,72 0,38 – – –

2006 7,95 0,15 – – –

Чернігівська 1986 29,67 2,08 0,15 – –

2006 30,25 1,65 – – –

1. Зміни в розподілі території У раїни за щільністю забр днення 137Cs наслідо Чорнобильсь-
ої атастрофи, тис. м2

Площа, тис. км2

>1480555–1480185–55537–185<37
РікОбласть

Щодо програми безпечного
ведення сільськогосподарського
виробництва на територіях, забруднених
радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
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процеси себе вичерпали, подальше поліпшен-
ня радіологічної ситуації можливе лише за умо-
ви вжиття належних протирадіаційних заходів.
Тобто і нині, і у віддаленій перспективі саме
організація ведення сільськогосподарського
виробництва визначатиме ступінь радіаційної
безпеки України.

Природні трави, сіно 1987 100–200 10–20 5–10 6,5 –

2006 2,0–10 0,60–1,5 0,30–0,50 0,30 –
Сіяні злакові трави, сіно 1987 50–80 3,5–12 2,5–3,0 2,8 1,9

2006 0,50–4,0 0,13–0,45 0,10–0,15 0,075 0,015
Кормові трави, зелена маса 1987 20 1,5–3,0 1,1–1,3 0,75–1,4 0,70–1,1

2006 0,20 0,30–0,60 0,25–0,50 0,15–0,30 0,02–0,03
Овочеві культури, плоди 1987 – 1,8–2,3 1,5–1,7 1,2 0,45–0,80

2006 – 0,04–0,10 0,025–0,05 0,015–0,02 0,010–0,015
Коренеплоди, бульби 1987 4–6 0,65–1,0 0,4–0,6 0,3–0,4 0,15–0,50

2006 0,050–0,20 0,04–0,05 0,03–0,05 0,04–0,05 0,005–0,020
Зернові культури, зерно 1987 2–3 0,45–0,70 0,4–0,5 0,30–0,55 0,15–0,30

2006 0,08–0,10 0,04–0,06 0,03–0,05 0,03–0,06 0,005–0,015

2. Зміни оефіцієнтів переход 137Cs сільсь о осподарсь і льт ри на основних типах ґр нт
радіоа тивно забр дненої території

Тип ґрунту

дерново-підзолистийГрупа культур Рік
суглинистий

сірий
лісовий

чорнозем
типовийпіщаний та

супіщаний
торф’яно-
болотний

Рис. 1. Стр т ра форм вання дози опромі-
нення населення північно-західних районах
Полісся, забр днено о внаслідо Чорнобиль-
сь ої атастрофи: 1 — вн трішнє опромінен-
ня від радіон лідів, що надходять з прод -
тами харч вання (80–95%); 2 — зовнішнє
γγγγγ-опромінення (5–20%); 3 — вн трішнє опро-
мінення, з мовлене ін аляційним надходжен-
ням радіон лідів з повітря (<0,1%); 4 —
вн трішнє опромінення від радіон лідів, що
надходять з питною водою (<2%)
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Рис. 2. Фа тичні обся и вапн вання ислих
ґр нтів на території У раїни, забр дненої
внаслідо Чорнобильсь ої атастрофи, тис. а

тис. га
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Рис. 3. Фа тичні обся и зал ження і переза-
л ження л ів і пасовищ на території У раї-
ни, забр дненої внаслідо Чорнобильсь ої
атастрофи, тис. а

Рис. 4. Виробництво та поширення омбі-
ормів, цеолітів і премі сів з радіопроте тор-
ними властивостями на території У раїни,
забр дненої внаслідо Чорнобильсь ої ата-
строфи, тис. т
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Розрахунки вчених, зроблені для кожного з
критичних населених пунктів, свідчать, що ефек-
тивність уже розроблених і випробуваних комп-
лексних контрзаходів має потрібний рівень для
нормалізації радіаційної ситуації (табл. 3).
Так, завдяки вапнуванню забруднених зе-

мель у комплексі з унесенням мінеральних доб-
рив накопичення радіонуклідів у сільськогоспо-
дарській продукції зменшується до 4 разів, ко-
рінне поліпшення луків і пасовищ на перелогах
— до 12, а в наступні роки — у 2,5 раза. Крім
того, розроблено комплекс організаційних за-
ходів, спрямованих на виробництво гарантова-
но радіологічно безпечної сільськогосподарсь-
кої продукції. Серед них найвідомішими є зміна
спеціалізації господарств у напрямі вирощуван-
ня сільськогосподарських культур для макси-
мально можливого перероблення і розвитку
м’ясного скотарства, конярства, свинарства,
організація господарств для заключної відго-
дівлі тварин чистими кормами та ін.
Враховуючи те, що за рахунок виробництва

і споживання сільськогосподарської продукції
нагромаджується близько 95% дози опромінен-
ня населення, а забруднений ґрунт залишаєть-
ся основним джерелом подальшої тривалої

контамінації довкілля, саме організація сіль-
ськогосподарського виробництва є основним
напрямом подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи. Крім того, відповідно до рішення
62-ї сесії Генеральної асамблеї ООН третє де-
сятиріччя після Чорнобильської катастрофи
визнано «…десятиріччям реабілітації і стало-
го розвитку постраждалих регіонів, здійснення
якого має бути спрямоване на повернення
спільноти до нормальної життєдіяльності». То-
му для комплексної реалізації цих завдань і
заходів потрібно розробити відповідну загаль-
нодержавну еколого-економічну програму.
Виконання програми має забезпечити від-

родження та розвиток агропромислового ви-
робництва на території, що зазнала радіоактив-
ного забруднення внаслідок Чорнобильської
катастрофи, поліпшення умов для безпечного
проживання місцевого населення і соціально-
економічного стану цих регіонів, а саме:

· поліпшення стану довкілля (підвищення
продуктивності ландшафтів, зменшення змиву
радіонуклідів і забруднення водного середови-
ща, оптимізація землекористування та ін.);

· припинення та запобігання виробництву
радіоактивно забрудненої сільськогосподарсь-

Вапнування 4–6 т/га 1,5–3,0 1,5–2,0
NPK, оптимальне співвідношення 1,5–2,0 1,5–3,0
Гній 20 т/га 1,5–3,0 –
Вапнування + NPK 1,8–2,7 2,5–4,0
NPK + Гній 1,5–3,0 –
Вапнування + Гній + NPK 2,5–4,0
Сапропель 2–4
Цеоліти 1,5–2,5
Оранка після аварії:
  1-й рік 2,5–3,0 3,0–4,0
  наступні роки 1,5–1,8 1,5–2,2
Оранка з перевертанням пласта (в 1-й рік після аварії) 8–12 10–16
Корінне поліпшення:
  на перелогах 3–9 4–16
  наступні роки 1,8–2,5 2–3
Поверхневе поліпшення:
  на перелогах 2–3 2–14
  наступні роки 1,5–1,8 1,5–2,5
Насичення сівозмін культурами, що вирізняються потенційно невисокою
здатністю накопичувати радіонукліди До 10 разів
Фероцинові болюси 5–7
Фероцин-порошок 2–5
Сіль-лизунець з фероцином 2–4
Мінерально-сольові брикети + кормосуміші 3–5

3. Радіоло ічна ефе тивність заходів, спрямованих на зниження надходження радіон лідів
сільсь о осподарсь прод цію

Контрзахід

Зниження вмісту 137Cs, разів

Органогенні
ґрунти

Мінеральні
ґрунти
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виробництва на територіях, забруднених
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кої продукції. Гарантування її відповідності дер-
жавному гігієнічному нормативу ГН 6.6.1.1-130–
2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs
та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»
(ДР–2006). Забезпечення повноцінного раціо-
ну харчування населення, особливо дітей,
які постійно проживають у населених пунктах,
що належать до зони радіоактивного забруд-
нення;

· зняття обмежень щодо виробництва сіль-
ськогосподарської продукції, використання сіль-
ськогосподарських угідь за призначенням.
Йдеться про 289,9 тис. га ґрунтів, критичних за
агрохімічними показниками, 158,6 тис. га —
торф’яно-болотних та 256,6 тис. га — за рівнем
забруднення ґрунту;

· підвищення ефективності і розвиток сіль-
ськогосподарського виробництва. Відродження
його традиційних галузей. У рослинництві —
розвиток хмелярства та налагодження вироб-
ництва хмелепродуктів, вирощування льону,
його переробка та ін. У тваринництві — на заб-
рудненій території передбачатиметься розви-
ток м’ясного скотарства, свинарства, вівчар-
ства, конярства, бджільництва та ін.;

· розвиток промисловості для поглибленої
переробки критичної за радіологічними показ-
никами сільськогосподарської сировини, вироб-
ництво біопалива (біодизеля, біоетанолу та ін.);

· розвиток й удосконалення відповідної нор-
мативно-правової бази для стимулювання ви-
робництва екологічно безпечної харчової про-
дукції;

Нині природні реабілітаційні процеси поліп-
шення радіологічної ситуації себе вичерпали.
Подальше зменшення інтенсивності міграції
радіонуклідів трофічними ланцюгами можливе
лише за умови вжиття належних протирадіа-
ційних заходів.
Отже, саме організація ведення сільсько-

господарського виробництва визначатиме
ступінь радіаційної безпеки. Тому розроблен-
ня і реалізація Загальнодержавної еколого-

Висновки

економічної програми ведення агропромисло-
вого виробництва на радіоактивно забрудне-
них територіях, їх комплексного відродження
та розвитку нині — єдиний шлях розв’язання
проблеми мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи. Лише за її впровадження слід
очікувати поліпшення радіологічної ситуації,
відродження і сталого розвитку постражда-
лих регіонів, повернення спільноти до нор-
мальної життєдіяльності.
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· удосконалення системи радіологічного мо-
ніторингу і контролю за безпекою сільськогос-
подарської продукції на всіх етапах її виробниц-
тва та переробки;

· створення системи науково-технічного су-
проводження заходів, передбачених програ-
мою, інформаційно-аналітичних систем підтрим-
ки ухвалення управлінських рішень та оцінки
радіаційної ситуації в сільськогосподарському
виробництві.
Стрижнем цієї програми має бути забезпе-

чення соціально-економічного і насамперед
сільськогосподарського розвитку території, яка
зазнала найтривалішого радіоактивного за-
бруднення, створення нових робочих місць і
зменшення безробіття.
Усі заходи програми та розрахунки обсягів

їх фінансування мають ґрунтуватися на конк-
ретних даних, наданих районними та обласни-
ми органами управління, зокрема:

· рівнях забруднення продукції, що виробля-
ється в кожному конкретному населеному пунк-
ті або господарстві;

· площах сільськогосподарських угідь, які
потребують проведення заходів для отриман-
ня радіологічно безпечної продукції;

· кількості дітей, що першочергово потребу-
ють «чистого» молока;

· поголів’ї великої рогатої худоби, яке по-
трібно забезпечити фероцинами та іншими ра-
діосорбувальними домішками;

· кількості критичної сировини та продукції,
яку потенційно слід переробляти.

Щодо програми безпечного
ведення сільськогосподарського
виробництва на територіях, забруднених
радіонуклідами внаслідок Чорнобильської катастрофи
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ЗАХИСТ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ
КИЇВСЬКОГО ПОЛІССЯ
ВІД УЩІЛЬНЕННЯ

Проаналізовано причини поширення
пере щільнення орних земель Київсь о о Полісся
і запропоновано заходи щодо запобі ання цьом
де радаційном процес .

Серед орних земель Київського Полісся пе-
реважають малобуферні дерново-підзолисті
ґрунти, які внаслідок нераціонального землеко-
ристування (надмірна розораність агроланд-
шафтів, екологічно незбалансоване застосу-
вання засобів хімізації землеробства, висока
насиченість важкою сільськогосподарською
технікою тощо) зазнають значного впливу де-
градаційних процесів. Одним із проявів цих
процесів є переущільнення, яке наявне майже
на всій площі ріллі і значно знижує продук-
тивність агроценозів [8].
Вирощування сільськогосподарських куль-

тур на дерново-підзолистих ґрунтах, рівноваж-
на об’ємна маса яких істотно відрізняється від
оптимальної, неможливе без проведення меха-
нічного обробітку. Саме завдяки цьому досяга-
ють оптимальних параметрів посівного шару
(1,1–1,2 г/см3). Проте за порушення рівноваги
в будь-якій системі з’являються фактори, які
намагаються цю рівновагу відновити. Через це
дерново-підзолисті ґрунти з генетично успадко-
ваними та набутими властивостями швидко
(упродовж місяця) ущільнюються до вихідного
стану. Останній створює несприятливі умови
для культур суцільного посіву та необхідність
проведення міжрядних обробітків у посівах (на-
садженнях) просапних культур. Чим більша різ-
ниця між рівноважною щільністю та оптималь-
ними параметрами об’ємної маси, тим більші
затрати енергетичних ресурсів потрібні для їх
досягнення. Тому актуальною є проблема оп-
тимізації (у цьому разі зниження) саме рівно-
важної щільності, тобто наближення її до оп-
тимальних значень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Основною причиною ущільнення ґрунтів ос-
таннім часом учені та спеціалісти вважають
механічний вплив ходової системи сільськогос-
подарських машин [8, 11]. За наявних техно-
логій вирощування сільськогосподарських куль-
тур 60–85% площі полів до збирання і до 98%
— після збирання зазнають ущільнення ходо-
вими системами, при цьому значна частина
площі (до 40%) зазнає впродовж року 3-разо-
вого ущільнення. Особливої шкоди завдає кіль-
кість проїздів полем важкої техніки в зоні По-

лісся, де багато робіт доводиться виконувати
за підвищеної зволоженості [10]. Крім того, дер-
ново-підзолисті ґрунти є більш вразливими
до дії ходових систем, ніж чорноземні і каш-
танові. Незалежно від типу менше зазнають
ущільнення ґрунти з високим умістом органіч-
ної речовини.
Найбільшого і безпосереднього впливу фак-

торів, що спричиняють ущільнення, зазнають
орний та більш глибокий (приблизно на 10 см)
шари ґрунту. Дослідженнями В.Н. Шептухова
[13] установлено, що за 1-разового проїзду
важких тракторів Т-150К і К-700 щільність скла-
дання дерново-підзолистого ґрунту зростає на
0,06–0,10 г/см3 до глибини 0,3 м [13]. Збільшен-
ня щільності ґрунту відбувається за рахунок
зменшення загальної і некапілярної пористості,
що погіршує водний, повітряний і поживний
режими. Згідно з прогнозною оцінкою за серед-
нього ступеня ущільнення (рівноважна щіль-
ність в орному шарі 1,4–1,6 г/см3) зниження
родючості становить 20–30%, за сильного сту-
пеня ущільнення (рівноважна щільність в орно-
му шарі понад 1,6 г/см3) — 50–60% [3].
Провідна роль в оптимізації рівноважної об’єм-

ної маси ґрунтів належить органічним добри-
вам, оскільки її параметри перебувають у тісно-
му зв’язку з умістом гумусу. Так, у дослідах
Інституту сільського господарства Полісся
НААН за внесення 16 т гною на 1 га сівозмін-
ної площі об’ємна маса дерново-підзолистого
супіщаного ґрунту зменшилася в орному шарі
на 0,18–0,22 г/см3, твердість ґрунту — у 1,8–
2,9 раза [7]. Щодо мінеральних добрив, то одні
дослідники констатують погіршення показників
будови орного шару ґрунту під їхнім впливом,
особливо за підвищених доз, систематичності
внесення, зростання вмісту фізіологічно кислих
форм або одновалентних катіонів [1], інші —
стверджують, що можливі зміни фізичних вла-
стивостей дерново-підзолистих ґрунтів за вне-
сення мінеральних добрив є незначними [5].
Зрештою, майже немає даних щодо впливу
хімічних меліорантів на рівноважну щільність
ґрунтів легкого гранулометричного складу.
Мета досліджень — вивчення впливу три-

валого застосування добрив і вапна на об’ємну
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масу орного та підорного шарів фонових ґрун-
тів Київського Полісся та розроблення системи
заходів щодо профілактики їх переущільнення.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили на базі стаціонарного досліду, закладено-
го на дерново-підзолистому пилувато-супіща-
ному ґрунті в Київському агроґрунтовому районі.
Одинарна доза мінеральних добрив становила
N47P50K54 кг/га д.р., органічних — 10 т/га сіво-
змінної площі. Дози вапна розраховано за ве-
личиною гідролітичної кислотності (Нг): 1,0Нг —
5 т/га. Об’ємну масу визначали в 5-разовій по-
вторності в орному і 3-разовій — підорному
шарах ґрунту за допомогою циліндрів-бурів Ка-
чинського.
Результати досліджень. За результатами

експериментальних досліджень, значення рів-
новажної об’ємної маси орного шару дерново-
підзолистого супіщаного ґрунту коливаються в
межах 1,51–1,66 г/см3 (табл. 1), тоді як для супі-
щаних відмін оптимальними є значення об’єм-
ної маси в інтервалі 1,3–1,5 г/см3. Нижня межа
зазначеного діапазону необхідна для більш
вибагливих до щільності складання ґрунту про-
сапних культур та умов підвищеного зволожен-
ня. Верхня межа щільності є оптимальною для
менш вибагливих до щільності складання ґрун-
ту зернових культур суцільного посіву і умов
недостатнього зволоження [6]. Оптимальні зна-
чення щільності складання ґрунту залежать
також і від дози добрив. Так, оптимальна об’єм-
на маса може бути дещо вищою (на 0,1 або
0,2 г/см3) за високих доз мінеральних добрив,
унесених під зернові колосові [10].
Розбіжність наведених (табл. 1) значень об’єм-

ної маси ґрунту на неудобрених ділянках мож-
на пояснити біологічними особливостями куль-
тур, тобто їхніми адаптивними властивостями,
різним впливом кореневої системи на ґрунт,

Захист орних земель
Київського Полісся від ущільнення

кількістю накопичених ними рослинних решток
та відмінностями між технологічними способа-
ми вирощування просапних культур і культур
суцільного посіву. Діапазон коливань рівноваж-
ної об’ємної маси на супіщаних ґрунтах під про-
сапними культурами становить 1,51–1,53, куль-
турами суцільного посіву — 1,51–1,66 г/см3. З
культур суцільного посіву найкращою щодо аг-
рофізичних властивостей на дерново-підзоли-
стому супіщаному ґрунті слід вважати пшени-
цю озиму, під якою зафіксовано найнижчу рів-
новажну щільність ґрунту (1,51 г/см3).
Істотне зниження об’ємної маси орного шару

ґрунту під впливом добрив відбувається лише
на вапнованих ділянках. Так, у варіантах 3 та
5 щільність ґрунту зменшилась порівняно з фо-
ном (варіант 2) і контролем (варіант 1) відповід-
но на 0,04–0,08 та 0,07–0,11 г/см3. Теоретич-
но різницю між рівноважною об’ємною масою
у варіантах 1 і 3 (або 5) можна пояснити за до-
помогою моделі рівноважної щільності ґрунту,
запропонованої В.К. Козіним [5] у вигляді рів-
няння множинної регресії. Згідно з цією модел-
лю зазначена різниця набуває такого вигляду:
Y(x1x2C)1 — Y(x1x2C)4 = 0,003(x11–x14)+0,009×
×(x21–x24)–0,3914(lgC1–lgC8), де Y(x1x2C)1 і
Y(x1x2C)8 — рівноважна об’ємна маса ґрунту
(г/см3) відповідно у варіантах 1 та 3; x11 та x14
— уміст фракції крупного пилу (0,05–0,01 мм), %;
x21 та x24 — уміст фракції середнього пилу
(0,01–0,005 мм), %; C1 та C8 — уміст гумусу, %.
Замінивши умовні позначення в наведеній ви-
ще формулі експериментальними даними, отри-
маємо результат — 0,107 г/см3. Для варіанта
5 різниця, отримана аналогічним способом, ста-
новить 0,089 г/см3. Зниження рівноважної щіль-
ності у цих варіантах пов’язане з поліпшенням
структурного стану ґрунту під впливом добрив
і вапна [3], зокрема зі збільшенням умісту во-

Контроль — без добрив 1,52 1,66 1,51 1,58 1,58 1,51 1,53 1,56

NРК+гній–фон 1,58 1,58 1,46 1,57 1,50 1,51 1,49 1,53

Фон+СаСО3(1,0Нг) 1,47 1,57 1,43 1,57 1,47 1,44 1,45 1,49

Фон+СаСО3(1,5Нг) 1,55 1,57 1,45 1,57 1,47 1,49 1,45 1,51

NРК+2гній+СаСО3 (1,0 Нг) 1,50 1,48 1,39 1,50 1,41 1,47 1,42 1,45

Середнє по культурі 1,52 1,57 1,45 1,56 1,49 1,48 1,47 1,51

НІР05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06

Sx, % 1,66 1,36 1,42 1,71 1,52 1,40 1,49

1. Об’ємна маса орно о шар (0–20 см) дерново-підзолисто о с піщано о ґр нт залежно
від системи добрення льт р і вапн вання, /см3

Варіант досліду

Культура

Середнє
за ротацію

Люпин
Жито
озиме

Картопля
Ячмінь
з підсівом
конюшини

Конюшина
Пшениця
озима

Кукурудза
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достійких макроагрегатів (індекс кореляції
–0,996).
Окремо слід виділити більш щільний шар

ґрунту — 20–30 см з об’ємною масою 1,6–
1,7 г/см3 (табл. 2), що пояснюється наявністю
«плужної підошви» і відповідністю цього шару
горизонту Eh. Тому для поліпшення водного і
повітряного режимів досліджуваного ґрунту не-
обхідно розущільнити не лише орний, а й під-
орний шар, який в умовах оранки на постійну
глибину перешкоджає розгалуженню кореневої
системи рослин. За даними багаторічних по-
льових дослідів Білоруського НДІ ґрунтознав-
ства та агрохімії, розпушення підорного шару
на глибину 35–40 см знижує щільність ґрунту з
1,65–1,71 до 1,52–1,60 г/см3 [2].
Система удобрення культур і вапнування

істотно не вплинула на показники об’ємної ма-
си підорного шару, тому можна вважати, що
вони впливають лише на орний шар. Щодо
сільськогосподарських культур, то найбільший
знеущільнювальний ефект виявила коренева
система люпину, забезпечивши зменшення
щільності в шарі ґрунту 20–30 см на 0,10 г/см3

стосовно жита озимого і 0,07 г/см3 — картоплі.
Отже, саме поєднане застосування органіч-

них, мінеральних добрив і вапна дає змогу до-
сягти істотного зменшення щільності складання
орного шару ґрунту і створити найсприятливіші
умови для розвитку сільськогосподарських рос-
лин упродовж усього вегетаційного періоду.
Однак досягти наведених у літературних дже-
релах оптимальних параметрів щільності скла-
дання орного шару дерново-підзолистого супі-
щаного ґрунту неможливо за такого низького
вмісту загального гумусу (1–1,2%), оскільки між
цими показниками на 5%-му рівні значущості
існує достовірний і сильний кореляційний зв’я-
зок (індекс кореляції — 0,95). Отримане на ос-
нові регресійного аналізу експериментального
матеріалу рівняння Y=1,90–0,35x+0,05x2 , яке

описує взаємозв’язок між умістом гумусу (x,%)
в орному шарі та об’ємною масою (Y, г/см3) в
інтервалі 1<x<4%, свідчить про те, що досягти
оптимальних параметрів рівноважної щільності
неможливо за вмісту гумусу в дерново-підзо-
листому супіщаному ґрунті менше 1,8–2%. Згід-
но з аналогічною моделлю: R=1,6–0,1С, наве-
деною Л.Н. Степановим [12], де R — рівноваж-
на щільність (г/см3), С — уміст гумусу (%), щоб
об’ємну масу ґрунту знизити до 1,2–1,35 г/см3,
слід уміст загального гумусу довести до 2,5–4%.
У дослідженнях на 5%-му рівні значущості

встановлено достовірний тісний кореляційний
зв’язок між рівноважною щільністю складання
орного шару ґрунту і врожайністю сільськогос-
подарських культур (0,86–0,93), на основі яко-
го можна описати залежність між зазначеними
ознаками за допомогою рівнянь регресії. Дифе-
ренціація цих рівнянь дає змогу знайти екстре-
мальні значення об’ємної маси, що відповіда-
ють максимальному врожаю зазначених куль-
тур. Якщо під оптимальною щільністю ґрунту
розуміти таке об’ємне співвідношення твердої,
рідкої і газоподібної фаз, яке максимально за-
довольняє біологічні потреби рослин і допома-
гає формуванню їхньої найвищої продуктив-
ності, то в умовах експерименту оптимальною

1 1,60/1,50 1,69/1,59 1,64/1,68 1,64/1,59

2 1,58/1,42 1,66/1,57 1,60/1,66 1,61/1,55

3 1,55/1,58 1,67/1,62 1,64/1,66 1,62/1,62

4 1,64/1,50 1,69/1,61 1,64/1,67 1,66/1,59

5 1,56/1,53 1,65/1,54 1,67/1,69 1,63/1,59

Середнє
по культурі 1,58/1,50 1,68/1,59 1,65/1,66

Прим і т к а . У чисельнику наведено об’ємну масу в шарі ґрунту 20–30 см, знаменнику — 30–40 см.

2. Об’ємна маса підорно о шар дерново-підзолисто о с піщано о ґр нт залежно від сис-
теми добрення льт р і вапн вання, /см3

Варіант досліду
Середнє за

ланкою сівозміни

Культура

картопляжито озимелюпин

1 1,56 30,7

2 1,53 51,6

3 1,49 55,1

4 1,51 54,8

5 1,45 55,3

3. Зв’язо прод тивності сівозміни з пара-
метрами рівноважної щільності дерново-під-
золисто о с піщано о ґр нт

Рівноважна
об’ємна
маса, г/см3

Вихід зернових
одиниць, ц/га
щороку

Варіант
досліду

Захист орних земель
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Орні землі Київського Полісся через гене-
тично зумовлені функціональні властивості
ґрунтового покриву і високий рівень антропо-
генного навантаження зазнають впливу пе-
реущільнення, що виявляється у відхиленні
значень рівноважної щільності ґрунтів від оп-
тимальних параметрів. Рівноважна щільність
орного шару дерново-підзолистих ґрунтів ко-
ливається в межах 1,39–1,66 г/см3 залежно від
способу сільськогосподарського використан-
ня земельних ділянок.
Найперспективнішими засобами запобіган-

ня переущільненням є зменшення технологіч-
ного навантаження на ґрунтовий покрив че-

Висновки

рез застосування комбінованих агрегатів і
маршрутизацію їхнього руху; підвищення еко-
логічної стійкості ґрунтів за допомогою вне-
сення підвищених норм органічних добрив і
кальцієвмісних речовин; посилення адаптив-
них властивостей кореневої системи куль-
турних рослин і їхньої фітомеліоративної ро-
лі. Унесення 150–160 кг д.р. NPK та 10–20 т
органічних добрив на 1 га сівозмінної площі на
фоні вапнування повними дозами СаСО3, роз-
рахованими за величиною гідролітичної кис-
лотності, дає змогу знизити рівноважну щіль-
ність орного шару фонових ґрунтів Полісся на
0,07–0,11 г/см3 .
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об’ємною масою орного шару дерново-підзоли-
стого супіщаного ґрунту для люпину є 1,47±
±0,03 г/см3, жита озимого — 1,48±0,03, картоплі
—1,43±0,02, ячменю — 1,50±0,03, конюшини —
1,47±0,02, пшениці озимої — 1,47±0,03, куку-
рудзи — 1,42±0,03 г/см3. Цих параметрів було
досягнуто за поєднаного застосування добрив
і вапна (варіанти 4, 5). При цьому рівні врожай-
ності сільськогосподарських культур становили:
440–450 ц/га зеленої маси люпину, 37–38 —
зерна жита озимого, 220–230 — бульб картоплі,
34–35 — зерна ячменю, 400–420 — зеленої

маси конюшини, 47–48 — зерна пшениці ози-
мої і 390–400 ц/га зеленої маси кукурудзи.
Оскільки між об’ємною масою ґрунту і вро-

жайністю сільськогосподарських культур існує
тісний кореляційний зв’язок, то трансформа-
ція рівноважної щільності ґрунту під впливом
добрив та вапна відповідно позначилася на
продуктивності сівозмін (табл. 3). Так, на дер-
ново-підзолистому супіщаному ґрунті в діапа-
зоні рівноважної об’ємної маси 1,56–1,45 г/см3

щорічний вихід зернових одиниць з одиниці
площі (га) зріс з 30,7 до 55,3 ц.

Захист орних земель
Київського Полісся від ущільнення
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ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА
«АКТИВНІСТЬ ВОДИ» В ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОБНИЦТВА М’ЯСОПРОДУКТІВ

Розроблено е спресний метод оцін и я ості
м’ясопрод тів за по азни ом а тивності води
при їх ви отовленні і збері анні.

Нині одними з основних параметрів концеп-
ції аналізу ризиків і критичних контрольних то-
чок (НАССР), яка є базовою системою забез-
печення якості харчових продуктів в економічно
розвинених країнах, стали показники «актив-
ність води» (аw), вологовміст і «концентрація
водневих іонів» (рН). Ці показники є обов’язко-
вими під час оцінювання якості продукції в краї-
нах об’єднаної Європи і в США, де вони вве-
дені в інструкцію з контролю за харчовими про-
дуктами та лікарськими препаратами.
Використовують зазначені вище показники

вже і на пострадянському просторі: в Білорусі,
наприклад, їх введено в Санітарні правила
2.3.4. 15-18–2005 «Государственная санитар-
но-гигиеническая экспертиза и подтверждение
правильности установления сроков годности
(хранения), условий хранения продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов», а в Росії з
їх урахуванням діють МУК 4.2.1847–04 «Биоло-
гические и микробиологические факторы. Са-
нитарно-эпидемиологическая оценка обоснова-
ния сроков годности и условий хранения пище-
вых продуктов. Методы контроля».
У країнах ЄС прийнято концепцію класифі-

кації м’ясопродуктів за строками зберігання за-
лежно від показників аw та рН (табл. 1).
Взагалі, за величиною показника аw можна

робити висновки про завершення або правиль-
ність ведення як окремих етапів обробки, так і
всього технологічного процесу виготовлення та
зберігання харчових продуктів.
Установлено, що від рівня активності води

залежить інтенсивність життєдіяльності мікро-
організмів, швидкість реакції окислення, нефер-
ментативного потемніння, ферментативних
процесів, структурні та структурно-механічні
властивості самого продукту та ін. [1]. Є загаль-
ноприйняті граничні значення активності води,
які характеризують інтенсивність тих або інших
реакцій псування харчових продуктів. На рисун-
ку відображено залежність між величиною aw
та процесами, що відбуваються в продуктах під
час їх зберігання [2].
З рисунка видно, що чим нижче значення

показника активності води (аw) тим тривалішим
є термін придатності продукту. Так, наприклад,
процес окислення ліпідів у продукті досягає
мінімуму за значень aw=0,3, а за значень
аw≥0,5 поступово прискорюється. Максимум
розвитку реакцій неферментативного потемнін-
ня припадає на інтервал 0,5≤аw≤0,7, а фермен-
тативні процеси починають розвиватися і знач-
но прискорюються за значень аw≥0,7.
Зв’язок між умістом вологи та активністю

води в харчовому продукті за постійної темпе-

А — швидкопсувні >0,95 >5,2 <5

В — псувні 0,95–0,91 5,2–5,0 <10

С — стійкі під час довготривалого

зберігання ≤0,91 ≤5,2 Охолодження не потребує

1. Класифі ація м’ясопрод тів за стро ами збері ання [3]

Група стійкості під час зберігання Температура зберігання, оС
Критерії

aw рН
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ратури відображають криві, які називаються
ізотермами сорбції.
Зауважимо, що в Україні, яка вже є членом

СОТ, вітчизняні експортери, як правило, про
обов’язковість визначення в харчових продук-
тах показника «активність води» дізнаються
лише під час складання міжнародних контрак-
тів. Водночас потрібно додати, що практичну
допомогу у розв’язанні цього питання можна
отримати виробникам продуктів лише від Інсти-
туту продовольчих ресурсів НААН. Фахівці від-
ділу переробки птиці вже давно і плідно працю-
ють у цьому напрямі і мають для визначення
активності води єдиний в Україні портативний
швидкісний прилад моделі AquaLab серії 3ТЕ
з точністю вимірювання до ±0,003.
Мета роботи — розробка експресного ме-

тоду оцінки якості м’ясопродуктів середньої
вологості за показником активності води (аw).
Об’єкт досліджень — м’ясні продукти се-

редньої вологості — сирокопчені та сиров’я-
лені.
Методика та методи досліджень. Для роз-

в’язання поставлених завдань визначали такі
показники:

· масова частка білка — за ГОСТ 25011–81
«Мясо и мясные продукты. Методы определе-
ния белка»;

Використання показника «активність
води» в технології виробництва м’ясопродуктів

· масова частка жиру — за ГОСТ 23042–86
«Мясо и мясные продукты. Методы определе-
ния жира»; ДСТУ ISO 1443:2005 «М’ясо та
м’ясні продукти. Метод визначення загального
вмісту жиру (ISO 1443:1973, IDT)»;

· масова частка вологи — за ГОСТ 9793–
74 «Продукты мясные. Методы определения
влаги»; ДСТУ ISO 1442:2005 «М’ясо та м’ясні
продукти. Метод визначення вмісту вологи
(контрольний метод) (ISO 1442:1997, IDT)»;

· величина рН — за допомогою іоновимірю-
вача лабораторного марки И-160М з точністю
вимірювання до ±0,02;

· активність води — за допомогою портатив-
ного швидкісного приладу моделі AquaLab серії
3ТЕ з точністю вимірювання до ±0,003 — згідно
з вимогами ДСТУ ІSО 21807 «Мікробіологія
продуктів і тваринних кормів».
Математичне узагальнення результатів дос-

ліджень виконували за методами теорії плану-
вання експериментів з використанням комп’ю-
терної техніки й інформаційних технологій.
Результати досліджень. На основі резуль-

татів досліджень взаємозв’язку між показником
активності води (аw) і фізико-хімічними показ-
никами — масовою часткою вологи (W), білка
(R), жиру (J), солі (С) та з урахуванням умов
соління м’ясної сировини — виведено форму-
ли для математичного обчислення показника
аw у процесі виробництва сиров’ялених суціль-
ном’язових продуктів з м’яса птиці:
Процес соління здійснюють:
1 — без застосування вакууму:

аw (W, R, C)=1,90395–8,00298·10–3·W–
–1,74209·R+14,70881·C+0,02352·W·R–
–0,20026·W·C; (1)

аw (W, J,C)=0,29905+7,95534·10–3·W–
–5,21678·J+3,38905·C+0,07186·W·J–
–0,04615·W·C. (2)

2 — із застосуванням вакууму:

аw (W, R, C)=–6,49135·10–3+
+0,01144·W+4,66459·10–3·R+
+0,02253·C+2,02301·10–5·W·R–
–2,79012·10–4·W·C; (3)

аw (W,J,C)=0,52906+6,02532·10–3·W–
–0,5036·J+0,21378·C+6,7565·10–3·W·J–
–2,89641·10–3·W·C. (4)

Аргументами у формулах є масові частки, %:
W — вологи; С — солі; R — білка; J — жиру.
Також формулізовано взаємозв’язок між по-

казником аw та фізико-хімічними показниками
W, R і J у процесі зберігання сиров’ялених та
сирокопчених ковбасних виробів, виготовлених

Карта стабільності: 1 — автоо иснення; 2 —
ізотерма стабільності; 3 — відносна швид-
ість; 4 — о иснення; 5 — ізотерма сорбції;
6 — неферментативне по оричневіння; 7 —
ріст мі роор анізмів; 8 — о иcнення фер-
ментів

W

аw

1

2

3

4

5

6

7

8
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з м’ясної сировини всіх видів тварин і птиці. Для
більшої достовірності результатів обчислень
сиров’ялені та сирокопчені ковбаси розділено
на 4 групи за їхньою жирністю:

20–25%:

аw (W, J, R)=–2,428+0,031·W+
+0,032·J+0,048·R; (5)

М’ясо (м’язова тканина) 70–78 – 0,986–0,995 5,0–6,7 А

Варені ковбасні вироби,
сосиски, сардельки 52–75 1,5–3,0 0,960–0,983 5,6–6,4 А

Напівкопчені ковбасні
вироби, в т.ч.: 35–60 2,8–4,5 0,930–0,968 5,2–6,0 А–В

  традиційного асортименту, в/с:

Мисливські ковбаски ≤ 35 ≤ 4,5 ≤ 0,930 5,2–6,0 В

Полтавська ≤ 38 ≤ 4,5 ≤ 0,933 5,2–6,0 В

Краківська, Армавірська ≤ 42 ≤ 4,5 ≤ 0,933 5,2–6,0 В

Таллінська ≤ 45 ≤ 4,5 ≤ 0,933 5,2–6,0 В

Львівська, Кіровоградська,
Прикарпатська ≤ 45 ≤ 3,5 ≤ 0,930 5,2–6,0 В

Прима ≤ 55 ≤ 3,5 ≤ 0,965 5,2–6,0 А

Дрогобицька ≤ 60 ≤ 3,5 ≤ 0,968 5,2–6,0 А

Варено-копчені ковбасні
вироби, в т.ч.: 35–50 3,1–3,5 0,920–0,960 5,2–6,0 А–В

  традиційного асортименту, в/с:

Московська, Сервілат ≤45 ≤ 5,0 ≤ 0,930 5,2–6,0 В

Делікатесна, Любительська,
Бараняча ≤43 ≤ 5,0 ≤ 0,927 5,2–6,0 В

Сирокопчені ковбасні вироби
швидкого визрівання 35–46 3,8–5,0 0,910–0,940 4,5–6,0 В–С

Сирокопчені ковбасні вироби
напівсухі та сухі, в т.ч.: 24–30 4,5–6,0 0,820–0,900 4,5–5,6 С

  традиційного асортименту: ≤ 25

Дніпровська ≤ 5,0 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

Зерниста, Особлива,

Свиняча ≤ 25 ≤ 6,0 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

Брауншвейгська ≤ 27 ≤ 6,0 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

Святкова ≤ 30 ≤ 5,5 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

Майкопська, Московська,
Сервілат ≤ 30 ≤ 6,0 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

Новорічна, Ковбаски ароматні ≤ 35 ≤ 5,5 ≤ 0,820 4,5–5,6 С

2. Класифі ація м’ясопрод тів за стро ами збері ання

Вид м’ясних продуктів
Група стійкості
за зберігання

Вміст у продукті, % Значення показників

аw рНNaClвологи

Використання показника «активність
води» в технології виробництва м’ясопродуктів
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25–35%:

аw (W, J, R)=0,195–3,43·10–3·W–
–0,014·J+ 0,047·R; (6)

35–45%:

аw (W, J, R)=–2,587+0,045·W+
+0,03·J+0,036·R; (7)

45–55%:

аw (W, J, R)=366,752–3,732·W–
–4,052·J–3,548·R. (8)

Формулізація взаємозв’язку між показником
активності води і фізико-хімічними показника-
ми (формули 1–8) дає змогу виробникам наве-
дених вище м’ясопродуктів визначати за потре-
би величину показника «активність води» (аw)
математично — без наявності досить значної
вартості спеціального приладу.
Фахівцями інституту проведено досліджен-

ня з установлення граничних значень показни-
ка «активність води» (аw) та величини рН для
ряду сиров’ялених і сирокопчених ковбасних
виробів традиційного асортименту, виготовле-
них згідно з вимогами ДСТУ 4427:2005 «Ковба-

си сирокопчені та сиров’ялені. Загальні технічні
умови». Крім цього, за аналогією з країнами ЄС
проведено класифікацію м’яса та основних ви-
дів ковбасних виробів за строками зберігання
(табл. 2).
За результатами проведених досліджень

розроблено експресний метод оцінки якості
м’ясопродуктів за показником активності води
аw під час їх виготовлення і зберігання (Мето-
дичні рекомендації), який може бути викорис-
таний для контролювання якості м’ясопродуктів
у відповідних службах, у наукових досліджен-
нях та під час проведення експериментів з до-
бору складу і параметрів технології продуктів
середньої вологості. Методичні рекомендації
впроваджено Центральним митним управлін-
ням лабораторних досліджень та експертної
роботи у відповідних службах державних мит-
ниць.
Отже, результати проведеної наукової робо-

ти є вагомим внеском у м’ясну галузь — нау-
кову та практичну, оскільки дають змогу досить
ефективно використовувати всесвітньо визна-
ний інформаційний показник «активність води»
(аw) для оцінки якості м’ясопродуктів.
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Висновки

Виведено математичну залежність показ-
ника «активність води» (аw) від показників, які
характеризують якісний стан сиров’ялених і
сирокопчених м’ясних продуктів у процесі їх
виготовлення та зберігання, що дає змогу у
разі відсутності спеціального приладу визна-
чати цей показник математично. Розробле-
но експресний метод оцінки якості м’ясопро-
дуктів за показником «активність води» (аw)

під час їх виготовлення і зберігання (Мето-
дичні рекомендації), який впроваджено Цент-
ральним митним управлінням лабораторних
досліджень та експертної роботи у відповід-
них службах. Отримано Свідоцтво про реєст-
рацію авторського права № 40099 «Експрес-
ний метод оцінки якості м’ясопродуктів за
показником активності води аw (Методичні
рекомендації)».

Використання показника «активність
води» в технології виробництва м’ясопродуктів
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В УКРАЇНІ

Роз рито перспе тиви ал зі, мет й завдання
державної про рами, основні положення та
напрями форм вання товарно о вирощ вання
оріхів.

Горіхоплідні культури цінують за поживні та
лікувальні властивості плодів, можливість різ-
нобічного застосування в кондитерській, оліє-
жировій, борошномельній, фармацевтичній, хі-
мічній, кормовій, лакофарбовій та інших га-
лузях. Значний попит у світі та низькі доходи
домогосподарств, що є основними товарови-
робниками в Україні (понад 99% обсягів), зу-
мовлюють максимальний експорт горіхів. Упро-
довж 2006–2010 рр. продовольчий фонд країни
зменшився з 610,9 до 165,2 тис. ц, а споживан-
ня за рахунок власного виробництва у 2010 р.
становило лише 0,02 кг плодів на 1 особу, реш-
та (0,34 кг) — за рахунок імпорту.
Сприятливі ґрунтово-кліматичні умови, ус-

пішний досвід господарств населення, велика
місткість внутрішнього ринку і динамізм зовніш-
нього попиту свідчать про доцільність держав-
ної програми розвитку горіхоплідного вироб-
ництва. Це спонукає до наукових досліджень
щодо перспектив насичення внутрішнього рин-
ку та розширення експортної торгівлі, організа-
ції великотоварного вирощування й переробки
горіхів, інвестиційного забезпечення галузі.
Дослідженням стану внутрішнього ринку і

зовнішньої торгівлі, потенціалу промислового
горіхівництва, обґрунтуванням зонального роз-
міщення садів, ефективних технологій та орга-
нізаційно-економічних заходів у різний час зай-
малися А.А. Ядров, А.І. Опалко, А.І. Шумейко,
О.М. Шестопаль, Г.М. Сатіна, Г.В. Панасенко,
І.А. Сало, О.А. Полюхович тощо. Наукові пошу-
ки були досить широкими, однак бракувало
комплексного підходу до загальногалузевих
проблем. Переважно досліджували горіх грець-
кий. Через це виникла необхідність в опрацю-
ванні наукових основ державної програми, що
стосуються різних аспектів формування й функ-
ціонування галузі: стан, тенденції, проблеми та
перспективи вирощування горіхів, технологічні

основи та організаційно-економічні заходи, по-
треби й джерела інвестицій, фінансовий ме-
ханізм і наукове забезпечення, очікувані ре-
зультати та ефективність заходів.
Сучасний стан, тенденції та проблеми ви-

робництва горіхоплідних культур в Україні зу-
мовлюють соціально-економічну спрямованість
програми, мета якої — формування умов для
насичення внутрішнього ринку та розширен-
ня експорту горіхів грецьких, мигдалю й фун-
дука [2].
Мета досліджень — визначення пріоритет-

них напрямів і положень розвитку галузі та
організаційно-економічних заходів для їх реа-
лізації.
Результати досліджень. Україна має знач-

ний потенціал поліпшення продовольчого за-
безпечення горіхами за рахунок нарощування
власного виробництва. Більшість країн-вироб-
ників у світі розв’язують цю проблему поєднан-
ням традиційних способів одержання плодів (у
присадибних та лісових насадженнях) з розвит-
ком промислового сектору. Для України такий
напрям цілком природний і доцільний. З одно-
го боку, господарства населення та лісгоспи є
усталеним базисом для забезпечення внутріш-
ньогосподарських потреб населення (14,3 млн
осіб) та постачання на ринок екологічно чистої
продукції (31,4 млн осіб). З другого, вони ма-
лоспроможні для істотного збільшення вироб-
ництва, формування великих партій стандарт-
ного товару, перевлаштування внутрішнього
ринку з сировинного на виробництво високо-
якісної продукції диверсифікованого вжитку.
Отже, перспективи горіхоплідної галузі в Ук-

раїні пов’язані насамперед зі створенням спеці-
алізованого напряму агровиробництва в умовах
дефіциту горіхів у світі і підвищенням внутріш-
нього рівня споживання. З огляду на це слід
визначити основні положення розвитку галузі.
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Внутрішнє споживання. Орієнтиром вітчиз-
няного виробництва горіхів у найближчі 15 ро-
ків є наближення продовольчого фонду до оп-
тимальних стандартів харчування — 3,6 кг
невилущених плодів на 1 особу в рік, що зумов-
лює річний фонд споживання у 154,9 тис. т, з
них власне виробництво — 59,2, імпортні по-
ставки — 95,7 тис. т (табл. 1).
Експортна торгівля. За підрахунками ООН,

загальні потреби горіхів у світі становлять
200 млн т, обсяги вирощування — 12 млн т (у
середньому за 2008–2009 рр.). Обсяг незадо-
воленого попиту в країнах Європи та Середньої
Азії — 100 тис. т плодів щороку (Інститут INRA,
Франція).
У зв’язку зі значним дефіцитом пропозиції

горіхів у світі внутрішня торгівля України спря-
мовуватиметься на максимальний експорт пло-
дів та ядер, обсяги якого можуть становити
щонайменше 90% урожаю. З урахуванням де-
мографічних процесів у країні та споживчої
цінності горіхоплідних культур доцільно сти-
мулювати перерозподіл вирощеної продукції
на користь внутрішнього споживання, обмежу-
ючи частку експорту до рівня 80–85% валових
зборів.

Площі товарних насаджень. Досягнення
перспективних обсягів вирощування горіхів пе-
редбачає створення додаткових насаджень
(табл. 2). Площі продуктивних садів до 2025 р.
з урахуванням їхньої ротації слід розширити до
23,7 тис. га, зокрема в домогосподарствах —
до 14,5, промисловому секторі — до 9,2 тис. га
із середнім рівнем урожайності насаджень
12,2 ц/га.
Вирощування садивного матеріалу. Для

створення інтенсивних товарних насаджень
загальною площею 21,5 тис. га потреба в сор-
тових саджанцях становить 4 млн шт., з них
грецького горіха — 1,6, фундука — 1,5 та миг-
далю — 0,9 млн шт. Попит господарств насе-
лення на вегетативно розмножений садив-
ний матеріал може досягти 0,9 млн рослин
(табл. 3).
Технології виробництва. Перспективними є

сортові типи насаджень високої та середньої
інтенсивності, а також еколого- і ресурсоощадні
технології вирощування плодів. Для агрофор-
мувань, що не спеціалізуються на вирощуванні
горіхів, та дрібних товаровиробників і особис-
тих господарств населення прийнятним є ство-
рення садів із сіянців місцевих форм.

Загальна пропозиція (надходження) 1475,7 1578,2 1474,3 1413,0 1473,7 1619,8

у тому числі:

  початкові запаси 579,5 496,8 444,6 412,5 455,5 520,8

  власне виробництво: 688,0 792,1 875,3 819,2 814,3 878,5

    у домогосподарствах 685,7 790,9 874,7 816,8 801,3 807,6

    у сільськогосподарських
    підприємствах 2,3 1,2 0,6 2,4 13,1 70,9

    імпортні поставки 208,1 289,2 154,5 181,2 203,8 220,4

Загальний попит (використання) 1048,3 1083,0 1021,2 1006,2 1004,8 1084,2

у тому числі:

  продовольство 632,7 443,2 165,2 200,5 212,9 306,6

  корми 18,7 25,0 15,6 14,1 14,7 16,2

  насіння 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9

  нехарчова переробка 13,5 13,7 13,8 14,1 14,7 16,2

  втрати (у т.ч. брак) 6,6 7,1 6,6 6,4 6,6 7,3

  експорт 375,9 593,0 819,1 770,2 754,9 737,0

Кінцеві запаси 427,4 495,2 453,2 406,8 468,9 535,6

Річний продовольчий фонд:

  загальний, тис. ц 632,7 443,2 165,2 200,5 212,9 306,6

  на 1 особу, кг 1,36 0,96 0,36 0,44 0,48 0,71

1. Продовольчий баланс оріхів в У раїні: тенденції та перспе тиви, тис. ц

Стаття балансу
Роки

2021–20252016–20202011–2015201020082006
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Напрями та обсяги переробки. Перспекти-
ви плодопереробної галузі полягають у поглиб-
ленні технологічної доробки горіхів та урізнома-
нітненні асортименту готової продукції. Для
первинної обробки надходитиме до 100% зібра-
них плодів (830–930 тис. ц) для доведення їх
до кондиційного стану згідно з вимогами стан-

дартів. Для вторинної доцільно використовува-
ти 35–40% початкових обсягів виробництва
(290–370 тис. ц) з метою одержання різних на-
півфабрикатів. Для глибокої переробки дореч-
но спрямовувати 10–15% первинного обсягу
продукції (85–140 тис. ц) для виробництва кон-
дитерських наповнювачів, паст, халви, олії, екс-

Сільськогосподарські підприємства

Горіх грецький 10×8 м 125 95 1484,4 54

8×8 м 156 5 97,5 4

Фундук 6×6 м 278 90 1251,0 78

5×4 м 500 10 250,0 16

Мигдаль 7×7 м 204 90 734,4 19

5×4 м 500 10 200,0 5

Разом х х х 4017,3 176

Особисті господарства населення

Горіх грецький 7×7 204 10 81,6 3

Фундук 4,5×4,5 493 10 591,6 37

Мигдаль 5,5×5,5 330 10 237,6 6

Разом х х х 910,8 46

* Площі розсадників визначали з розрахунку виходу саджанців з 1 га в богарних умовах та зі зрошенням:
горіх грецький — 25–30 тис. га, фундук — 13–18, мигдаль — 30–40 тис./га.

3. Потреби в сортовом садивном матеріалі оріхоплідних льт р

Структура
насаджень, %

Потреба в
розсадниках, шт.*

Загальна потреба
в саджанцях, тис. шт.

Культура
Схема
садіння, м

Потреба
на 1 га, шт.

Загальна площа садів, тис. га 15,6 15,8 15,5 16,0 18,3 26,4 37,8

Площа плодоносних садів,
тис. га 14,2 14,3 14,1 14,2 14,1 15,1 20,2

Урожайність насаджень, ц/га 57,9 55,6 61,0 61,6 58,0 53,9 43,4

Валовий збір, тис. ц 823,6 792,1 857,7 875,3 819,2 814,3 878,5

Фонд споживання, тис. ц 610,9 443,2 209,7 165,2 200,5 212,9 306,6

Рівень самозабезпечення, %* 115,4 162,0 364,7 428,9 349,5 320,5 248,8

Виробництво на 1 особу
в рік, кг 1,78 1,72 1,87 1,91 1,81 1,84 2,02

Споживання на 1 особу
в рік, кг 1,32 0,96 0,46 0,36 0,44 0,48 0,71

Рівень споживання у % до
раціональної норми 87,8 64,0 30,4 24,1 29,6 32,0 47,1

Рівень споживання у % до
оптимальної норми 36,6 26,7 12,7 10,0 12,3 13,3 19,6

* Розраховано стосовно попиту внутрішнього ринку (власні потреби).

2. Фа тичні та перспе тивні по азни и виробництва і споживання оріхів в У раїні

Показник
Роки

2021–20252016–20202011–2015200920082007 2010
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Основними способами втілення зазначених
вище напрямів і положень розвитку галузі є
збільшення валових зборів за рахунок розши-
рення товарних насаджень, забезпечення різ-
ноукладності виробництва, розвиток вітчиз-
няного розсадництва, поширення сортових

Висновки

типів садів, упровадження ресурсоощадних і
екологобезпечних технологій та їхній науко-
вий супровід, формування кооперативних ме-
реж, створення внутрішньогалузевого інвес-
тиційного фонду, стимулювання страхуван-
ня агроризиків тощо.

1. ДСТУ 4780–2007 «Садивний матеріал горіхо-
плідних культур. Технічні умови» [Електр. ресурс].
— Режим доступу даних: http://lindex.net.ua/ua/
shop/bibl/500/doc/3511. — 2012. — 31 січ.

Бібліографія

2. Наукові основи та складові галузевої програ-
ми розвитку горіхівництва в Україні/[Сатіна Г.М.,
Олещенко Ф.Г., Кошлакова Н.М. та ін.]. — К.: Ло-
гос, 2011. — 100 с.

трактів, витяжок, настоянок та напоїв, лікарсь-
ких і парфумерних складових тощо.
Якість продукції регулюватиметься норма-

тивними документами (стандарти, технологічні
інструкції, технічні умови), що охоплюють усі
ланки виробництва: вирощування саджанців,
плодів, виготовлення напівфабрикатів та про-
дуктів глибокої переробки. Нині діяльність у
сфері виробництва й торгівлі горіхами регла-
ментується лише міждержавними (ГОСТ
16830–71, ГОСТ 16831–71, ГОСТ 16832–71,
ГОСТ 16833–71, ГОСТ 16834–81, ГОСТ 16835–
81) та міжнародними (ЄЕК ООН) стандартами
(DDP–01, DPP–02, DDP–03, DDP–04, DDP–05,
DDP–06, DDP–18, DDP–21). Це потребує впро-
вадження вітчизняних нормативів, з яких чин-
ним наразі є лише ДСТУ 4780–2007 «Садивний
матеріал горіхоплідних культур» [1]. Державні
стандарти регламентують норми, що посилю-
ють контроль за екологічною чистотою про-

дукції і унеможливлюють використання загроз-
ливих для здоров’я споживачів технологій, ок-
ремих їхніх елементів та складових.
Продукція побічного виробництва. Ефек-

тивність галузі підвищиться за умов організації
замкненого циклу безвідходного виробництва
продукції горіхоплідних. Перспективними на-
прямами є виготовлення з деревини меблів,
декоративних виробів, прикладів для рушниць,
з жому — кормів, з оплоднів, листя і жому —
напоїв, лікарських препаратів, косметичних за-
собів, фарбників, зі шкаралупи — лінолеуму,
точильних матеріалів, палива тощо.
Еколого-ландшафтне використання. Для

відновлення ґрунтів, що зазнали ерозійних про-
цесів, слід скористатися грунтозакріплюваль-
ною здатністю горіхоплідних культур — закла-
сти на схилах 5–7 тис. га промислових садів з
облаштуванням терас і дотриманням агротех-
ніки вирощування.

Перспективи розвитку
горіхоплідного виробництва в Україні
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Нині підвищення ефективності діяльності в
молокопродуктовому підкомплексі нерозривно
пов’язане з активізацією інтеграційних процесів.
Суб’єкти аграрного підприємництва, переробки
та реалізації молока сформували партнерські
умови господарювання, які передбачають
одержання рівновеликих прибутків на одиницю
затраченого капіталу.
Організаційно-економічні відносини між агро-

підприємствами і молокопереробними підприєм-
ствами при цьому ще більше загострюються.
Нині витрати виробників сировини сягають
близько 40% від загальних витрат на кінцеву
продукцію, а практично вони одержують від
реалізації продукції переробним підприємствам
лише 25% грошової виручки. Ігнорування мо-
локозаводами економічних інтересів виробників
молока призводить до скорочення обсягів ви-
робництва молока в господарствах, зниження
випуску молокопродуктів і, зрештою, до погір-
шення економічного стану агротоваровироб-
ників і підприємств молочної промисловості,
оскільки за високих цін і низьких доходів насе-
лення попит на продукцію обмежений.
Методи дослідження. У процесі досліджен-

ня використано методи: статистико-економічний;
єдності історичного і логічного в економічних
дослідженнях; експертних оцінок, системно-
діагностичного, структурно-логічного аналізу.
Питання вдосконалення економічних відно-

син між підприємствами молокопродуктового
підкомплексу досліджували В. Березівський,
С. Васильчак, М. Ільчук, В. Месель-Веселяк,
В. Микитюк, В. Радько, М. Яценко, І. Яців та ін.
Проте більшість дослідників переважно вирішу-
ють макроекономічні завдання, пов’язані з фор-
муванням організаційно-економічного механіз-
му вдосконалення економічних взаємовід-
носин, визначенням стратегічних напрямів
аграрної політики.
Мета дослідження — дати оцінку наявним

взаємовідносинам у молокопродуктовому
підкомплексі та запропонувати способи їх удос-
коналення.
Виклад основного матеріалу. Функціону-
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вання молокопідкомплексу, доведення кінцево-
го продукту до споживача можливі лише за
інтегрованої взаємодії та економічної зацікав-
леності всіх учасників виробничого процесу. Від
реалізації економічних інтересів товаровироб-
ників молока і переробних підприємств зале-
жить рівень розвитку молочного підкомплексу
та забезпеченість населення найважливішим
продуктом харчування — молоком [1].
На ринку спостерігається класична для за-

кону попиту та пропозиції ситуація — за зни-
ження обсягів виробництва і реалізації ціна зро-
стає. При цьому середні ціни реалізації моло-
ка в агропідприємствах також мають сезонний
характер: максимальні ціни — у зимовий, мі-
німальні — у літній період. Така тенденція свід-
чить про слабку залежність закупівельних цін
від якісних параметрів молока (вмісту жиру і
білка) і переважаючу — від обсягів його пропо-
зиції. Значні коливання цін упродовж року не-
гативно відбиваються на доходах агровироб-
ників. На цінову ситуацію на ринку молока ос-
танніми роками впливає чимало факторів. З
одного боку, це постійне зростання собівартості
виробництва молока, з другого — зростання
попиту на молочну сировину з боку молокопе-
реробних підприємств. Причому зростання по-
питу з боку переробників безпосередньо пов’я-
зане не лише зі збільшенням споживання мо-
лока та молокопродуктів на внутрішньому
ринку, а й із зростанням експорту окремих груп
молочних продуктів (сир, вершкове масло, сухе
молоко) [4]. Для більшості агропідприємств у
ціновій політиці на молоко та молокопродукти
необхідно знайти консенсус, який би задоволь-
няв зацікавлених учасників ланцюга товарору-
ху «виробник — переробник — споживач». Особ-
ливої актуальності це набуло після заборони
ввезення української молочної продукції на те-
риторію Росії — ситуація на ринку молочної
сировини загострилася як ніколи. У такому разі
реальною стає загроза знищення частини мо-
лочного стада, і надто — в приватному секторі.
Для вирішення цього питання необхідно роз-

в’язати дві проблеми: перша — темпи зростан-
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Удосконалення взаємовідносин між суб’єктами
молокопродуктового підкомплексу України

ня цін на промислові товари, особливо на енер-
горесурси, для села за останнє двадцятиріччя
у 5 разів перевищили зростання цін на сіль-
ськогосподарську продукцію; друга — пропорції
розподілу економічного результату праці між
учасниками переважно складаються не на ко-
ристь товаровиробника молока.
Найбільш узагальнювальним показником

розподілу доходів між учасниками є ринкова
ціна молока. У структурі ціни виокремлюються
частки: для сільського господарства, для пере-
робки і торгівлі, а також частка податку на до-
дану вартість (ПДВ) (табл. 1).
Слід звернути увагу, що в країнах Європи,

де менш сприятливі погодні умови для вироб-
ництва молока, роздрібні ціни вищі, ніж в Ук-
раїні. Так, у Норвегії це 186 дол. США, у Швей-
царії — 124 дол. США за 100 кг молока. Заку-
півельна ціна на молоко у згаданих країнах у
2–3 рази вища, ніж в Україні. За рівнем роздріб-
них цін на молоко до України наближені Лит-
ва, Польща, однак рівень життя населення цих
країн у кілька разів вищий, що не дає змоги
здійснити об’єктивне порівняння.
Закупівельна ціна на молоко в Україні у

2010 р. була 31 дол. США за 100 кг натураль-
ного молока, або 47% роздрібної ціни, тоді як
у країнах ЄС в середньому становила 49 дол.-
 США, або 55% роздрібної ціни, Новій Зеландії
— 44 дол. США. За нашими розрахунками, за-
купівельна ціна на молоко в Україні може бути
підвищена на 15–20%, без зміни роздрібних цін
на молочні продукти.
Певний вплив на рівень і структуру ціни має

податок на додану вартість. Зазначимо, що у
країнах СНД і Східної Європи ставка ПДВ на
молоко становить 15–20%, у країнах Західної
Європи — 5–7%, за винятком Данії, Фінляндії,
Іспанії. У США, Канаді, Австралії, Бразилії, Ве-
ликобританії ПДВ на молочні продукти не зас-
тосовується. В Україні ПДВ на молоко встанов-
лено у розмірі 20%. У разі його скасування

Франція 88 38 47,5 4,5 100 43 52 5

Німеччина 87 47 34,5 5,5 100 54 39,5 6,5

Голландія 87 48 34 5 100 55 39 6

Литва 74 31 32 11 100 39 46 15

Чехія 73 41 28,5 3,5 100 56 39 5

Польща 67 40 22,5 4,5 100 59 34,5 6,5

Україна 67 31 24,5 11,5 100 47 36 17

можна було б знизити роздрібну ціну або підви-
щити закупівельну ціну на молоко. Однак якщо
навіть врахувати рівень роздрібних цін на мо-
локо без ПДВ, усе одно в Україні він залишить-
ся ще високим [7].
Основними чинниками формування роздріб-

ної ціни на молоко є переробка та реалізація,
на які в Україні припадає 36%. Зазначимо, що
у 2010 р. внаслідок підвищення закупівельної
ціни на молокосировину порівняно із 2009 р.
спостерігалося незначне збільшення частки
доходу агротоваровиробників і зниження част-
ки доходу молокопереробних підприємств у
загальній сумі доходу за всіма видами молоч-
них продуктів переробних підприємств. Для
молокопереробних підприємств найзатратні-
шим є виробництво масла селянського.
Заслуговує на увагу досвід розвитку моло-

копродуктового підкомплексу в США, де в ос-
нову розподільчого механізму покладено прин-
цип розподілу доходу від реалізації кінцевої
продукції за попередньо встановленими про-
порціями, а саме: фермер — 46,6%; молочний
завод — 26,3%, плюс 1,9% на відтворення; тор-
гівля — 21,1% і 3,82% — на утримання корпо-
ративного органу [6].
Аналізуючи сучасний стан взаємовідносин

між виробниками і переробниками молока, до-
цільно виокремити основну проблему — це спів-
відношення ціни та якості на молокосировину.
Переважно переробники отримують сировину
низького ґатунку, що створює певні технологічні
проблеми з її переробкою. Проте відбувається
поступове підвищення закупівельних цін.
В Україні молоко високої якості коштує на-

багато дорожче, ніж у країнах ЄС, оскільки за-
купівельна ціна на молоко в країні на 10–15%
вища, ніж у Європі. При цьому в Україні взагалі
не вистачає високоякісного молока — сирови-
ни, і тільки за останні 2 роки ситуація з якістю
молока поліпшилася.
Основні причини високих закупівельних цін

1. Рівень і стр т ра роздрібної ціни на моло о станом на 2010 р.
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на молоко в Україні — його висока собівартість
й низька продуктивність у цій галузі. Крім того,
складність ситуації поглиблюють торгово-посе-
редницькі структури, через які проходить до
30% молочного ринку: вони скуповують моло-
ко за завищеними цінами, а потім перепроду-
ють його, при цьому не переймаючись якістю
продукції. На кінець 2011 р. в Україні офіційно
зареєстровано 11161 підприємств, які здійсню-
вали закупівлю молока та молочних продуктів.
У світі спостерігається висхідна динаміка

закупівельних цін на сире молоко. Закупівельні
ціни на молоко плавно підвищуються, причому
швидшими темпами там, де вони є найнижчи-
ми (тобто різниця в цінах на молоко в різних
країнах поступово скорочується). Подальше
зростання цін у державах ЄС гальмуватиметь-
ся поступовою відмовою від державної під-
тримки цін, однак в Україні спостерігається про-
тилежна тенденція.
Якщо у вересні 2010 р. середня ціна на мо-

локо становила у перерахунку 35 євро/т, то у
жовтні — 33,2 євро/т, або знизилася на 5,4%.
На думку переробників, зниження закупівель-
них цін на сире молоко — явище цілком очіку-
ване. Дорога молочна продукція на прилавках
магазинів втратила привабливість для спожи-
вача і, як наслідок, значно скоротився продаж.
Вихід із такої ситуації переробники вбачають у
зниженні цін на сировину. Проте для госпо-
дарств населення ціна, за якою закуповують
сировину молокопереробні підприємства, пере-
буває в межах 20 євро/т. Причому в господар-
ствах населення України вироблялося близь-
ко 80% від загальної кількості молока [6].
Просте порівняння цін у різних країнах є не

зовсім коректним через різні базисні характе-
ристики для визначення залікової вартості мо-
лока (жирність і вміст білка). До того ж стандар-
ти на вітчизняне молоко значно поступаються
світовим, проте вищі за відповідні показники
Росії (табл. 2). Наприклад: базова жирність в
Україні — 3,4% (у Німеччині — 3,7%, у Швей-
царії — 4%); базовий вміст білка в Україні —
3% (у Німеччині — 3,4%, у Швейцарії — 3,3%) [3].
Зазначимо, що ціна на українське молоко,

яке відповідає німецьким базовим показникам
за жирністю і білком, на вересень 2010 р. ста-
новила 30,69 євро/т. Причому лише за умови,
що це молоко відповідало б західним показни-
кам якості (щодо бактеріальної засміченості,
вмісту соматичних клітин тощо). Вітчизняні

стандарти якості відстають не лише від євро-
пейських, а й російських, а фактична якість
молока не завжди відповідає навіть вітчизня-
ним стандартам (табл. 2).
Очевидно, що просте порівняння середніх

цін на 1 кг молока не дає змоги зробити ґрун-
товних висновків. Порівняти ціни можна, якщо
взяти до уваги краще українське молоко. Од-
нак у цьому разі доцільно вжити термін «стан-
дартне молоко» — це молоко із вмістом жиру
та білка відповідно 4,2 і 3,4%. При цьому вміст
бактерій в 1 мл молока не має перевищувати
25 тис. од., а соматичних клітин — 250 тис.
Зазначимо, що крім показників якості, в де-

яких країнах (США, Велика Британія) молоко
поділяють ще й за напрямом використання.
Так, у США є 4 класи молока, які різняться не
показниками якості, а напрямом використання.
Найвищу закупівельну ціну (перший клас) отри-
мують фермери, які постачають молоко для
подальшого використання у вигляді питного.
Другий клас присвоюється молоку для виготов-
лення йогуртів, вершків тощо. Третій клас — це
молоко, яке використовують для приготування
твердих сирів. Найнижчу ціну (четвертий клас)
одержують фермери, які продають молоко для
виробництва масла та сухого молока. Мотива-
ція така: питне молоко та продукти із незбира-
ного молока — це продукція негайного спожи-
вання, тоді як сири та масло можуть досить
довго зберігатися [5].
Вітчизняне молоко вищого класу та класу

«екстра» — це європейське молоко нижчого
класу, яке ще прийнятне для переробки. Укра-
їнське молоко першого та другого класів євро-
пейські молокопереробні підприємства просто
відмовилися б приймати. Це пов’язано насам-
перед з неповним використанням генетичного
потенціалу молочної худоби, захворюваннями
молочного стада, низьким забезпеченням пов-
ноцінними кормами тварин, недостатнім техніч-
ним рівнем устаткування і технології виробниц-
тва, які застосовують сільськогосподарські та
молокопереробні підприємства.
Використання для переробки молока низької

якості, одержаного від господарств населення,
стало причиною заборони імпорту українських
молочних продуктів у Російську Федерацію [5].
Нині коло учасників процесу виробництва і

руху товару розширилося, відносини між ними
формуються як між економічно самостійними й
адміністративно незалежними суб’єктами гос-

Україна 3,4 3,0 <400000 <100000

Росія 3,4 3,0 <500000 <300000

Світ 4,2 3,4 249999 24999

2. Порівняльний аналіз параметрів я ості моло а в У раїні, Росії та світі

Бактеріальна
забрудненість, у см3Країна Жирність, % Білок, % КСК, см3

Удосконалення взаємовідносин між суб’єктами
молокопродуктового підкомплексу України



73Вісник аграрної наукитравень 2012 р.

ЕКОНОМІКА

подарювання, вони стали гнучкішими, різнома-
нітнішими і ґрунтуються на принципах конку-
ренції та ділового підприємництва. Визначаль-
ним критерієм діяльності кожного суб’єкта стає
економічний інтерес, отримання максимально-
го прибутку, тому кожен із них самостійно будує
свою господарську роботу, вибирає партнерів
на ринку і встановлює з ними економічні відно-
сини.
Основними елементами економічних відно-

син між суб’єктами продуктових підкомплексів
є ціни на продукцію, тарифи на переробку, транс-
портування, умови взаєморозрахунків, заходи
матеріальної заінтересованості та відповідаль-
ності сторін за взятими зобов’язаннями. Саме
вони визначають можливість прибуткового ве-
дення виробничої діяльності кожного учасника,
встановлення стійких взаємовідносин.
Розв’язання проблем еквівалентності обмі-

ну, узгодженості інтересів, пропорційності та
ритмічності виробництва можливе лише на ос-
нові регулювання ціноутворення, вдосконален-
ня договірних відносин. Проте договірні відно-
сини між заготівельниками і виробниками ма-
ють формальний характер, встановлюються в
однобічному порядку переробними підприєм-
ствами, а виробники молока, власне, виявля-
ються безправними.
Отже, поширена система економічних відно-

син між суб’єктами молочного підкомплексу не
забезпечує розвитку молочного скотарства, ос-
кільки на шляху між виробником і споживачем
у ланцюзі перебувають переробні підприємства
й торгівля, які через систему занижених цін і
високих торговельних надбавок забирають част-
ку виручки, набагато більшу, ніж становить їх
внесок у виробництво та реалізацію молочної
продукції. Форма виробничо-економічних та
організаційних зв’язків, коли сільськогосподар-
ські товаровиробники і переробні підприємства
лише номінально входять до складу АПК, у
ринкових умовах виявилася неспроможною, не
забезпечила узгоджування соціально-економіч-
них інтересів цих суб’єктів господарювання.
Потрібно розробити механізм взаємодії інте-
ресів суб’єктів молокопродуктового підкомплексу
з використанням економічних важелів, які да-
дуть змогу налагодити оптимальні виробничі
відносини та зорієнтувати всіх учасників на от-
римання готової продукції з високою еконо-
мічною ефективністю. Необхідність удоскона-
лення виробничих відносин і пошуку найбільш
раціональної організаційної форми їх втілення
у молочному підкомплексі зумовлена високою
господарською та комерційною взаємоза-
лежністю діяльності сільськогосподарських
підприємств та молокопереробних підприємств
і торгівлі.

Економічні взаємовідносини між суб’єктами
молокопродуктового підкомплексу України ха-
рактеризуються такими основними чинника-
ми: руйнування налагоджених каналів реалі-
зації сільськогосподарської сировини призвело
до втрати багатьма молокопереробними
підприємствами своїх сировинних зон; незба-
лансованість розвитку сільського господар-
ства як на рівні регіону, так і на рівні окре-
мих районів, зумовило недостатній рівень за-

Висновки

вантаженості виробничих потужностей пе-
реробних підприємств; монополізм перероб-
них підприємств щодо сільськогосподарських
товаровиробників; низький рівень мотивації
сільськогосподарських товаровиробників до
збільшення обсягів виробництва молока; не-
еквівалентний розподіл доходів від реалізації
кінцевої продукції між суб’єктами агропромис-
лового комплексу; низький рівень розвитку
споживчої кооперації.
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Постановка проблеми. Виробництво цукро-
вого буряку в Україні має стати важливою стра-
тегічною галуззю і посісти провідне місце в еко-
номіці країни. Це зумовлено тим, що основний
продукт галузі — цукор являє собою базову
сировину для багатьох харчових виробництв і
тому є важливою складовою продовольчої без-
пеки держави [4].
За збирання цукрових буряків вміст гички у

кінцевому воросі коренеплодів шкідливо впли-
ває на вихід цукру. Результати досліджень по-
казали, що вимоги стандарту за використання
традиційних технологій відокремлення гички
виконуються в обмеженому діапазоні посту-
пальних швидкостей. Це створює технологічну
несумісність за робочими швидкостями між
операціями відокремлення гички та викопуван-
ня коренеплодів. Так, відокремлення гички від-
бувається при швидкостях руху до 1,5 м/с, а
викопування коренеплодів — до 2,5 м/с. У
зв’язку з цим виникає потреба в удосконаленні
традиційних технологій та створенні нових ро-
бочих органів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання експериментальних досліджень техно-
логічного процесу і робочих органів для відок-
ремлення гички відображені в роботах Погорі-
лого Л.В., Булгакова В.М., Татьянка М.В., Мар-
тиненка В.Я., Зуєва М.М., Хелемендика М.М.,
Топоровського С.А. та ін. Однак ці досліджен-
ня переважно орієнтовані на традиційні техно-
логії та гичковідокремлювальні апарати.
Нами проведено теоретичне дослідження

розподілення наземних цукроносних мас і за-
пропоновано комбінований процес відокрем-
лення гички [2–3, 5]. Цей процес передбачає
безкопірний зріз коренеплодів низького висту-

пання, копірний зріз коренеплодів середнього
виступання та безкопірний зріз коренеплодів
високого виступання. Також розроблено копір-
но-роторний гичковідокремлювальний апарат,
що виконує цей технологічний процес.
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Розроблений новий копірно-роторний відок-
ремлювач гички складається із носійного дис-
ка 1, робочих елементів, встановлених на шар-
нірах 2, що складаються з копірної частини 3
та ріжучої частини 5. Сусідні робочі елементи
кінематично зв’язані за допомогою упорів 4
(рис. 1).
Відокремлювач працює так. За взаємодії ко-

пірної частини робочого органу з головкою ко-
ренеплоду відхиляється система робочих еле-
ментів за допомогою кінематичного зв’язку між
ними. Після проходження копірною частиною
головки коренеплоду система робочих елемен-
тів орієнтується на необхідну висоту зрізу і пор-

Рис. 1. Констр тивна схема ново о опірно-
роторно о ич орізально о апарат
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ційно кожним робочим елементом видаляєть-
ся частина головки коренеплоду з гичкою. Піс-
ля досягнення головкою коренеплоду кінця рі-
жучої частини система елементів сходить з го-
ловки і відновлюється вихідним положенням
робочого органу для взаємодії з наступною го-
ловкою коренеплоду.
Достатньою умовою для проведення аналі-

зу експериментальних даних є однорідність
дисперсій на проведені досліди, що визначає
відтворюваність результатів досліджень. Пере-
вірку відповідності цій умові здійснено з вико-
ристанням критерію Кохрена. Адекватність мо-
делі перевірялася за критерієм Фішера, зна-
чущість коефіцієнтів рівняння регресії — за
критерієм Стьюдента згідно з методикою [1].
Емпіричні залежності показників якості проце-
су відокремлення гички від керованих факто-

рів апроксимувалися квадратичними функція-
ми. За результатами лабораторних досліджень
отримано регресійні залежності показників
якості процесу від поступальної швидкості V,
вертикального зазору а, висоти виступання го-
ловок коренеплодів h, відхилення робочого ор-
гану від умовної осі рядка δ (рис. 2).
Отже, основним фактором, що впливатиме

на появу косого зрізу є відхилення робочого
органу від умовної осі рядка δ. Тому необхідно
дослідити його поєднану дію з поступальною
швидкістю v та висотою виступання головки
коренеплоду над рівнем ґрунту h. За результа-
тами досліджень побудовано поверхню відгуку
відхилення площини зрізу від горизонтального
положення за поступальної швидкості V = 2 м/с.
Аналізуючи поверхню відгуку, ми бачимо чітко
виражений мінімум функції при певних значен-

Дослідження нового
відокремлювача гички цукрових буряків

Рис. 2. Залежності по азни ів я ості процес відо ремлення ич и: а — залиш ів ич и на
оренеплодах, б — втрат ц роносної маси від параметрів δδδδδ та h при а=25 мм
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нях зміщення δ. Оскільки одним із завдань ро-
боти є підвищення продуктивності процесу ві-
докремлення гички, то нами проведено аналіз
функції відгуку за допомогою двомірних пере-
тинів в ділянці підвищених швидкостей V=1,8–
2,2 м/с. Зі збільшенням фактора висоти висту-
пання головок коренеплодів над рівнем ґрунту
відхилення площини зрізу від горизонтального
положення та відходи цукроносної маси зрос-
тають, а залишки гички на коренеплодах спада-
ють. Відхилення площини зрізу не перевищує
агротехнічних вимог для коренеплодів низького
виступання, для коренеплодів середнього діа-
пазону висот виступання відхилення площини
зрізу збільшуються понад рівень агротехнічних
вимог, але враховуючи випадковий характер
розподілення цукроносних мас відносно по-
верхні ґрунту в польових умовах слід очікува-
ти менших значень цього показника.
Отже, за поступальних швидкостей V мен-

ше 2,2 м/с можливі значення δ при яких коре-
неплоди всього діапазону висот виступання

будуть нормально зрізані — H<10°. Мінімальні
відхилення площини зрізу за поступальної швид-
кості V робочого органу близько 2 м/с будуть в
діапазоні δ=50–60 мм.
Допустимі відхилення площини зрізу будуть

при δ>30 мм. Очевидно, що при δ>50 мм мо-
жуть збільшитися залишки гички на головках
коренеплодів низького виступання. Втрати цук-
роносної маси при δ=20–50 мм збільшуються,
але це свідчить про активізацію процесу відок-
ремлення гички. За зрізу гички за межами цьо-
го діапазону втрати цукроносної маси зменшу-
ються, але це пояснюється появою косих зрізів
головок коренеплодів. Отже, з урахуванням
викладеного вище раціональним діапазоном
зміщення осі ротора від умовної осі рядка мож-
на вважати δ=30–50 мм (рис. 2).
Отримані емпіричні залежності висоти зрізу

головки від конструктивно-технологічних пара-
метрів та режимів роботи робочого органу ви-
користані під час розрахунків показників якості
процесу відокремлення.

 Внаслідок проведених експериментальних
досліджень копірно-роторного відокремлюва-
ча гички встановлено можливість виконання
технологічного процесу на швидкості посту-
пального руху до 2,2 м/с і кутовій швидкості
ротора, що пов’язана з поступальною швид-
кістю: ω=10·πV; основними конструктивно-
технологічними параметрами, при яких мож-
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ливе якісне виконання технологічного проце-
су є: вісь ротора паралельна умовній осьовій
лінії рядка, діаметр ротора — 600 мм, від-
стань від осі ротора до осі підвісу робочих
елементів — 200 мм, початкове відхилення
робочого елемента від площини обертання —
50°; раціональне значення зміщення осі рото-
ра від умовної осьової лінії рядка δ =30–50 мм.
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Установлено ефе тивність дії мінеральних
добрив на форм вання площі лист ової поверхні
та динамі на опичення с хої речовини
рослинами льон олійно о сорт Бла итно-
помаранчевий. Ма симальні по азни и площі
лист ової поверхні та с хої речовини відзначено
фазі цвітіння за системи добрення

N30Р60К90+N15.

Для одержання високих і стабільних урожаїв
льону олійного слід дотримуватися технології
вирощування культури в умовах Північного Лі-
состепу, зокрема збалансованої системи удоб-
рення, системи захисту та сортової політики.
Однією з культур, що забезпечує розширен-

ня ринку олійних культур, є льон. Льон олійний
— цінний харчовий та лікувальний продукт.
Його насіння містить до 55% олії, багатої на
поліненасичені жирні кислоти Омега-3. Лляну
олію використовують для лікування і профілак-
тики цукрового діабету, ожиріння, захворювань
кишково-шлункового тракту та ін. [3, 5].
За ранніх строків сівби та короткого періоду

вегетації льон олійний є добрим попередником
для більшості сільськогосподарських культур,
зокрема для пшениці озимої. Льон олійний —
чудова страхова культура у разі загибелі ози-
мих. Це дає змогу формувати заплановані вро-
жаї навіть у засушливих умовах за рахунок
ефективного використання зимових запасів во-
логи та добре розвиненої кореневої системи,
здатної проникати на глибину до 2 м.
Одним із головних факторів, які сприяють

підвищенню врожайності льону, є застосуван-
ня добрив. Згідно з твердженням Л.Л. Балаше-
ва [2], льон олійний — примхлива культура
щодо удобрення, зокрема щодо азотних доб-
рив. У складі його сухої речовини міститься
1,5–5% азоту. Як зазначає М.І. Афонін, за не-

стачі в ґрунті азоту зменшується кількість коро-
бочок на рослині, а його надлишок гальмує роз-
виток рослини, подовжуючи вегетаційний пері-
од [1], знижує вміст олії і затримує утворення
бутонів і квіток, що призводить до нерівномір-
ного дозрівання, яке ускладнює збирання [6].
Мета досліджень — вивчити вплив систе-

ми удобрення на формування продуктивності
льону олійного сорту Блакитно-помаранчевий
в умовах Північного Лісостепу.
Матеріал і методика досліджень. Польові

дослідження з вивчення впливу системи удоб-
рення на формування продуктивності льону
олійного здійснювали впродовж 2009–2011 рр.
у відділі адаптивних інтенсивних технологій
зернобобових, круп’яних і олійних культур ННЦ
«Інститут землеробства НААН».
Ґрунт дослідної ділянки — сірий лісовий лег-

косуглинковий, його шар 0–20 см містить гуму-
су 1,08–1,15%, рухомого фосфору Р2О5 —
11,4–14,6 мг та обмінного калію (за Чиріковим)
— 8–9,2 мг/100 г ґрунту. Попередник — пше-
ниця озима. Агротехніка в досліді загально-
прийнята, за винятком досліджуваних елемен-
тів. Система удобрення складалася з таких ва-
ріантів: контроль (без добрив), Р60К90, N30Р60К90,
N45Р60К90, N15Р60К90+N15, N30Р60К90+N15. Під-
живлення азотними добривами (NH4NO3) здійс-
нювали у фазі ялинки. Дати фенологічних фаз
росту та розвитку рослин льону олійного ви-

Контроль 11,8 0,10 30,3 0,45 54,1 0,81
Р60К90 15,5 0,14 36,5 0,58 70,2 1,03
N30Р60К90 21,1 0,22 46,1 0,94 89,7 1,65
N45Р60К90 25,3 0,27 51,4 1,20 101,4 2,12
N15Р60К90+N15 18,2 0,18 49,5 1,05 95,1 1,82
N30Р60К90+N15 21,5 0,21 66,2 1,53 127,2 2,70

*1 — площа листкової поверхні, см2/рослину; **2 — суха речовина, г/рослину.

1. Динамі а форм вання площі лист ової поверхні та на опичення с хої речовини рослина-
ми льон олійно о сорт Бла итно-помаранчевий (середнє за 2009–2011 рр.)

Варіант
удобрення

Фаза росту та розвитку

ялинка бутонізація цвітіння

1* 2** 1 2 1 2
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Вплив системи удобрення
на формування продуктивності льону олійного

значали візуально згідно із загальноприйнятою
методикою [4].
Аналіз результатів проведених досліджень

показав, що внесення мінеральних добрив по-
зитивно впливало на формування площі лист-
кової поверхні та динаміку накопичення сухої
речовини рослинами льону олійного. Так, у се-
редньому за 2009-2011 рр. у фазі ялинки вне-
сення мінеральних добрив у дозі Р60К90 забез-
печило площу листкової поверхні 15,5 см2/рос-
лину. Із застосуванням мінеральних добрив
дозою N45Р60К90 площа листкової поверхні
збільшилася до 25,3 см2/рослину (табл. 1). Її
приріст, зумовлений  системою удобрення, пе-
ребував у межах 3,7–13,5 см2/рослину.
Завдяки внесенню мінеральних добрив  дозою

N30Р60К90 та додатково N15 у підживлення от-
римали максимальні показники площі листкової
поверхні у фазі бутонізації. За цієї системи
удобрення площа листкової поверхні станови-
ла 66,2 см2/рослину, що на 35,9 було більше,
ніж на контролі та 29,7 см2/рослину — на фоні.
Позитивну дію мінеральних добрив було від-

значено і у фазі цвітіння. Так, за системи удоб-

рення N30Р60К90 показники площі листкової по-
верхні становили 89,7 см2/рослину, що було
більше, ніж у варіанті без добрив (54,1 см2/рос-
лину) на 35,6 см2/рослину. Унесення мінераль-
них добрив дозою N30Р60К90+N15 забезпечува-
ло площу листкової поверхні на рівні 127,2 см2/
рослину. Приріст щодо контролю та фону ста-
новив 73,1 та 57 см2/рослину відповідно.
Унесення мінеральних добрив збільшувало

кількість сухої речовини та інтенсивність її на-
копичення. Так, у фазі ялинки за внесення міне-
ральних добрив у дозі N45Р60К90 рівень нако-
пичення сухої речовини був найбільший і ста-
новив 0,27 г/рослину.
У фазах бутонізації та цвітіння максималь-

не накопичення сухої речовини в рослинах льо-
ну олійного спостерігалося за системи удобрен-
ня N30Р60К90+N15 і відповідно становило 1,53 і
2,70 г, що було на 1,08 і 1,89 г більше, ніж на
контролі, де вміст сухої речовини становив 0,45
та 0,81 г відповідно за фазами.
Результати проведених досліджень свідчать

про чітку закономірність у формуванні врожай-
ності рослин льону олійного залежно від дослі-
джуваних факторів. Установлено, що в середньо-
му найнижчий рівень урожайності — 0,86 т/га
формувався у варіанті без унесення добрив.
Система удобрення, яка передбачала внесен-
ня фосфорно-калійних добрив, сприяла підви-
щенню врожайності до 1,14 т/га (табл. 2).
Найвищий рівень урожайності льону олійно-

го формувався у варіанті з унесенням міне-
ральних добрив дозою N30Р60К90+N15 і стано-
вив 2,12 т/га. За внесення сумарної дози азо-
ту 30 кг/га в основне удобрення спостерігалося
зменшення врожайності до 1,4 т/га. Приріст до
контролю від застосування добрив становив
0,28–1,26 т/га.

Контроль 0,86 –
Р60К90 1,14 0,28
N30Р60К90 1,40 0,54
N45Р60К90 1,51 0,65
N15Р60К90+N15 1,61 0,75
N30Р60К90+N15 2,12 1,26

2. Вплив системи добрення на рівень ро-
жайності льон олійно о сорт Бла итно-по-
маранчевий (середнє за 2009–2011 рр.), т/ а

Урожайність,
т/га

Приріст
урожаю, т/га

Варіант
удобрення

Дослідженнями встановлено, що внесення
мінеральних добрив дозою N30Р60К90 та до-
датково N15 у позакореневе підживлення куль-

Висновки

тури забезпечує найвищий рівень урожайнос-
ті льону олійного (2,12 т/га) в умовах Пів-
нічного Лісостепу.
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Важливою господарсько цінною ознакою
овець є їхня вовнова продуктивність, що має
велике значення для задоволення потреб на-
селення в гігієнічному і теплому одязі. Саме
рівень вовнової продуктивності та якість вовни
є вагомими показниками, що визначають пле-
мінну й господарську цінність тонкорунних і
напівтонкорунних порід овець.
Одним з основних показників вовнової про-

дуктивності овець є настриг вовни, який зале-
жить від генетичних особливостей, віку, вгодо-
ваності тварини, площі шкіри, густини руна,
товщини і довжини вовни.
Сучасні напівтонкорунні породи овець м’ясо-

вовнового напряму продуктивності вирізняють-
ся великою різноманітністю за настригом вов-
ни, її довжиною, товщиною, технологічними та
іншими властивостями, що мають спадкову зу-
мовленість [5, 6]. М’ясо-вовнові породи овець,
виведені в Україні, мають досить високу вов-
нову продуктивність, оскільки під час їхнього
створення добір переважно відбувався за на-
стригом вовни.
Багато дослідників вовнової продуктивності

помісних тварин, отриманих за різних схем схре-
щування тонкорунних і тонкорунно-грубововно-
вих маток з баранами вітчизняних напівтонко-
рунних м’ясо-вовнових порід, відзначають, що
вже в першому поколінні можна отримати по-
місей, які за окремими показниками вовнової
продуктивності або за комплексом ознак пере-
вищують матерів та однолітків від тонкорунних
порід [2, 3, 8].
Цінність вовни визначається спадково зу-

мовленими чинниками і залежить від будови,
звивистості, густоти, довжини, тонини і міцності
вовнових волокон, кількості та якості жиропо-
ту. Селекційне значення кожного чинника ви-
значається його біологічною роллю у форму-
ванні кількісних та якісних ознак вовнової про-
дуктивності.
Одним з вагомих чинників підвищення ефек-

тивності добору за якісними та кількісними показ-
никами вовнової продуктивності у вівчарстві
вважається дослідження фізико-механічних влас-
тивостей вовни на основі об’єктивних методів.
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Досліджено рівень вовнової прод тивності
та я ості вовни чистопородно о та помісно о
молодня , отримано о від по линально о
схрещ вання з ви ористанням баранів-плідни ів
порід олібс і те сель на мат ах АМД.
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Вовна за своїми властивостями є однією з
найскладніших волокнистих структур біологіч-
ного походження. Останнім часом проводять
багато досліджень, пов’язаних з міжпородним
схрещуванням для поліпшення м’ясної продук-
тивності овець. Вивчають вплив схрещування
тонкорунних і напівтонкорунних маток із бара-
нами порід шароле, олібс, тексель на м’ясні
якості потомків [4, 5]. За даними досліджень
установлено, що цей метод розведення сприяє
значному підвищенню швидкості росту помісей,
поліпшенню їхніх відгодівельних і м’ясних яко-
стей. Проте вовнову продуктивність помісного
молодняку, отриманого від поглинального схре-
щування напівтонкорунних вівцематок із бара-
нами породи тексель та олібс, вивчено недо-
статньо.
Мета досліджень — вивчення рівня вовно-

вої продуктивності та якісних показників вовни
чистопородного і помісного молодняку, отрима-
ного від поглинального схрещування за вико-
ристання баранів-плідників порід олібс і тексель,
на матках АМД на базі ТОВ «Шаролезька вів-
ця» Новомосковського району Дніпропетров-
ської області (загальна чисельність поголів’я —
200 овець).
Матеріал і методи досліджень. Рівень вов-

нової продуктивності вивчали у піддослідного
молодняку у віці 5,5 (настриг пояркової вовни),
а також у 14 міс. Визначено фізико-технічні по-
казники згідно із загальноприйнятими методи-
ками (довжину вовни, її тонину та міцність на
розрив).
Результати досліджень. Пояркова вовна є

чудовою сировиною для виготовлення тканин
серії «штучне хутро», а також тонкодисперсних
суконних, повстяних тканин.
На підставі проведених досліджень установ-

лено, що настриг пояркової немитої вовни в
піддослідного молодняку 5,5-місячного віку ста-
новить 0,70–0,94 кг, а чистої — 0,36–0,47 кг
(табл. 1).
За настригом немитої пояркової вовни під-

дослідні помісні ярки породи тексель переви-
щували чистопородних АМД на 34,3% (Р<0,02),
потомки олібса — на 25,7% (Р<0,05). У тварин
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контрольної групи спостерігалася тенденція до
вищого виходу чистого волокна  порівняно з по-
місями як за породою тексель, так і олібс (на
2,1 і 1,8%). З огляду на це різниця за настри-
гом чистої вовни між чистопородними та по-
місними тваринами була меншою і становила
30,5 і 22,2% (Р<0,05) відповідно. Не виявлено
істотної різниці між помісями та чистопородни-
ми однолітками за довжиною вовни, яка в 5,5-
місячних ярок становила 7,4–7,7 см.
Критерієм ступеня поєднання показників ма-

си тіла і руна є коефіцієнт вовновості, величи-
на якого свідчить про кількість вовни (г), що
припадає на 1 кг живої маси. Зазвичай кое-
фіцієнт вовновості використовують для добору
тварин, у яких висока вовнова продуктивність
поєднується з високою живою масою. Нами
розраховано показники коефіцієнта вовновості
за настригом пояркової оригінальної та чистої
вовни.
Коефіцієнт вовновості у чистопородних ярок

породи АМД становив за розрахунку оригіналь-
ної вовни — 24,7, чистої — 12,7 г. В отриманих
помісей від поглинального схрещування бара-
нів порід олібс і тексель ці показники були дещо
вищими і становили 29,1 та 30,7 за настригом
вовни в оригіналі та 14,5 і 15,3 г відповідно за
настригом чистої вовни, але різниця між по-
рівнювальними групами була недостовірною.

За даними М.В. Єгорова [5], тексель×кав-
казькі помісі різної кровності за настригом ори-
гінальної вовни перевищували напівкровних
помісних баранчиків від кавказької та північно-
кавказької порід, але поступалися їм за настри-
гом чистої вовни.
В.Т. Шуваєв, В.І. Похил, О.М. Задорожня та ін.

проводили схрещування маток дніпропетровсь-
кого типу асканійської м’ясо-вовнової породи з
асканійськими кросбредними баранами. По-
місний молодняк мав кращі показники не лише
м’ясної, а й вовнової продуктивності [4].
Г.О. Болотников, І.І. Селькин досліджували

вовнову продуктивність і якість вовни ярок пів-
нічнокавказької м’ясо-вовнової породи та по-
місей з австралійськими кориделями. Помісі
перевищували своїх чистопородних одноліток
за цими якостями [1].
Перевага помісей перед чистопородними

тваринами за настригом вовни, на нашу дум-
ку, зумовлена ефектом гетерозису, що позна-
чається на розмірі габітуса, а тому і на збіль-
шенні площі тулуба піддослідних тварин.
За настригом вовни в оригіналі та чистому во-

локні між чистопородними і помісними ярками
в 14-місячному віці є певні відмінності (табл. 2).
Так, за кількістю немитої та митої вовни най-

більшою продуктивністю відрізнялися помісні
ярки від олібса і текселя, які перевищували

Вовнова продуктивність
овець різних генотипів

Настриг вовни, кг:
  немитої 0,70±0,006 17,5 0,88±0,058* 14,8 0,94±0,061** 14,4
  чистої 0,36±0,027 17,0 0,44±0,044* 22,3 0,47±0,032* 15,1
Вихід чистої вовни, % 52,2±2,29 9,8 50,4±1,68 7,4 50,1 ±1,60 7,1
Довжина вовни, см 7,4±0,30 15,0 7,7±0,29 14,3 7,4±0,35 17,8
Коефіцієнт вовновості:
  вовни оригінальної 26,7±2,00 16,7 30,0±0,92 6,8 31,3±2,03 14,5
  вовни чистої 13,7±0,62 10,1 15,1±0,93 13,8 15,7±1,21 17,2

* Р<0,05; ** Р<0,02.

АМД 4,23±0,141 14,7 2,39 ±0,120 13,8 56,6
F2 Ол 4,93±0,173 15,3 2,82 ±0,101 13,5 57,2
F2 Т 5,16±0,110 10,4 3,01±0,090* 12,3 58,3

* Р<0,05.

2. Вовнова прод тивність піддослідно о по олів’я віці 14 міс.

1. Вовнова прод тивність піддослідно о молодня

Показник

Генотип

АМД F2Ол F2 Т

Х±Sx CV, % Х±Sx CV, % Х±Sx CV, %

Група

Настриг вовни, кг

Вихід митого
волокна, %немитої чистої

Х±Sx CV, % Х±Sx CV, %
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чистопородних ярок АМД відповідно на 0,7 і
0,93 кг, або на 16,5 і 21,9% вовни в оригіналі
та на 0,43 і 0,62 кг,  або 17,9 і 25,9% (Р<0,05)
за настригом чистої вовни. Вихід митого волок-
на у чистопородних ярок АМД був нижчим на
0,6–1,7 абс. % від олібса і текселя відповідно
порівняно з помісними тваринами.
Перевагу помісних ярок від олібса й тексе-

ля перед чистопородними однолітками АМД
установлено за коефіцієнтом вовновості (табл. 3).
Дані табл. 3 свідчать про досить високі спів-

відношення настригу вовни в оригіналі до жи-

Вовнова продуктивність
овець різних генотипів

АМД 78,9±4,34 14,69 44,6±2,93 13,8

F2 Ол 88,5±3,81* 15,31 50,6±2,34** 13,5

F2 Т 90,8±5,42*** 10,33 52,9±2,11 12,3

* Р<0,02; ** Р<0,01; *** Р<0,001.

3. Коефіцієнт вовновості піддослідно о по олів’я

Вовна

Група
немита чиста

Х±Sx CV, % Х±Sx CV, %

вої маси у всіх піддослідних груп, що пов’яза-
но з добрими показниками вовнової продуктив-
ності.
Перевага помісних одноліток від олібса і тек-

селя перед чистопородними ярками АМД за
коефіцієнтом вовновості немитої вовни стано-
вила 12,9 і 15,1%, а за кількістю митої вовни
— 13,4 та 18,6% відповідно. Вважаємо, що це
зумовлено вищим показником настригу вовни
в оригіналі та виходом чистого волокна в по-
місей і меншою живою масою чистопородних
АМД.

Встановлено, що поліпшувальною породою
є барани-плідники інтенсивних м’ясних порід
олібс і тексель, які вирізняються плодючістю,
молочністю, підвищеною енергією росту та
вовновою продуктивністю. Вовнова продук-

Висновки

тивність у поєднанні з належною кормовою
базою дає змогу отримати скоростигліший
молодняк із високими показниками вовнової
продуктивності не тільки за кількістю вовни
в оригіналі, а й настригом чистої вовни.
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Досліджено с тність, е ономічний зміст та
по азни и оцін и ефе тивності виробництва
зерна в системі правління
сільсь о осподарсь им виробництвом,
наведено власне обґр нт вання та визначення
поняття е ономічної ефе тивності. Поб довано
ор анізаційно-е ономічн модель ефе тивності
виробництва зерна на ієрархічних рівнях
правління в сільсь о осподарсь их
підприємствах.

Постановка проблеми. В умовах форму-
вання ринкових відносин в АПК проблема
підвищення ефективності агровиробництва на-
буває надзвичайної важливості, оскільки ре-
зультативність господарської діяльності ве-
ликою мірою визначає темпи розширеного
відтворення галузі і рівень задоволення потреб
суспільства у продуктах харчування та сіль-
ськогосподарській сировині.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Проблеми економічної ефективності як об’єкта
управління в сільськогосподарських підприєм-
ствах досліджували В.Г. Андрійчук, В.К. Збар-
ський, С.М. Кваша, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак
та ін. Зокрема, питання ефективності вироб-
ництва зернових висвітлювалися в роботах
В.І. Бойко, Л.М. Худолій, В.Я. Месель-Веселя-
ка, І.В. Кобута, О.М. Боднар та ін. Проте питан-
ня формування й розвитку ефективної систе-
ми виробництва зерна на ієрархічних рівнях
управління агропідприємств потребують по-
дальшого наукового обґрунтування та практич-
ного вирішення.
Мета досліджень — розвиток наукових по-

ложень і розробка методичних рекомендацій
щодо формування системи показників оцінки
економічної ефективності в агропідприємствах.
Результати досліджень. Економічна ефек-

тивність як економічна категорія характеризує
одну з найважливіших сторін суспільного ви-
робництва — його результативність і показує
кінцевий корисний ефект від використання спо-
житих виробничих ресурсів галузі: трудових,
земельних і матеріальних; рівень управління та
організації виробництва; кількість, якість і ре-
зультати реалізації продукції; можливості здійс-
нення розширеного відтворення галузі й еконо-
мічного стимулювання працівників.
Ефект розглядається як досягнутий резуль-

тат від тих чи інших заходів, що здійснюються
в агровиробництві, який виражається в обсязі
валової, товарної і кінцевої продукції, валово-
го доходу та прибутку.
Ефективність — відносний ефект, результа-

тивність процесу, операції, проекту, що визна-
чається як відношення ефекту, результату до
витрат, які забезпечили його отримання [7].
Під економічним ефектом слід розуміти ре-

альний абсолютний результат виробництва,
ціннісне вираження продукту. Деякі дослідни-
ки вважають, що ефект економічної діяльності
доцільно розглядати як результат, що тією чи
іншою мірою відповідає цілям, визначеним у
сфері виробництва, розподілу, споживання,
тобто в процесі відтворення загалом [6, 8].
Установлено, що еволюція категорії ефек-

тивності пов’язана із розвитком продуктивних
сил та виробничих відносин суспільства, а кри-
терій визначається змістом основного еконо-
мічного закону. Ефективність відповідно до ос-
новного економічного закону відображає зв’я-
зок між використанням факторів виробництва
й одержаними результатами, загальну зацікав-
леність в найекономнішому використанні ре-
сурсів у процесі розширеного суспільного від-
творення галузі для отримання найбільшої ма-
си національного доходу та фонду відтворення
робочої сили [5].
Ефективність — це економічна категорія, яка

відображає виробничі відносини з погляду еко-
номії живої та уречевленої праці і кінцевий ко-
рисний ефект від застосування засобів вироб-
ництва та живої праці [9].
З позиції суспільства, виробництво вважа-

ється ефективним, якщо виробляється необхід-
на кількість продукції за мінімальних витрат
ресурсів; з позиції агропідприємства — якщо
забезпечується його розширене відтворення; з
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позиції особистих інтересів — якщо створюють-
ся умови для задоволення матеріальних і ду-
ховних потреб працівників підприємств.
Загалом ефективність виробництва можна

виразити так: максимальне виробництво про-
дукції за мінімального використання обмежених
економічних ресурсів. Проте в ринкових умовах
ефективність характеризується максимальним
одержанням прибутку через виробництво та ре-
алізацію споживчих цінностей, що задовольня-
ють своєю якістю і ціною споживачів.
Узагальнення наявних методичних підходів

до оцінки ефективності виробництва зерна дає
змогу виокремити основні показники порівняль-
ної оцінки використання землі, праці, матері-
альних і технічних ресурсів: урожайність зерно-
вих культур, прямі витрати праці на виробницт-
во 1 ц зерна, собівартість виробництва одиниці
продукції, додаткові витрати на надбавку вро-
жайності та їх окупність, розмір чистого дохо-
ду, прибутку на одиницю посівної площі та оди-
ницю продукції, рентабельність виробництва,
річний економічний ефект [4].
Є пропозиції доповнити цю систему показ-

ників і використовувати в економічній оцінці
інтенсивних технологій показники матеріало-
ємності, енергоємності, енергоозброєності пра-
ці [1, 3]. На нашу думку, систему показників еко-
номічної оцінки варіантів інтенсивних техно-
логій обробітку зернових необхідно доповнити
показниками, що характеризують рівень еколо-
гічної збалансованості варіантів технологій,
визначають стан землі за вмістом гумусу в ор-
ному шарі, рівень відтворення родючості ґрун-
тів. Визначати ці показники слід і за викорис-
тання інтенсивних технологій, і таким чином оці-
нювати їхній вплив на екологічний стан ґрунтів.
Економічна ефективність як форма вияву

кінцевого результату використання засобів ви-
робництва та живої праці у господарській діяль-
ності на різних рівнях виробництва сприятиме
цілеспрямованому управлінню процесом мо-
дернізації та інтенсифікації діяльності агро-
підприємств, зокрема й ефективністю вироб-
ництва зерна (рисунок).

Економічна ефективність
виробництва зерна як об’єкт управління
в сільськогосподарських підприємствах

На рисунку вертикальні стрілки вказують на
комунікацію інформації для визначення показ-
ників ефективності виробництва зерна на різ-
них рівнях управління виробництвом в аг-
ропідприємстві. Основою визначення цих по-
казників є планово-прогнозна, облікова й
контрольно-аналітична інформація.
На першому рівні управління ефективністю

виробництва продукції зернових культур мають
формуватися показники ефективності вироб-
ництва продукції конкретних зернових культур,
що обчислюються в натуральних і вартісних
одиницях виміру, на другому — показники
ефективності виробництва продукції групи зер-
нових культур у натуральних, вартісних та
умовно натуральних одиницях виміру, на тре-
тьому — показники ефективності виробницт-
ва та продажу зерна в натуральних і вартісних
одиницях виміру. На першому рівні формують-
ся показники для оперативного управління, на
другому — для тактичного і на третьому —
стратегічного управління виробництвом зерна
загалом по підприємству. Ці показники викорис-
товують для прийняття науково обґрунтованих
управлінських рішень.
Для забезпечення ефективного розвитку ок-

ремих напрямів діяльності агропідприємств
треба розробити відповідну систему управлін-
ня. Формування системи управління ефектив-
ним виробництвом зерна передбачає такі на-
прями: планування, організацію, мотивацію,
координацію, контроль та аналіз.
Дотримання запропонованої системи дасть

змогу агропідприємствам здійснити пошук ре-
зервів для підвищення ефективності вироб-
ництва зерна. Вибір напрямів удосконалення
виробництва зерна потребує врахування зов-
нішніх і внутрішніх факторів, які впливають на
систему управління агропідприємств, що дасть
змогу підприємству ефективніше реалізувати
інноваційні розробки у господарській практиці,
вести пошук та обґрунтовувати напрями вдос-
коналення.
Забезпечення ефективного розвитку зерно-

виробництва в агропідприємствах потребує
особливого підходу до системи планування,
яка має відповідати умовам сталості та гнуч-
кості результатів.
Запропонований підхід до управління ефек-

тивним розвитком зернового виробництва на
підприємстві розглядається нами як стратегіч-
ний процес, спрямований на впровадження ін-
новаційних розробок із реальними за величи-
ною витратами на основі використання певних
методів і до визначеного моменту часу.
Розроблення напрямів підвищення ефектив-

ності виробництва зерна за таким підходом
може мати комплексний і неперервний харак-
тер, сприяти координації усіх сторін діяльності

Ієрархічні рівні оцін и е ономічної ефе тив-
ності виробництва зерна в сільсь о оспо-
дарсь их підприємствах

Економічна ефективність
виробництва на рівні
підприємства

Економічна ефективність
виробництва на рівні
підрозділів

Економічна ефективність
виробництва на рівні
об’єктів виробництва
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Економічна ефективність
виробництва зерна як об’єкт управління
в сільськогосподарських підприємствах

підприємства — виробничої, маркетингової,
фінансової, технологічної, аналітичної та ін.,
однак не може бути уніфікованим процесом.
З метою реалізації стратегічної програми

необхідно створити дієву систему ефективного
розвитку зернової галузі, яка сформує її еконо-
мічну привабливість для агротоваровиробників.
Реалізація економічних методів управління мож-
лива через організацію центрів відповідаль-
ності в агропідприємствах на принципах внут-
рішньогосподарського та комерційного розра-
хунків. У цих умовах будь-яке управлінське рі-
шення й оптимізація виробничих факторів,

зокрема й раціональне використання земель-
них, матеріальних, трудових і фінансових ре-
сурсів за центрами відповідальності та напря-
мами діяльності, мають базуватися на досто-
вірній, оперативній та вичерпній інформації.
Основною інформаційною базою ефективної

управлінської праці в системі управління агро-
виробництвом є планування, управлінський об-
лік, аналіз і контроль. Отже, у реалізації зазна-
чених функцій управління ефективністю вироб-
ництва зерна слід враховувати основні вимоги,
що висуваються до планування, контролю, уп-
равлінського обліку та інформації.

Формування системи управління ефектив-
ністю агровиробництва, розробка принципо-
во нових підходів до його організації в еконо-
мічних суб’єктах, до регулювання економічних
відносин і раціональне використання виробни-
чого потенціалу цієї стратегічної галузі є од-
ним з актуальних питань, успішне вирішення
якого відкриває подальші можливості для роз-

Висновки

ширеного відтворення галузі. Планово-про-
гнозні, контрольні, оцінні та інформаційно-
аналітичні функції управління мають бути
взаємопов’язані і стати єдиним інструмен-
том універсальної технології обґрунтування
управлінських рішень щодо підвищення ефек-
тивності виробництва зерна в умовах ризи-
кового землеробства та кризових ситуацій.
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Безуглый Н.Д., Балюк С.  А., Трускавецкий Р.С.
Почвы и их плодородие в правовом поле земель-
но-рыночных отношений//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 5–10.
Обоснована необходимость присвоения почвам и
их плодородию правового статуса, в отсутствии
которого сформировать цивилизованное функци-
онирование рынка земель невозможно. Указано на
недопустимость отождествления понятий «земля»
и «почва». Охарактеризовано содержание этих
дефиниций. Акцентировано внимание на социаль-
ной значимости информации о почвах и их пло-
дородии в решении продовольственных, экологи-
ческих и энергетических проблем страны.

Носко Б.С., Гладких Е.Ю. К проблеме трансфор-
мации и длительности последействия фосфорных
удобрений в черноземах//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 11–15.
Установлены параметры изменений фосфатного
уровня чернозема типичного под влиянием приме-
нения фосфорных удобрений в запас. –. Постро-
ено уравнение регрессии, позволяющее прогнози-
ровать длительность последействия фосфорных
удобрений. Определены главные факторы сниже-
ния содержания подвижного фосфора в пахотном
слое почвы и доля каждого из них в общем объе-
ме потерь фосфатов,  доступных для растений.

Молдован В.Г., Квасницкая Л.С.  Зависимость
показателей плодородия чернозема подзолистого
от фактора севооборота и систем удобрения//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. — С. 16–18.
Установлена закономерность процесса изменений
гумусного состояния, физико-химических свойств
почвы в 5-польных севооборотах под влиянием
фактора севооборота и систем удобрения.

Швартау В.В., Михальская Л.Н. Влияние азотных
удобрений на активность гербицидов аксиал и
дерби//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. —
С. 19–22.
Исследовано влияние внекорневого внесения
азотных удобрений на активность граминицида
аксиал и противодводольного гербицида дерби и
возможность их совместного применения. Уста-
новлено, что азотные удобрения повышают актив-
ность аксиала и не влияют на активность дерби,
а их одновременное применение является воз-
можным и экономически выгодным приемом для
эффективной борьбы с сорняками в посевах зер-
новых колосовых культур.

Авраменко С. В. Урожайность пшеницы озимой
в зависимости от  комплекса агротехнических при-
емов выращивания//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 23–25.
Приведены результаты исследований по изучению
различных вариантов комплекса агротехнических
приёмов выращивания сортов пшеницы озимой
после люцерны. Установлена позитивная реакция
культуры на факторы интенсификации, способ-
ствующие реализации потенциала современных
сортов.

Влизло В.В., Симонов М.Р., Петрух И.М. Гор-
мональная регуляция молокообразования у коров
//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. –
С. 26–28.
Приведен анализ содержания окситоцина, пролак-
тина, инсулина, кортизола, ТТГ, трийодтиронина,
тироксина, паратгормона и кальцитонина в сухо-
стойных и дойных коров. После отела в крови ко-
ров достоверно увеличивается содержание окси-
тоцина, пролактина, кортизола, ТТГ и паратгормо-
на, снижается содержание инсулина и гормонов
щитовидной железы.

Лазаревич А.П. Использование семян рапса в
рационах коров//Вісник аграрної науки. — 2012. —
№ 5. — С. 29–31.
Приведена оценка результатов использования му-
ки из семян каноловых сортов рапса озимого в
кормлении коров в условиях АР Крым.

Гайдей О.С. Стресс как биологическое явление//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. — С. 32–33.
Рассмотрены вопросы, связанные с историей воз-
никновения понятия «стресс», его биологической
сущностью и физиологическими механизмами.

Кравченко Ю.С., Белый В.П. Откорм бычков на
рационах с разным содержанием сочных кормов//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. — С. 34–35.
Приведены результаты интенсивного откорма
бычков на рационах с различным содержанием
сочных и концентрированных кормов. Изучены
влияние структуры и состава рационов на поеда-
емость кормов, интенсивность роста бычков и зат-
раты питательных веществ при откорме животных
до высоких весових кондиций.

Церенюк А.Н. Исследование полиморфизма по
основным генам QTL новых заводских единиц в
породах свиней ландрас и уэльс//Вісник аграрної
науки. — 2012. — № 5. — С. 36–38.
Проведены исследования полиморфизма генов
QTL — RYR1, PRLR, ESR и MC4R у животных но-
вых заводских единиц в породах ландрас и уэльс
в сравнении с животными породы ландрас отече-
ственной и уэльс английской селекций. Установ-
лено, что новые заводские единицы по основным
исследуемым генам QTL практически не уступа-
ют животным других изученных мясных генотипов.

Скрипник В.Г., Козий Р.В., Скрипник А.В. Факто-
ры патогенности возбудителя сапа Burkholderia
mallei//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. —
С. 39–42.
Приведены известные факторы патогенности
B. mallei и основные направления исследований
патогенеза с целью усовершенствования методов
диагностики и профилактики сапа у лошадей. Зна-
ние структуры возбудителя необходимо для пони-
мания его взаимодействия с организмом и разра-
ботки эффективных методов борьбы с заболева-
нием. Среди известных факторов патогенности
B. mallei важную роль играют капсула, липополи-
сахарид и система секреции 3-го типа. Роль дру-
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гих факторов патогенности таких как система сек-
реции 6-го типа и кворум сенсинг требует даль-
нейшего изучения.

Климова О.Е. Реализация генетического потенци-
ала инбредных линий по признакам продуктивнос-
ти при гетерозисной селекции сахарной кукурузы//
Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. — С. 43–47.
Приведены результаты формирования признаков
продуктивности, проявления гетерозиса и показан
характер их наследования у гибридов сахарной
кукурузы. Обоснована приоритетность использо-
вания линий с высокими и отдаленными абсолют-
ными значениями. По мощности объединения при-
знаков у линий и гибридов установлена эффектив-
ность сочетания составляющих продуктивности и
отмечены наиболее тесные их связи.

Фененко А.І., Москаленко С. П., Кудринец-
кий Р.Б., Михайленко П.М., Ткач В.В. Направле-
ния технологического и технического воспроизвод-
ства индустриальных ферм по производству мо-
лока//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. —
С. 48–52.
Отображены положение, прогнозированные, науч-
но обоснованные направления воспроизводства и
стратегия развития технологических решений, ко-
торые обеспечат конкурентоспособное производ-
ство молока.

Булыгин С. Ю., Пристер Б.С., Фурдычко О.И.,
Дутов А.И. К программе безопасного ведения сель-
скохозяйственного производства на территориях,
загрязненных радионуклидами вследствие Черно-
быльской катастрофы//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 53–57.
Рассмотрены проблемы и перспективы минимиза-
ции последствий Чернобыльской катастрофы. По-
казано, что сегодня основным источником облуче-
ния населения является сельскохозяйственная
продукция, произведенная на загрязненной терри-
тории. Улучшение радиологической ситуации воз-
можно только при условии комплексного внедре-
ния мероприятий, направленных на производство
гарантированно радиологически безопасной сель-
скохозяйственной продукции.

Барвинский А.В. Защита пахотных земель Киев-
ского Полесья от уплотнения//Вісник аграрної на-
уки. — 2012. — № 5. — С. 58–61.
Проанализированы причины распространения пе-
реуплотнения пахотных земель Киевского Полесья
и предложены меры по предотвращению этого
деградационного процесса.

Усатенко Н.Ф., Крыжская Т.А. Использование
показателя «активность воды» в технологии про-
изводства мясопродуктов//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 5. — С. 62–65.
Разработан экспрессный метод оценки качества
мясопродуктов по показателю активности воды
при их изготовлении и хранении.

Сатина Г.М. Перспективы развития орехоплодно-
го производства в Украине//Вісник аграрної науки.
— 2012. — № 5. — С. 66–69.
Раскрыты перспективы отрасли, цель и задачи
государственной программы, основные положения
и пути формирования товарного производства
орехов.

Паска И.Н. Усовершенствование взаимоотноше-
ний между субъектами молокопродуктового под-
комплекса Украины//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 70–73.
Осуществлена оценка взаимоотношений между
субъектами молокопродуктового подкомплекса
Украины и предложены пути их улучшения. Осо-
бое внимание уделено исследованию цен на мо-
локопродукцию как индикатора взаимоотношений
между участниками молокопродуктового подкомп-
лекса.

Борис А.М. Исследования нового отделителя бот-
вы сахарной свеклы//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 74–76.
Разработаны новый копирно-роторный отделитель
ботвы, экспериментальная установка, исследован
процесс отделения ботвы сахарной свеклы.

Вишневская Ю.С. Влияние системы удобрения на
формирование продуктивности льна маслично-
го//Вісник аграрної науки. — 2012. — № 5. —
С. 77–78.
Установлено эффективность действия минераль-
ных удобрений на формирование площади листо-
вой поверхности и динамику накопления сухого
вещества в растениях льна масличного сорта Бла-
кытно-помаранчевый. Максимальные показатели
площади листовой поверхности и сухого вещества
были отмечены в фазе цветения при системе
удобрения N30Р60К90+N15.

Лесновская Е.В. Шерстная производительность
овец разных генотипов//Вісник аграрної науки. —
2012. — № 5. — С. 79–81.
Исследованы уровень шерстной продуктивности и
качество шерсти чистопородного и помесного мо-
лодняка, полученного от поглотительного скрещи-
вания с использованием баранов-производителей
пород олибс и тексель на матках АМД.

Кривошея-Гунько И.О. Экономическая эффектив-
ность производства зерна как объект управления
в сельскохозяйственных предприятиях//Вісник аг-
рарної науки. — 2012. — № 5. — С. 82–83.
Исследованы суть, экономическое содержание и
показатели оценки эффективности производства
зерна в системе управления сельскохозяйствен-
ным производством, приведены собственное обо-
снование и определение понятия экономической
эффективности. Построена организацинно-эконо-
мическая модель эффективности производства
зерна на иерархических уровнях управления в
сельскохозяйственных предприятиях.
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Bezugly M., Baliuk S., Truskavetsky R. Soils and
their fertility in legal field of land-market relations//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 5. — P. 5–10.
Necessity is justified of appropriation to soils and their
fertility of a legal status in which absence to generate
the civilized operation of the market of lands is im-
possible. Inadmissibility is indicated of identification
of terms «land» and «soil». The content of these
definitions is characterized. Special attention is given
to social significance of the information on soils and
their fertility in the solution of food, ecological and
power problems of the state.

Nosko B., Gladkih Ye. To the problem of conversion
and duration of after-action of phosphate fertilizers
in black earth//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 5. — P. 11–15.
Parameters are determined of fluctuations of phos-
phate level of typical black earth under the influence
of application of phosphate fertilizers in a store. The
equation of the regression is created which allows to
prognosticate duration of after-action of phosphate
fertilizers. Primary factors of decrease of the content
of mobile phosphorus in arable layer of soil and share
of each of them in the aggregate volume of loss of
phosphates, accessible to plants are determined.

Moldovan V., Kvasnitska L. Dependence of indexes
of fertility of podsolic black earth on the crop rotation
factor and fertilizer systems//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 5. — P. 16–18.
Regularity of process of change of humus condition
status, physical and chemical soil characteristics in
5-field crop rotations under the influence the factor
of crop rotation and fertilizer systems is determined.

Shvartau V., Mihalska L. Influence of nitrogen fertili-
zers on activity of herbicides Aksil and Derby//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 5. — P. 19–22.
Influence of foliage importation of nitrogen fertilizers
on activity of gramicid Aksil and anti-bipartite her-
bicide Derby and possibility of their joint application
is investigated. It is fixed that nitrogen fertilizers
increase activity of Aksil and do not influence activity
of Derby. Their simultaneous application is possible
and economic method for efficient weed control in
sowings of grain crops is determined.

Abramenko S. Productivity of winter wheat depen-
ding on complex of agro-technical methods of cul-
tivation//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 23–25.
Results of probes on study of various variants of a
complex of agro-technical methods of cultivation of
grades of winter wheat after Lucerne are brought.
Positive response of a crop to the factors of inten-
sification promoting implementation of potential of
modern grades is fixed.

Vlizlo V., Simonov M., Petruh I. Hormonal regulation
of milk production at cows//News of agrarian scien-
ces. — 2012. — № 5. — P. 26–28.
Analysis of the content of Oxytocinum, Prolactinum,
Insulin, Hydrocortisone, Thyrotropic hormone, Triio-

dothyronine, Thyroxine, Parathormone and Calcitonin
in dry and milk cows is brought. The content of Oxyto-
cinum, Prolactinum, Hydrocortisone, Thyrotropic hor-
mone and Parathormone in blood of cows after cal-
ving is authentically enlarged, while the content of
Insulin and Hormones of thyroid gland drops.

Lazarevich A. Use of seeds of rape in rations of
cows//News of agrarian sciences. — 2012. — № 5.
— P. 29–31.
The performance measurement of use of flour from
seeds canol grades of winter rape is brought at fee-
ding cows in conditions of AR Crimea.

Gaydey O. Stress as the biological phenomenon//
News of agrarian sciences. — 2012. — № 5. —
P. 32–33.
The questions bound to history of origin of concept
«stress» are surveyed, as well as its biological nature
and physiological mechanisms.

Kravchenko Yu., Beliy V. Fattening of bull-calves using
rations with different content of juicy foods//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 5. — P. 34–35.
Results of intensive fattening of bull-calves using
rations with the different content of juicy and con-
centrated foods are brought. Influence of structure
and compound of rations on palatability of feedstuff,
intensity of growth of bull-calves and expenditures of
nutrients are studied at fattening animals up to high
weight conditions.

Tsereniuk A. Study of polymorphism on major genes
QTL of new factory units in breeds of pigs Landrace
and Wales//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 36–38.
A study is carried out of polymorphism of genes QTL
— RYR1, PRLR, ESR and MC4R — at animals of
new factory units in breeds Landrace and Wales in
comparison with animals of breeds Landrace of do-
mestic and Wales of English selections. It is fixed that
new factory units on basic investigated genes QTL
are practically the same to animals of other studied
meat genotypes.

Skripnik V., Koziy R., Skripnik A. Factors of pato-
genicity of the causal organism of glanders Burkhol-
deria mallei//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 39–42.
Known factors of patogenicity of B. mallei and main
ways of investigation in pathogenesis for the purpose
of development of methods of diagnostics and pro-
phylaxis of glanders at equines are brought. The
knowledge of structure of causal organism is ne-
cessary for comprehension of its interacting with an
organism and development of efficient methods of
controlling disease. Among the known factors of pato-
genicity of B. mallei an important role play sheath,
liposaccharide and system of secretion of 3-rd type.
The role of other factors of patogenicity such as
system of secretion of 6-th type and quorum sensing
requires the further study.

Klimova O. Implementation of genetic potential of
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closed lines on production characters at heterosis
selections of sweet corn//News of agrarian sciences.
— 2012. — № 5. — P. 43–47.
Results are brought of forming production characters,
manifestations of heterosis. Character of their in-
heritance at hybrids of sweet corn is shown. The
priority use is justified of lines with the high and
remote absolute values. Efficiency of combination of
components of productivity is determined on capacity
of incorporation of tags at lines and hybrids and their
closest links are registered.

Fenenko A., Moskalenko S., Kudrinetskiy R., Mi-
haylenko P., Tkach V. Direction of technological and
engineering reproduction of industrial farms on pro-
duction of milk//News of agrarian sciences. — 2012.
— № 5. — P. 48–52.
The state, prognosticated and scientifically justified
directions of reproduction, and development strategy
of technological solutions which will ensure com-
petitive production of milk are mapped.

Bulyghin S., Prister B., Furdychko O., Dutov A. To
the program of safety support of farm-production in
the terrains polluted by radionuclides after Chernobyl
accident//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 53–57.
Problems and perspectives of minimization of aftere-
ffects of Chernobyl accident are surveyed. It is shown
that today the basic source of bombarding radiation
of the population is the agricultural products manu-
factured in low-purity terrain. Improvement of radio-
logical situation is possible only under condition of
complex implementation of measures aimed at pro-
duction of radiologically safe agricultural products.

Barvinskiy A. Protection of Polisya plow lands from
compaction//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 58–61.
The causes of soil compaction of plow lands of Kiev
Polisya are analyzed and measures on prevention of
that degradation process are offered.

Usatenko N., Kryzhska T. Use of an index «WATER
ACTIVITY» in manufacture of meat products//News
of agrarian sciences. — 2012. — № 5. — P. 62–65.
The express quality evaluation method of meat pro-
ducts on an index of water activity is developed at
their manufacture and storage.

Satina G. Perspectives of development of walnut
production in Ukraine//News of agrarian sciences. —
2012. — № 5. — P. 66–69.

Perspectives of branch, the purpose and problems
of the state program, original positions and paths of
forming commodity production of walnuts are
described.

Paska I. Development of mutual relations between
subjects of milk sub-complex of Ukraine//News of
agrarian sciences. — 2012. — № 5. — P. 70–73.
An assessment is made of mutual relations between
subjects of milk sub-complex of Ukraine, and ways
of their improvement are offered. Special attention
is given to investigation in prices on milk produce as
indicator of mutual relations between participants of
milk sub-complex.

Boris A. Study of new field divider of haulm of sugar-
beet//News of agrarian sciences. — 2012. — № 5.
— P. 74–76.
New copy-rotor field divider of haulm, experimental
unit are developed, and the process of haulm of
sugar-beet is investigated.

Vyshnivska Yu. Influence of fertilizer system on
forming productivity of oily flux//News of agrarian
sciences. — 2012. — № 5. — P. 77–78.
Efficiency is determined of action of fertilizers on
forming leaf area and dynamics of dry weight pro-
duction in plants of oily flux of grade Blue-Orange.
The maximum indexes of leaf area and solid matter
are registered in the phase of blooming at fertilizer
system N30Р60К90+N15.

Lesnovska Ye. Wool productivity of sheep of dif-
ferent genotypes//News of agrarian sciences. —
2012. — № 5. — P. 79–81.
The level of wool productivity and quality of wool of
thoroughbred and mixed young animals gained from
absorbed crossing with the use of rams-manufac-
turers of breeds Olibs and Texel on wombs АМD are
investigated.

Kryvosheya-Gunko I. Economic efficiency of pro-
duction of grain as an object of control in agricultural
factories//News of agrarian sciences. — 2012. —
№ 5. — P. 82–83.
The essence, economic content and indexes of per-
formance evaluation of production of grain in gui-
dance system of farm-production are investigated.
Own justification and definition of concept of eco-
nomic efficiency are brought. The organizational and
economic model of production efficiency of grain on
hierarchical levels of management in the agricultural
factories is built.




