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Сприятливі для людини умови життя на Зем-
лі підтримуються завдяки безперервній роботі
природних екосистем. Сучасні масштаби де-
градації живого покриву планети змушують по-
ставити пріоритетну мету — безумовне збере-
ження наявних природних систем та їх різно-
манітності. Термін біорізноманітність (різно-
маніття) означає «бути різним», а організація
життя біологічної різноманітності базується пе-
редусім не на геномі, видах або екосистемах,
а на різноманітності використання земних ре-
сурсів за принципом розподілу праці, який ви-
пливає з історії еволюції життя на Землі.

У процесі еволюції з перших одноклітинних
мікроорганізмів згодом утворилися багатоклі-
тинні, які вже були втіленням принципу розпо-
ділу праці. З багатоклітинних організмів виник-

Ключові слова: мікробне різноманіття, біорізноманіття, функції мікроорганізмів, текстура
мікроорганізмів, мікробний біом, зміни клімату.

ли рослини, існування яких забезпечують міне-
ральні та органічні сполуки, вода і сонячна
енергія. Рослини зв’язували цю енергію біохі-
мічним та органічним способами відповідно до
свого метаболізму й акумулювали у своїх тка-
нинах. При цьому виникли дві різні біохімічні
форми, які значно розширили різноманітність.

Перша — трав’янисто-злакова і пролонгова-
на — деревинна. Дерева можуть утворювати-
ся тільки з другої біохімічної форми. На наступ-
ному етапі еволюції з’явилися організми, які
здатні забезпечити себе їжею лише спожива-
ючи рослини або їхні частини з акумульованою
в них енергією.

Друга — це тварини, які харчуються част-
ково рослинами, а частково іншими тварина-
ми, що в хімічному плані більш ефективно.
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Принцип конкуренції був розширений ще й зав-
дяки способам поведінки — захопленню здо-
бичі, полюванню або переслідуванню. До цієї
групи належить і людина зі своєю біологічною
частиною сутності. Незважаючи на ці еволю-
ційні кроки у створенні різноманітності, мікро-
організми, від яких почала розвиватися еволю-
ція всього живого, зберегли свою первинну
життєутворювальну роль [1–9, 11, 13, 14].

Мікробна різноманітність. Сукупність біо-
логічної маси мікроорганізмів (біом і метаге-
ном), особливо ґрунту, оскільки в ньому зосе-
реджено 95% усього пулу мікроорганізмів, май-
же така сама, як і багатоклітинних організмів.
Від життєвої активності мікроорганізмів зале-
жать усі вищі живі істоти, як у позитивному, так
і негативному розумінні.

Залежно від типу ґрунту та його культурного
стану різниця виявляється у значних коливан-
нях чисельності та структурі ґрунтових мікро-
організмів. Найбільша різноманітність ґрунто-
вих мікроорганізмів спостерігається в чорно-
земах та окремих підтипах каштанових ґрунтів.
Високою чисельністю мікроорганізмів характе-
ризуються також сіроземні ґрунти. З півночі на
південь у ґрунтах відбуваються зміни та пере-
розподіл мікробного метагеному, зокрема
збільшення представленості та домінування
окремих видів. Мікробіота активно функціонує
і формує переважно верхній горизонт ґрунтів,
беручи участь в утворенні гумусового шару, де
зосереджено найбільший запас органічних
форм поживних елементів, тобто родючість
ґрунтів і ґрунтові мікроорганізми тісно взаємо-
пов’язані [6, 9, 13] .

У ризосфері функціонує велика кількість мік-
роскопічних організмів, зокрема бактерії, мікро-
міцети, найпростіші і водорості. Найбільш по-
ширеними є бактерії. Рослини за рахунок ор-
ганічних сполук кореневих виділень (ексудатів)
вибірково на рівні молекулярних сигналів залу-
чають корисні для них бактерії, створюючи ду-
же низьке різноманіття середовища.

Мікроорганізми, зокрема й корисні мікроор-
ганізми ризосфери рослин (КМРР) (рисунок) на
різних рівнях організації перебувають у тісній
взаємодії з рослинами переважно через їхнє
коріння (ризосферу). До різноманітності ризо-
сферної мікробіоти належать різні за функція-
ми мікроорганізми, зокрема ризобактерії, що
стимулюють ріст і розвиток рослин. Вони зав-
дяки різним механізмам взаємодії (молекуляр-
ний сигналінг, біоінформатика та ін.) є взаємо-
вигідними для рослин: зокрема через оптимі-
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зацію надходження поживних речовин у росли-
ни, антагонізм до інших мікроорганізмів, особ-
ливо патогенних, синтез регуляторів росту або
посилення вторинних метаболічних шляхів, які
безпосередньо пов’язані з підвищенням стре-
состійкості рослин. У багатьох видів рослин ці
вторинні метаболіти є корисними для здоров’я
людини [6–9].

Різноманітність КМРР представлено різними
філами бактерій: Allorhizobium, Agrobacterium,
Alcaligenes, Aquaspirillum, Azorhizobium, Azo-
spirillum, Azotobacter, Bacillus, Bradyrhizobium,
Desulfovibrio, Enterobacter, Erwinia, Flavobac-
terium, Klebsiella, Mesorhizobium, Methanobac-
terium, Pseudomonas, Rhizobium, Sinorhizobium,
Spirillum тощо. Умовою позитивного ефекту
КМРР на фоні їх більшої різноманітності є ви-
користання різних механізмів, які поділяються
на прямі і непрямі. Хоча різниця між ними не
завжди очевидна, непрямі, як правило, це ті,
що відбуваються за межами рослин, тоді як
прямі відбуваються в межах рослин і безпосе-
редньо впливають на їхній обмін речовин.

Використання різноманітності і функцій
КМРР в аграрному виробництві є одним з най-
важливіших біотехнологічних прийомів, який
може ефективно застосовуватися для віднов-
лення деградованих екосистем. Біотехнологія
КМРР може використовуватися для широкого
спектра цілей, які передбачають виробництво
біодобрив, біоіндикацію та біоконтроль, індук-
цію системного захисту та еліситору вторинних
метаболічних шляхів, виробництво продуктів
харчування та фармакології, що, зрештою, еко-
номічно вигідно [11, 14].

Понад 95% прокаріотних мікроорганізмів різ-
них ґрунтів потребує комплексної оцінки та ви-
значення впливу різних екологічних умов, так
само, як і весь пул їхніх генів і генних продуктів,
оскільки на фоні невідомих видів їхні функції
абсолютно не з’ясовані.

Функціональна екологічна мікробіоло-
гія — величезне джерело відкриття нових жит-
тєвих форм, нових біохімічних реакцій і шляхів,
а й непередбачуваних механізмів регуляції ге-
нів. Для з’ясування значення і характеру досить
складних зв’язків між мікроорганізмами і про-
цесами модифікації середовища їх існування
потрібні нові знання про мікробні системи і пе-
редусім про функції мікроорганізмів, зокрема в
розрізі структури їх розподілу і текстури [6–9,
11, 13].

Текстура мікробних угруповань — новий
науковий термін, сформований у процесі на-
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ших багаторічних фундаментальних і приклад-
них досліджень і запропонований для визна-
чення закономірності розподілу живих об’єктів
у ґрунті чи будь-якому іншому об’єкті (підходить
як для окремого виду, так і загалом ґрунту, а
також окремих його агрегатів). Оскільки ґрунт
характеризується гетерогенністю місць про-
живання мікроорганізмів, високою мікрозо-
нальністю їх розвитку, то у дослідженні діяль-
ності прокаріотних форм слід особливу увагу
приді-ляти і їхнім функціональним властивос-
тям [10, 12].

Цілеспрямоване вивчення ролі елементар-
них частинок та агрегатів, окремих груп, а та-
кож біому і метагеному ґрунтових мікроорга-
нізмів загалом важливе не лише для розумін-
ня основних функціональних особливостей
ґрунтів. Отримані знання можуть бути викорис-
тані для вирішення практичних питань віднов-
лення антропогенно-порушених екосистем,
розгляду важливих цільових груп ґрунтової
мікрофлори, що діють у функціональних сфе-
рах (наприклад, консорціум мікроорганізмів ге-
теротрофної та целюлозолітичної спрямова-
ності і можливість управління їхнім видовим
складом, щоб вплинути на формування мета-
болічних зв’язків та відновлення стійкого рос-
линного покриву). Функціональні властивості
значно чутливіші до впливу несприятливих
факторів, ніж чисельність і структура мікробних
угруповань. Виявлення принципових законо-
мірностей впливу умов середовища на мета-
болізм мікроорганізмів є науковою основою для
розробки нових біотехнологій в аграрному ви-
робництві, відкриває широкі можливості для
спрямованого синтезу клітинних макромолекул
та отримання цільових продуктів мікробного
процесу. Слід зазначити, що екологічні функції
мікробних угруповань настільки важливі й уні-
кальні, що будь-які їх зміни позначаються на
екосистемі загалом.

Мікроорганізми пулу біогеоценозу відіграють
головну функціональну роль у кругообігу речо-
вин, складовими елементами якого є транс-
формація органічних решток з їх подальшою
мінералізацією або іммобілізацією, замикаючи
таким чином біологічні цикли екосистем. Усе
різноманіття органічної речовини складається
з целюлози і являє собою полісахарид, що
з-поміж ?-1,4-зв’язаних молекул глюкози і є ос-
новним складовим структурним компонентом
клітинних стінок рослин. Внаслідок мікробіоло-
гічної діяльності, зазнаючи в ґрунті біологічно-
го розкладання та окиснення — гуміфікації, цей

полісахарид перетворюється на єдину, досить
стабільну хімічну субстанцію ґрунтового суб-
страту — гумусові речовини. Процес синтезу та
накопичення гумусу відбувається в результа-
ті повторюваної довгострокової різноманітної
поетапної зміни в метагеномі домінувальних
мікробних філотипів ґрунту на фоні взаємодії
з періодично змінюваним рослинним покривом.
В аграрному виробництві важливу роль відіграє
природна ґрунтова родючість, основу якої ста-
новлять гумусові речовини, формування і на-
копичення їх залежить від структури, різнома-
нітності та активності ґрунтової мікробіоти [7, 8,
11, 14] .

Вплив зміни клімату на біорізноманіття.
Масове порушення і навіть знищення природ-
них систем підриває видову різноманітність —
ключову умову сталості біосфери [3]. Внаслі-
док циклічних змін клімату з’являється серйоз-
на загроза біорізноманітності [15–17]. Неістотні
зміни клімату сумісні зі стійкістю екосистем і
їхніми функціями, проте їх швидкі зміни нега-
тивно позначаються на біорізноманітності. Очі-
кується, що нинішній цикл зміни клімату в май-
бутньому призведе до зменшення біорізнома-
ніття [18]. Багато видів не зможуть адаптува-
тися до умов життя, що зазнають швидких змін
[19]. Отже, їм загрожуватиме зникнення. Збіль-
шення кількості емісії атмосферного СО2 впро-
довж наступного століття, за прогнозами, ста-
не одним з основних факторів, які призведуть
до глобальних втрат біорізноманітності [20].
Середня температура за останнє десятиліття
збільшилася на понад 0,2°С, так само кількість
опадів протягом останніх 100 років у середньо-
му збільшилася на 2% [21]. Крім того, зміни
клімату просторово є різними. Екосистеми лісів
піддаються значно більшим змінам. Так само
відбуваються зміни середніх температур, опа-
дів, рівня моря, збільшення антропогенного
навантаження, що також пов’язано зі збільшенням
частоти та інтенсивності екстремальних явищ,
які впливають на біорізноманітність [22, 23].

Зміна клімату вже призвела до зникнень де-
яких біологічних видів [7]. Значний спектр ви-
дової різноманітності поширився в напрямку
полюсів та у вертикальному напрямку, і ця тен-
денція триватиме [15, 24]. Домінувальні види
поширюються, перерозподіляються в еконішах
і займають не властиві їм біотопи, витісняючи
аборигенні види. Фенологічні зміни в популяці-
ях, зокрема зсув циклів розмноження або за-
тримки періодів росту, впливає на видову взає-
модію [25]. Фенологічні порушення у квіткових
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рослин є несумісними з циклами їх запилю-
вачів. Це призводить до зникнення рослин і
запилювачів та негативних наслідків, а також
до змін структури мутуалістичних мереж [24].

Кілька компонентів зміни клімату, зокрема
температура, опади, концентрація CO2, дина-
міка світового океану, впливають на всі рівні
біорізноманітності: гени, види, а також середо-
вище їх існування [26]. На базовому рівні біо-
логічної різноманітності циклічні зміни клімату
здатні знизити генетичну різноманітність попу-
ляцій через зміни напрямку відбору, генетич-
ного дрейфу, диференціації популяцій та їх
швидкої міграції [27, 28]. Як наслідок, знижуєть-
ся адаптація до нових умов навколишнього
середовища, а ризик вимирання зростає. Крім
того, зміна взаємодії видів безпосередньо
впливає на функціонування і гомеостаз екосис-
теми [29–31].

На більш високому рівні організації біорізно-
манітності зміни клімату зумовлюють зміни в
рослинних та мікробних угрупованнях, що біль-
ше впливатиме на цілісність біому загалом.
Оцінка змін в екосистемах за тисячоліття свід-
чить, що їх зазнало близько 5–20% екосистем
Землі.

Особливе занепокоєння викликають питан-
ня порогів стійкості екосистем, що зумовлюють
незворотні зміни у біомах. Такі пороги можливі
через екологічне розуміння параметра стійкості
або зміни екологічних факторів як альтернатив-
них станів екосистем. Потенціал гістерезису
свідчить, що угруповання та екосистеми мо-
жуть бути в таких конфігураціях, після зміни
яких вони погано відновлюються [27, 28]. Зок-
рема, є досвід наслідків від вторгнення екзотич-
них і штучно інтродукованих видів [29] та неба-
жаних змін рослинності в наземних екосисте-
мах [30]. Після того, як екосистема входить в
зону небезпеки, одна її частина перебуває в
небезпеці перевищення порогового значення,
друга — в іншому стані. Заходи з підвищення
стійкості екосистем, тобто збереження біоріз-
номанітності, мають вирішальне значення.

Сучасними дослідженнями доведено, що
підвищення концентрації CO2 в атмосфері і
зміна клімату можуть призвести до великих
змін біорізноманітності. Особливо в південних
регіонах [31] підвищення температури на 2°C
характеризується як критичне (Міжурядова гру-
па експертів зі змін клімату (МГЕЗК)). У подаль-
шому зміни стають самовідтворювальними, так
званими змінами позитивного зворотного зв’яз-
ку, наприклад, знищення лісів може вплинути

на кількість опадів, що призведе до збільшен-
ня пожеж, висушування території і, зрештою —
до знищення екосистеми регіону. Внаслідок
запізнення розвитку біологічних і фізичних сис-
тем ці зміни стануть незворотними впродовж
наступних кількох століть [27], призводячи до
значних негативних наслідків для екології. Біо-
різноманітність — основний фундамент забез-
печення екосистемних функцій та умов для
життя людини, втрати, викликані змінами кліма-
ту, призводитимуть до зміни функцій і зменшен-
ня середовища проживання самої людини. Зни-
ження екосистемних можливостей можна чека-
ти від усіх типів землекористування: сільського
господарства, лісового господарства, рибаль-
ства, інфраструктури, міських агломерацій і
туризму. Крім комплексних заходів збережен-
ня біорізноманітності, є також штучні, зокрема
контроль за міграцією видів або збереженням
їх у місцях проживання.

Зростання змін клімату так само очікується
за використання різних видів людської діяль-
ності (тобто трансформації лісових насаджень
в землі сільськогосподарського призначення,
створення, зростання і розширення поселень),
чинитиметься тиск на біорізноманітність, що
приведе до серйозних змін, викликаних гло-
бальними змінами клімату [15]. Прогнозовані
темпи зміни клімату порівняно з минулими ро-
ками зростають. Генетична адаптація більшості
населення до нових кліматичних умов на місці
малоймовірна, на цьому фоні можлива мігра-
ція для багатьох видів зростатиме [14, 22].

Отже, природні екосистеми та створені
штучні агроекосистеми можна й треба розгля-
дати і враховувати як запаси природного фон-
ду, що генерує потоки проміжних і кінцевих то-
варів та послуг екосистем і який потрібно буде
регулювати для усунення негативних наслідків
та шкідливого впливу зазначених вище причин.
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Запаси природного фонду — це поновлювані
(передусім за рахунок рослин і мікроорганізмів)
і непоновлювані ресурси, наприклад біотичні,
геологічні, води, атмосфера, земельні ресурси.
Екосистемні потоки класифікуються за оцінка-
ми екосистем на порозі тисячоліття [33]: гомео-
стаз (кругообіг поживних речовин, первинне
відтворення), регулювання (пом’якшення на-
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Постановка проблеми. Проблема гаранту-
вання продовольчої безпеки населення стала
предметом активного розгляду світовим співто-
вариством з огляду на соціально-економічні
процеси, які відбуваються передусім у країнах,
що розвиваються. Стратегічне значення продо-
вольчого забезпечення наразі стоїть на одно-
му щаблі з енергетичним та фінансовим. При-
скорення розширеного відтворення промисло-
вості з виробництва продовольчих товарів є
однією з найголовніших передумов подолання
кризових явищ та забезпечення сталого еконо-
мічного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Серед наукового доробку останнього десяти-
ліття, де висвітлювалася проблематика продо-
вольчої безпеки, слід відзначити фундамен-
тальні праці вітчизняних науковців: В.І. Власо-
ва, Л.В. Дейнеко, С.М. Кваші, Т.Л. Мостенської,
О.І. Павлова, Б.Й. Пасхавера, П.Т. Саблука,
М.А. Хвесика, І.В. Федулової та ін. [1–5, 8]. Ці
праці демонструють розгорнуте бачення ав-
торів щодо сучасних викликів і проблем розвит-
ку агропродовольчого сектору України, його
конкурентоспроможності на внутрішньому і
зовнішніх ринках, можливостей вирішення
стратегічних завдань забезпечення продоволь-
чої безпеки країни. Водночас наявний методо-

Ключові слова: продовольство, безпека, незалежність, норми споживання.

логічний підхід до формування продовольчої
системи України потребує доопрацювання. З
огляду на це мають бути розв’язані такі пробле-
ми:

підвищення попиту на якісне та безпечне
продовольство;

забезпечення ефективного використання
сировинного потенціалу підприємств, мініміза-
ція імпортованої сировини за виробництва хар-
чових продуктів;

запобігання неадекватному ціноутворенню
на харчові продукти, зумовленому деформа-
цією ринкових відносин;

підвищення купівельної спроможності насе-
лення тощо.

Мета досліджень — з урахуванням реаль-
них викликів та можливостей їх нівелювання за-
ради гарантування продовольчої безпеки краї-
ни визначити напрями формування національ-
ної продовольчої системи на засадах незалеж-
ності.

Методи досліджень. У дослідженнях було
використано аналітичний, статистичний, по-
рівняльний методи та метод екстраполяції.

Результати досліджень. У межах країни
найвищим рівнем продовольчої безпеки є стан,
коли всі члени суспільства мають можливість
отримати повноцінне харчування, що забезпе-
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чується ефективною державною політикою та
бізнесом. Основними складовими системи є:
самозабезпеченість, незалежність, доступність
та якість (рис. 1).

Харчова промисловість завжди залишати-
меться стратегічно важливою галуззю націо-
нального господарства, від якої залежить доб-
робут народу. Згідно з класифікатором галузей,
який використовувався у вітчизняній статистиці
до 2000 р., харчова промисловість охоплюва-
ла харчосмакову, м’ясну, молочну та рибну
промисловості.

Харчосмакова промисловість України об’єд-
нувала групу спеціалізованих галузей з вироб-
ництва продовольчих товарів, що вироблялися
з сировини рослинного походження, зокрема
хлібопекарську, цукрову, кондитерську, мака-
ронну, олієжирову, плодоовочеву, виноробну,
спиртову, лікеро-горілчану, пивоварну, дріж-
джову, крохмале-патокову, соляну, чайну, пар-
фумерно-косметичну та тютюнову галузі. Та-
кож до харчосмакової промисловості належа-
ло виробництво безалкогольних напоїв, харчо-
вих концентратів та ін. продуктів (харчових
кислот, оцту, сахарину, сухого льоду і т.д.).
М’ясна промисловість охоплювала підприєм-
ства з переробки худоби і птиці та вироблен-
ня м’яса і м’ясних продуктів. Молочна промис-
ловість об’єднувала підприємства, що вироб-
ляли молоко й молочні продукти. До рибної
промисловості належали підприємства з вило-
ву та переробки риби, морського звіра і рибо-
продуктів. Окрему групу галузей становили бо-
рошномельно-круп’яна та комбікормова про-
мисловості, що переробляють зерно та інші
види сировини рослинного походження для
продовольчих, фуражних і технічних цілей. У
статистичній літературі ці підприємства часто
подавалися окремим рядком, а результати їх-
ньої діяльності хоч і не включались до сумар-

Формування національної продовольчої
системи на засадах незалежності

них показників харчової промисловості, які пуб-
лікувались у статистичних щорічниках того ча-
су, однак у наукових дослідженнях, як прави-
ло, в аналізі проблем харчової промисловості
вони використовувалися з огляду на кінцеве
призначення їх продукції.

У 2000 р. вітчизняна статистика перейшла
на міжнародні стандарти звітності об’єктів гос-
подарської діяльності. Основні види економіч-
ної діяльності, пов’язані з переробкою сільсько-
господарської сировини та виробництвом про-
довольчих товарів, були об’єднані в групу
«харчова промисловість та перероблення сіль-
ськогосподарських продуктів». При цьому деякі
галузі та окремі виробництва (соляна, парфу-
мерно-косметична, виробництво мила та ін.),
які раніше за народногосподарською класифі-
кацією належали до харчової промисловості,
при запровадженні нової — за видами еконо-
мічної діяльності (КВЕД) — були включені в
інші підгрупи обробної та добувної промисло-
вості, що зумовило певну незіставність стати-
стичних показників, які характеризують розви-
ток харчової та переробної промисловості в
періоди після 2000 р.

Починаючи з січня 2007 р. назви видів еко-
номічної діяльності наводяться відповідно до
другої редакції Класифікації (ДК 009:2005) і
об’єднані під загальною назвою «Виробництво
харчових продуктів, напоїв та тютюнових ви-
робів».

На сьогоднішній день харчова промисло-
вість належить до першої п’ятірки галузей, що
наповнюють державний бюджет, і посідає дру-
ге місце після енергетичної галузі за обсягами
виробництва продукції у структурі промислово-
го виробництва України (у 2012 р. — 18,2 і
24,5% відповідно). Згідно зі статистичними да-
ними, у 2012 р. частка випуску харчової про-
дукції, напоїв та тютюнових виробів у структурі
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ВВП країни становила 6,9% і значно поступа-
лася сільському господарству (7,9%) — табл. 1.

До речі, з усієї сільськогосподарської про-
дукції, що направляється на промислову пере-
робку(понад 60% від її загального обсягу), 85%
надходить на підприємства харчової і лише
15% — легкої промисловості. Тобто основна
галузь, що переробляє сільськогосподарську
сировину і є головним інтегратором АПК, — це
харчова промисловість.

Упродовж останніх років галузь збільшує
обсяги виробництва окремих видів продукції.
За даними Держкомстату України, у 2013 р.
виробництво продукції в харчовій промис-
ловості та підприємствах, що переробляють
сільськогосподарську сировину, порівняно з
2000 р. зросло: м’яса (зокрема субпродуктів І
категорії) — майже втричі; ковбасних виро-
бів — на 63,4%; молочних виробів — на 22,2%;
жирних сирів — у 2,4 раза; олії — у 3,3 раза;
маргаринової продукції — на 72,8%; безалко-
гольних напоїв — на 97,3%; мінеральних вод —
у 2,6 раза; солі — у 2,5 раза. Водночас відбу-
лося зниження виробництва масла вершково-
го — на 31,3%; хліба і хлібобулочних виробів —
на 38,7%; кондитерських виробів — 21,4%; цук-
ру з цукрових буряків — на 18,6% (табл. 2).

Наявний потенціал вітчизняного АПК прак-
тично повністю може (і повинен!) задовольни-
ти потреби населення в основних харчових
продуктах рослинного й тваринного походжен-
ня. Це стане можливим завдяки: нарощуванню

обсягів виробництва сільськогосподарської си-
ровини та вдосконаленню технології її перероб-
ки і зберігання; забезпеченню якості сировини
та харчових продуктів через впровадження су-
часних технологій, обладнання, систем серти-
фікації виробництв, що забезпечують їх кон-
курентоспроможність; зростанню купівельної
спроможності населення.

Рівень споживання основних харчових про-
дуктів подано у табл. 3.

Оптимальною вважається ситуація, коли
фактичне споживання людиною харчових про-
дуктів упродовж року відповідає раціональній
нормі, звичайно з урахуванням специфічних
суб’єктивних умов кожного (вік, стать, вид ді-
яльності і т.ін.).

Нині в Україні триває тенденція нераціональ-
ного споживання основних продуктів. Як і в по-
передні роки, фактичне споживання за продо-
вольчими групами «Хліб і хлібопродукти» та
«Картопля» перевищує раціональну норму на
8,9 і 12,9% відповідно. Водночас середньоста-
тистичний житель нашої держави недоїдає мо-
лочної продукції, м’ясних виробів, рибопро-
дукції, плодів і ягід. Рівень споживання за цими
групами продовольства за 2013 р. становив
відповідно: 57,7; 67,1; 71,0; 61,8%.

Проаналізувавши дані щодо забезпечення
основними видами продовольства вітчизняного
виробництва, можна зробити висновок про на-
явність і ще глибших проблем у частині само-
забезпечення м’ясом і м’ясними продуктами, а

Номінальний ВВП (у фактичних ринкових цінах),
млн грн 1082569 1302079 1408889 1447900

Валовий випуск продукції країни в основних
ринкових цінах, млн грн 2388289 2895283 2895862 н/д

ВВП сільського господарства, мисливства,
лісового господарства, млн грн 82641 110564 111748 131930

 частка с/г у ВВП країни, % 7,6 8,5 7,9 8,7

ВВП переробної промисловості, млн грн 158483 166382 180086 171802

 частка у ВВП країни, % 14,6 12,8 12,8 11,9

Випуск в основних цінах харчової продукції,
напоїв та тютюнових виробів, млн грн 197415 220682 2000001 н/д

 частка у ВВП країни, %

 (в основних цінах) 8,3 7,6 6,91 –

1 Попередні дані Держкомстату України. 2 Розраховано за даними Інституту економічних досліджень та
політичних консультацій.
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також плодами, ягодами та виноградом (табл. 4).
Крім того, незважаючи на «правильні» по-

казники щодо плодоовочевої продукції, в тор-
говельній мережі спостерігаємо картоплю, час-
ник (річна норма споживання якого на 1 люди-

ну становить 1 кг), інші овочі — закордонного
виробництва.

З огляду на не завжди правильні рішення
Україна втратила ряд важливих позицій в на-
сінництві, селекції, а також в цілих галузях: льо-

М’ясні вироби, зокрема субпродукти
І категорії), тис. т 2710,0 946,0 400,0 625,0 1067,9 1170,6 292,7

Ковбасні вироби, тис. т 900,0 277,0 175,0 309,0 283,0 286,0 163,4

М’ясні напівфабрикати, консерви,
тис. т 294,0 39,2 16,0 26,4 10,0 н/д - 

Молочні вироби з незбираного
молока (в перерахунку на молоко),
тис. т 6432,0 1293,0 1265,8 1548,0 1444,2 1546,8 122,2

Масло вершкове, тис. т 444,0 222,0 135,0 120,0 79,5 92,8 68,7

Жирні сири, тис. т 184,0 73,5 67,5 274,0 207,0 164,0 243,0

Олія соняшникова, тис. т 1070,0 696,0 973,0 1381,0 2990,0 3269,0 336,0

Маргаринова продукція, тис. т 289,0 109,0 162,0 302,0 363,0 280,0 172,8

Цукор-пісок буряковий, тис. т  5388,0  3500,0  1552,0  1900,0  1546,0  1263,0   81,4

Хліб і хлібобулочні вироби, тис. т 6701,0 4114,0 2464,0 2264,0 1808,0 1511,0 61,3

Кондитерські вироби, тис. т 1111,0 315,0 668,0 568,0 604,0 525,0 78,6

Напої безалкогольні, млн дал. 151,0 37,0 67,4 169,0 148,0 133,0 197,3

Мінеральні води, млн дал. 54,5 16,4 48,9 114,8 143,4 125,3 256,2

Сіль (видобуток) 8309,0 2867,0 2287,0 4854,0 4929,0 5796,0 253,4

* Складено та розраховано за даними Державної статистичної служби України.

Хліб
та хлібопродукти 101 94 141 124,1 111,7 111,3 110,4 109,4 110

Картопля 124 96 131 134,5 133 128,9 139,3 140 139

Овочі
та баштанні 161 105 103 101,0 137,1 143,5 162,8 159,4 163

Плоди і ягоди 90 68 47 29,1 45,6 48,0 52,6 52,5 55,6

Олія 13 8 12 9,3 15,4 14,8 13,7 13,0 13,5

Цукор 38 32 50 36,5 37,9 37,1 38,5 37,6 38

М’ясо 83 52 68 32,5 49,7 52,0 51,2 54,4 55,7

Молоко 380 341 373 197,7 212,4 206,4 204,9 214,9 219,3

Риба
і рибні продукти 20 12 18 8,4 15,1 14,5 13,4 13,6 14,2

Яйця 290 231 272 164 272 290 310 305 308

* Попередні дані.





Продукти
Норми споживання Споживання за роками

1990   2000   2009      2010 2011  2012 2013*раціональні мінімальні

Вид продукції
Рік

20001990 1995 2013 до
2000, %201320102005
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нарстві, хмелярстві, у стадії занепаду цукрова
та інші галузі. У бізнесі основою для визначен-
ня конкурентоспроможності продукції є спів-
відношення двох показників: ціна — якість. Про-
те для держави не завжди вигідною є закупів-
ля, можливо, і дешевших продуктів іноземного
виробництва, оскільки, по-перше: у вартості
іноземної продукції немає відрахувань у дер-
жавні фонди (зокрема і соціальних виплат);
по-друге: ціни мають властивість постійної ди-
наміки і за певних ситуацій стрімко зростають;
по-третє: продовольча безпека держави в
умовах ризиків та невизначеності спиратиметь-
ся, передусім, на власну сировинну базу та ви-
робництво.

Міжнародною статистичною практикою ши-
роко використовуються два показники, що ха-
рактеризують мінімальний рівень продовольчо-
го забезпечення:

1) енергетична цінність добового раціону
харчування однієї особи;

2) витрати сімейного бюджету на продоволь-
чі потреби.

 В Україні у 2012 р. середньодобова пожив-
ність раціону українця становила 2954 ккал,
тоді як рекомендована МОЗ норма — 3200 ккал,
тобто на 12% нижче від потреби. При цьому
лише 28,6% середньодобового раціону забез-
печується за рахунок споживання продукції тва-
ринного походження, що майже вдвічі мен-
ше за встановлений пороговий критерій (55%)
(рис. 2). Це є черговим підтвердженням незба-
лансованого харчування більшої частини насе-
лення нашої країни.

За нинішніх умов, згідно з даними статисти-
ки, рівень витрат домогосподарств на харчові
продукти становив 50,2% від усіх витрат, що
більше ніж удвічі перевищує аналогічні показ-
ники в ЄС (рис. 3). Розрахунки показують, що

в разі доведення споживання лише молокопро-
дукції до встановленої норми, витрати зростуть
іще на 34%, що є не реальним.

Отже, низька купівельна спроможність насе-
лення є чи не найголовнішим фактором нена-
лежного продовольчого забезпечення україн-
ців. Тому в цьому разі, на наш погляд, є 3 на-
прями розв’язання зазначеної проблеми: І —
підвищення заробітної плати (звичайно у спів-
відношенні зі зростанням продуктивності праці);
ІІ — зниження цін; ІІІ — державна дотація ма-
лозабезпеченим верствам населення.

Прикладом необхідності перегляду цін мо-
жуть бути дані, наведені на рис. 4, що показу-
ють перевищення наявних в Україні цін на ок-
ремі види молочної продукції відносно серед-
ньосвітових.

Для зниження витрат на підприємствах хар-
чової промисловості впроваджуються нові тех-
нології та обладнання, які дають змогу створю-
вати якісну й безпечну продукцію, а також
здійснювати виробництво альтернативних дже-

Формування національної продовольчої
системи на засадах незалежності

М’ясо та м’ясні продукти 86,1 91,4 88,9 93,7

Молоко та молочні продукти 106,4 106,7 104,6 102,0

Яйця 108,5 109,5 108,3 109,9

Зерно 144,1 192,9 161,0 219,8

Картопля 97,7 110,0 98,4 100,0

Овочі та продовольчі баштанні 100 105,3 105,8 101,4

Плоди, ягоди та виноград 73,7 74,0 71,8 76,2




 
 


Всього ккал
на 1 особу:

Пороговий
критерій
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а
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Р
ік 2954

2951
2933
2946
2998
2916
2661
2696
3597
2500



Основні види продовольства
Рік

 2011 2010  2012  2013
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рел енергії з продуктів та відходів харчової про-
мисловості.

Упродовж останніх років кількість інновацій-
но активних підприємств поступово збільшува-
лася. Відповідно до проведених обстежень, у
минулому році їх налічувалося 19% від загаль-
ної кількості. Понад 60% підприємств спрямову-
вали свою діяльність переважно на придбання
і впровадження машин, обладнання та про-
грамного забезпечення. Водночас частка під-
приємств, які займалися дослідженнями і роз-
робками, становила менше 3%.

Харчова промисловість загалом вважаєть-
ся інвестиційно привабливою галуззю завдяки
короткому періоду окупності вкладених інвес-
тицій. Однак уповільнення й невпорядкованість
інвестиційних та інноваційних процесів унемож-
ливлюють техніко-технологічне оновлення, не-
обхідне для досягнення глибокої переробки
сировини. У 2013 р. обсяги прямих іноземних
інвестицій у харчову промисловість становили
216,6 млн грн, що майже на 75% менше, ніж у
попередньому році. Освоєння інвестицій актив-
ніше відбувалося на підприємствах з перероб-



лення та консервування овочів і фруктів —
58,9%; підприємствах олієжирової галузі —
20,1%.

Харчова промисловість і надалі потребує
технічного переоснащення, а це означає, що
необхідно залучати додаткові фінансові ресур-
си. Що стосується залучення іноземних інвес-
тицій, то, з нашого погляду, вони мають бути
виважені, аргументовані, мати наразі позитивні
результати та перспективу.

Аналіз основних проблем споживчого попи-
ту в Україні дає змогу зробити висновок про
можливість започаткування програми продо-
вольчої допомоги для найбідніших верств на-
селення. Наприклад, досвід запровадження
програм продовольчої допомоги у США свід-
чить, що такі програми мають високу соціаль-
ну і політичну значущість. Це одна зі сфер ре-
гулювання, куди виділяються бюджетні кошти
у значних обсягах, не викликаючи при цьому
особливих заперечень з боку різних за погля-
дами верств суспільства.

У реаліях США (рис. 5) є не менше півтора
десятка різних програм допомоги населенню.

Азербайджан

Велика Британія
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Така різноманітність інструментів і механізмів
цілком обґрунтована, оскільки дає можливість
враховувати специфічні особливості окремих
груп громадян, задіювати відповідні канали на-
дання допомоги, проводити ефективний спеці-

алізований контроль. До найпопулярніших про-
довольчих програм належать такі: «Продоволь-
чих талонів» (що становить понад 2/3 від за-
гального бюджету усіх федеральних програм);
«Дитячого харчування» (понад 22%); «Матері
і дитини» (10%); «Прямого розподілу продук-
тів» (близько 1%).

Наприклад, Мінсільгосппром США відповід-
но до публічного закону «Про здорове харчу-
вання для дітей» № 111-296 від 13.12.2010 р.
розроблено нові вимоги для учасників програм
у школах, спрямовані на збільшення в раціоні
шкільних обідів і сніданків фруктів, овочів, зне-
жиреного чи з низьким умістом жиру молока
тощо.

У рамках реалізації програми додатко-
вої продовольчої підтримки та відповідно до
публічного закону «Про продукти харчування
і продовольство» № 110-246 від 18.06.2008 р.
члени домогосподарств повинні мати доступ до
4-х основних товарних груп: хлібобулочні ви-
роби і крупи; плодоовочева продукція і фрук-
ти; м’ясо, риба, птиця; молоко і молочні про-
дукти.

Уся продукція за цими групами товарів по-
винна мати маркування виробника про поживні
цінності.

Основними завданнями, на вирішення яких
спрямовані продовольчі програми США, є: під-
вищення рівня доходу малозабезпечених гро-
мадян; підвищення їх обізнаності у сфері дієто-
логії; забезпечення продовольством осіб, які
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Загальне керівництво всіма федеральними продовольчими
програмами здійснює

СЛУЖБА ПРОДОВОЛЬСТВА і ХАРЧУВАННЯ МІНІСТЕРСТВА
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

За обсягом
бюджетного

фінансування
можна виділити

3 основні
програми:

Програма додаткової
продовольчої підтримки

(цільові продуктові карточки
«food stamps»)

Програма
безплатних
і пільгових

шкільних обідів
і сніданків

Програма додаткового
харчування для вагітних
жінок та тих, що мають

дітей до 5 років

6,7 млрд жол.
9 млн дітей

2/3 від загального
бюджету всіх
федеральних
продовольчих програм
68,3 млрд дол.
близько 40 млн
учасників 133,8 дол.
на одну особу

13,7 млрд дол.
43 млн дітей
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Основними заходами щодо формування со-
ціальної продовольчої системи є: повне забез-
печення населення основними видами продо-
вольчої продукції вітчизняного виробництва;
підвищення якості сировини і готової про-
дукції; енерго- і ресурсозбереження; впрова-

Висновки

дження інноваційних високопродуктивних тех-
нологій та обладнання; посилення державного
впливу на процес повного і якісного забезпе-
чення продовольчими продуктами усіх верств
населення; удосконалення системи управлін-
ня та підтримка пріоритетних напрямів роз-
витку харчової індустрії.

1. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку/
Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдован Л.В. та
ін.; за ред. акад. УААН Б.Й. Пасхавера; НАН Украї-
ни; Ін-т економ. та прогнозув. — К., 2009. — 432 с.

2. Глобальна продовольча безпека/О.Г. Білорус,
М.В. Зубець, П.Т. Саблук, В.І. Власов; Ін-т світ. еко-
номіки і міжнар. відносин НАН України, ННЦ «Ін-т
аграр. економіки» УААН. — К.: ННЦ «ІАЕ», 2009. —
485 с.

3. Дейнеко Л.В. Формування ефективної політи-
ки безпеки харчових продуктів в умовах інтеграції
України в світову агропродовольчу систему/Л.В. Дей-
неко, П.М. Купчак//Сталий розвиток та екологічна
безпека суспільства в економічних трансформаціях/
Н.М. Андрєєва, В.О. Бараннік, Є.В. Бєланов та ін.;
за наук. ред. Є.В. Хлобистова. — Сімферополь:
ПП «Підприємство Фенікс», 2010. — 582 с. —
С. 513–524.

4. Концептуальні засади галузевої паспортиза-
ції харчової індустрії України/М.П. Сичевський,
О.І. Куць, О.В. Коваленко та ін. — К.: ННЦ «ІАЕ»,
2013. — 264 с.

5. Продовольча безпека: сутність, стан та особ-
ливості забезпечення/М-во освіти і науки України,
Нац. ун-т харч. технологій; кер. авт. кол. І.В. Феду-

Бібліографія

лова. — К.: Кондор, 2013. — 467 с.
6. Сичевський М.П. Формування національної

продовольчої системи: сутність та перспективи/
М.П. Сичевський, О.Б. Полєщук, О.В. Коваленко//
Продовольчі ресурси: зб. наук. пр. — К.: Ін-т прод.
ресурсів НААН, 2013. — С. 8–21.

7. Сичевський М.П. Харчова промисловість Украї-
ни: сучасний стан та перспективи розвитку/М.П. Си-
чевський//Проблеми ринку продовольчих ресурсів
України: зб. наук. пр. за матеріалами Першої наук.-
практ. конф., 10 квіт. 2013 р./Ін-т прод. ресурсів. —
К.: ННЦ «ІАЕ», 2013.  С. 8–10.

8. Сталий розвиток та безпека агропродоволь-
чої сфери України в умовах глобалізаційних викликів:
монографія/О.І. Павлов, М.А. Хвесик, В.В. Юрчишин,
С.О. Юшин та ін.; за ред. зав. каф. екон. промисл.
ОНАХТ. — Одеса: Астропринт, 2012. — 625 с.

9. Barrett Christopher B. Food security and food
assistance programs//Handbook of Agricultural
Economics/Edited by B. Gardner and G. Rausser//
Cornell University, Ithaca, NY. — 2002. — V. 2. —
95 p.

10. Food security and safety. Economic
Perspectives//An Electronic Journal of the U.S.
Department of State. — 2002. — V. 7, № 2. — 49 p.

Надійшла 6.05.2014.

опинилися в надзвичайних обставинах. Зако-
нодавство не передбачає можливості втручан-
ня державних органів з питань ціноутворення
на харчові продукти, реалізовані в рамках про-
грам. Формування цін відбувається в умовах
ринкової конкуренції під впливом факторів по-
питу і пропозиції.

Проаналізувавши ситуацію в Україні, можна
стверджувати,що реалізація заходів із запро-
вадження державних програм продовольчої
допомоги для найбідніших верств населення
дасть змогу підвищити споживчий попит на хар-
чову продукцію вітчизняного виробництва,
сприятиме зниженню гостроти бідності та підви-
щенню соціальної захищеності громадян.

Як один з варіантів вирішення цього питан-
ня може бути запропоновано впровадження
продовольчого субсидування, якого наразі по-
требують близько 6 млн осіб (14,1% населен-
ня України мають доходи нижчі за прожитковий
мінімум). Розмір продовольчого субсидування
на одну особу на місяць, за підрахунками ІПР,
зокрема для придбання молокопродуктів та
хліба, має бути в межах 200 грн. У такому разі
загальний розмір продовольчого субсидування
за рахунок коштів державного бюджету стано-
витиме 12 млрд грн на рік, окупність яких буде
забезпечена завдяки збільшенню обсягів ви-
робництва, виходу його з тіні, а також зніме
певну соціальну напруженість у суспільстві.
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Сірка є одним із основних макроелементів,
необхідність якого для живлення рослин було
встановлено у ІІ половині ХІХ ст. Недостатнє
забезпечення рослин сіркою пригнічує багато
метаболічних процесів, передусім синтез сір-
ковмісних амінокислот (цистеїну, метіоніну) та
білків, порушує формування хлоропластів.
Сільськогосподарські культури містять неодна-
кову кількість сірки і відчувають різну потребу
в цьому елементі. Найчутливіші до нестачі сір-
ки хрестоцвіті, лілейні та бобові. Відмінності в
умісті та споживанні сірки зумовлені насампе-
ред біологічними особливостями рослин, ста-
дією їх розвитку та вмістом цього елемента в
ґрунті та атмосфері.

За валовим умістом сірки в ґрунті не можна
зробити висновок про забезпеченість нею рос-
лин [8]. Тому в сірчаному фонді ґрунту виокрем-
люють резервну, мінеральну і рухому форми
цього елемента. Валовий уміст сірки тісно по-
в’язаний з гранулометричним складом ґрунту і
значною мірою залежить від умісту гумусу,
адже до 98% сірки міститься в органічних спо-
луках. Це так звані потенційні запаси сірки, які
лише після мікробіологічних та хімічних про-
цесів можуть стати доступними для рослин.
Попри значні запаси валової сірки вміст її міне-
ральних форм досить низький і становить 2–
11% від загального [3]. Найчастіше валовий

Ключові слова: рухома сірка, міграція, живлення, рослини.

уміст сірки з глибиною зменшується (зі знижен-
ням гумусованості), а кількість її мінеральних
сполук, навпаки, має протилежну закономір-
ність, досягаючи максимальних значень у ґрун-
тотворній породі [4, 6, 14].

Рослини засвоюють сірку у вигляді окисле-
ної форми — аніона сірчаної кислоти (SO42–).
Отже, забезпеченість саме цією формою сірки
є визначальною в оцінці ефективної родючості
ґрунту. Проте засвоювана рослинами сірка —
це динамічний показник, здатний змінюватися
упродовж вегетаційного періоду. Таку динамі-
ку пояснюють зміною інтенсивності мікробіоло-
гічних процесів, поглинанням сульфатів росли-
нами, природою колоїдів та кліматичними умо-
вами [1, 15].

В агрохімічній практиці оцінку забезпече-
ності ґрунту доступними сполуками сірки здійс-
нюють за такими градаціями: менше 6 мг/кг
ґрунту — низька, 6–12 мг/кг — середня, понад
12 мг/кг — висока [2, 5]. З 2011 р. рухому сірку
було внесено до переліку показників агрохі-
мічного паспорта, що визначатимуться на зем-
лях сільськогосподарського призначення з пе-
ріодичністю 1 раз на 5 років [9]. З урахуванням
великого значення сірки в живленні рослин це
позитивне нововведення, яке дасть змогу оці-
нити забезпеченість ґрунту цим елементом.
Проте, якщо вміст рухомої сірки в орному шарі
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ґрунту істотно змінюється впродовж вегетацій-
ного періоду, цей показник не можна викорис-
товувати в паспортизації, адже ці роботи три-
вають з ранньої весни до пізньої осені.

Мета досліджень — удосконалити оціню-
вання забезпеченості ґрунту сіркою. Завдання
досліджень — визначення величини сезонної
динаміки вмісту рухомої сірки в ґрунті, виявлен-
ня закономірностей її міграції в ґрунтовому про-
філі та пошук способу більш об’єктивної діаг-
ностики умов сіркового живлення рослин.

Методика досліджень. Дослідження здійс-
нювали в довгострокових стаціонарних дослі-
дах Слобожанського дослідного поля ННЦ «ІҐА
імені О.Н. Соколовського» на чорноземах типо-
вих і опідзолених важкосуглинкового грануло-
метричного складу.

У стаціонарному польовому досліді 1 з вив-
чення післядії фосфорних добрив (проводять
з 1969 р.) досліджували такі варіанти: контроль
(без унесення добрив); NPK (унесення добрив
систематично під просапні культури по 180 кг/га
д.р., озиму пшеницю — по 120 кг/га д.р.); P1800
(запасне внесення суперфосфату, післядія з
1983 р.). Із 1800 кг д.р. фосфору в складі супер-
фосфату до ґрунту було внесено 990 кг сірки,
зі щорічною дозою вносилося по 66–99 кг сірки.
Чергування культур у сівозміні: горохо-вівсяна
суміш — пшениця озима — буряки цукрові —
ячмінь — кукурудза (молочно-воскової стиг-
лості) — пшениця озима.

У стаціонарному польовому досліді 2 з вив-
чення біологізованих систем землеробства
(проводять з 1990 р.) досліджували вплив ор-
ганічного та традиційного землеробства. Міне-
ральні добрива за традиційної системи земле-
робства вносили у вигляді аміачної селітри,
суперфосфату простого та калімагнезії (двоє
останніх добрив містять у своєму складі й сір-
ку). Дослідження здійснювали в 2-х 6-пільних

Діагностика сіркового живлення рослин
у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті

сівозмінах з різною насиченістю просапними
культурами: пар — пшениця озима — однорічні
трави — жито озиме — кукурудза на силос —
ячмінь; жито озиме — кукурудза на зерно —
кукурудза на силос — ячмінь із підсівом люцер-
ни — люцерна 1-го року використання; люцер-
на 2-го року використання. З мінеральними
добривами за традиційної системи землероб-
ства на 1 га сівозмінної площі у І сівозміні вно-
сили N35P39K39, ІІ — N16P47K47.

Проби ґрунту відбирали в квітні та листопаді
на посівах пшениці озимої на зафіксованих
майданчиках розміром 2?2 м пошарово до гли-
бини 100 см. Уміст рухомої сірки визначали за
ГОСТ 26490–85 [10].

Результати досліджень. Зазвичай агро-
хімічне обстеження сільськогосподарських угідь
виконують лише за показниками орного шару
ґрунту. Винятком є азотна діагностика, за якої
внаслідок високої міграційної здатності аніона
NO3– визначають його вміст до глибини 60 см.
Ще раніше для оцінки запасів мінерального
азоту в ґрунті рекомендувалося його визначен-
ня до глибини 100 см, але для практики це ви-
явилося занадто трудомістким способом. До-
слідженнями вже було встановлено високу мі-
граційну здатність сульфатів, які на добре
дренованих чорноземних ґрунтах Лісостепу
мають тимчасові максимуми накопичення в
різних частинах ґрунтового профілю [13]. По-
дальші дослідження підтверджують неодно-
значну та мінливу забезпеченість ґрунтів рухо-
мими сполуками сірки (рис. 1).

Аналогічний рівень концентрації рухомої сір-
ки спостерігався також у чорноземах типових
(2,1–3,2 мг/кг ґрунту) і вилугуваних (1,9–3,0 мг/кг
ґрунту) Північного Кавказу [14] та на реперних
(моніторингових) ділянках Бєлгородської об-
ласті (1,4–3,3 мг/кг ґрунту) [7]. За такого вмісту
мінеральної сірки її вимивання з орного шару
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до розміщених нижче горизонтів призводить до
тимчасового дефіциту цього елемента, який
дійсно спостерігається в багатьох країнах за
умов невеликого надходження з атмосфери та
значної кількості зимових опадів [19]. Слід та-
кож зазначити, що вміст рухомої сірки в орно-
му шарі ґрунтів має чітку тенденцію до знижен-
ня за останні 20 років, про що свідчать резуль-
тати агрохімічної паспортизації [7]. Таке явище
є закономірним наслідком поступової відмови
від сірчаних добрив та зменшення обсягів ат-
мосферних викидів, що спостерігається в гло-
бальному масштабі з 70-х років минулого сто-
ліття [20].

Унесення сірковмісних добрив істотно змі-
нює забезпеченість ґрунту рухомою сіркою і її
розподіл за профілем (рис. 1, б). У досліджу-
ваному чорноземі типовому передпосівне вне-
сення мінеральних добрив у нормі 120 кг д.р./га
підвищило вміст рухомої сірки до 23 мг/кг ґрун-
ту, проте цей максимум накопичення спостері-
гався восени в орному шарі, а навесні — у шарі
80–100 см. Такий перерозподіл свідчить про те,
що практично всі рухомі сульфати були вимиті
з шару, де розміщена основна маса коренів.
Очевидно, що за проведення агрохімічного об-
стеження в осінній та весняний періоди ми от-
римаємо діаметрально протилежну інформа-
цію щодо забезпеченості ґрунту сіркою, якщо
досліджуватимемо лише орний шар ґрунту.

Отже, для об’єктивного оцінювання забезпе-
ченості ґрунту рухомою сіркою доцільно здійс-
нювати агрохімічне обстеження аналогічно діаг-
ностиці мінерального азоту. Оскільки так звані
рухомі форми — це, насправді, переважно суль-
фати, то можна розрахувати запас цих сполук
у верхньому шарі ґрунту 60 або 100 см (табл. 1).
За наведеними даними, у варіанті з унесенням
добрив різниця в запасі рухомих сполук сірки
восени та навесні в шарі ґрунту 20 см сягає 2-х
математичних порядків, у шарі 60 см запас ру-
хомих сполук сірки восени та навесні відріз-
няється майже вдвічі, у шарі 100 см — лише
на 12%. Аналогічний підхід до оцінювання за-
безпеченості ґрунту сіркою (а не лише його
орного шару) вже застосовують окремі практи-

ки, зокрема відомий агроном Рей Вард [11], а
деякі лабораторії США здійснюють тестування
ґрунту лише за наявності проб ґрунтоутворю-
вальної породи [18]. Загалом ідея визначення
запасів мінеральної сірки в ґрунті не є новою,
але з удосконаленням засобів інструменталь-




     
       


0–20 1,7 0,8 51,3 0,55 2,1 2,5
0–60 13,4 9,9 76,4 37,2 19,3 16,0
0–100 26,4 25,2 140,0 125,0 45,8 53,6



Глибина, см

Запас рухомих сполук сірки в ґрунті за варіантами досліду, кг/га

осінь 2012 р. весна 2013 р. осінь 2012 р. весна 2013 р. осінь 2012 р. весна 2013 р.

контроль N120P120K120 P1800

Гл
и

б
ин

а
, с

м

а

0

20

40

60

80

100

Уміст рухомої сірки, мг/кг ґрунту

0 2 4 6 8
б

0

20

40

60

80

100

Гл
и

б
ин

а
, с

м

2 4 6 8 10



22 Вісник аграрної науки червень 2014 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Діагностика сіркового живлення рослин
у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті

0–20 8,1 3,3 2,9 2,4 11,1 7,4 7,0 4,7

0–60 32,4 28,2 18,5 13,9 40,2 31,6 25,1 11,3

0–100 74,2 72,1 42,0 40,7 91,3 92,2 37,4 35,7

ного контролю вона набула нового значення і
її вже використовують у нових тестах сірково-
го живлення [17].

Унесення сірковмісних мінеральних добрив
не тільки поліпшує сіркове живлення в рік уне-
сення, а й має тривалу післядію. У варіанті з
унесенням суперфосфату в запас навіть після
30-річного проміжку часу спостерігається ви-
щий уміст рухомої сірки в шарах ґрунту 50–
100 см, який ще підвищується навесні завдяки
вимиванню сульфатів з верхньої частини про-
філю (рис. 1, в). Унаслідок відсутності свіжо-
внесених сульфатів запас рухомих сполук сірки
в різних шарах ґрунту восени та навесні від-
різняється неістотно (табл. 1). Тому слід зазна-
чити, що в умовах спорадично промивного вод-
ного режиму ґрунтів унесення сірковмісних доб-
рив може поліпшити умови сіркового живлення
рослин на досить значний термін, тривалість
якого, очевидно, залежатиме від кількості зи-
мових опадів та структури сівозміни.

Відмова від мінеральних добрив штучного
походження значно погіршує баланс сірки [12].
Це позначається й на сірковому живленні рос-
лин. Однак обґрунтувати зміни рівня забезпе-
чення ґрунту рухомими формами сірки, спи-
раючись лише на результати вимірювань в ор-
ному шарі, проблематично. Дані досліду 2
свідчать про те, що у весняний період унаслі-
док вимивання сульфатів уміст рухомої сірки
у верхньому шарі 20 см за внесення невели-
ких доз добрив і без удобрення є дуже близь-
ким (рис. 2, 3). Водночас вимивання та пере-
розподіл рухомої сірки в профілі ґрунту чітко
простежується за всіма системами землероб-
ства та досліджуваними сівозмінами.

Унаслідок того, що міграція сульфатів у про-
філі ґрунту визначається глибиною його промо-
чування, запаси рухомих форм сірки у шарі 60 см
мають такі самі (або навіть більші) сезонні від-
міни (табл. 2). Проте запаси в шарі ґрунту 100 см
у 2012–2013 рр. виявилися дуже близькими.

Різні культури значно відрізняються одна від
одної за потребою в сірці. При цьому їхні фізіо-
логічні та морфологічні особливості також
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впливають на величину вилуговування суль-
фатів. Не беручи до уваги вплив кожної куль-
тури в досліджуваних сівозмінах, з наведених
у табл. 2 даних з’ясувалося, що за наявності
багаторічних трав загальний запас рухомої сір-
ки в шарі ґрунту 100 см майже не має сезон-
них змін. На думку J. Eriksen [16], щоб запобіг-
ти збідненню орного шару ґрунту на доступну
сірку (що спостерігається за відсутності рослин-
ності і під злаками) доцільно застосовувати си-

Водорозчинні сульфати, які переважають
у складі рухомої сірки за ГОСТ 26490–85, ма-
ють високу міграційну здатність, що зумов-
лює їх сезонний перерозподіл у профілі за різ-
них систем землеробства та удобрення.

Вимивання рухомих сполук сірки з орного
шару ґрунту до розташованих нижче гори-
зонтів може призвести до тимчасового дефі-

Висновки

циту цього елемента.
Унаслідок сезонної міграції сульфатів у про-

філі ґрунту визначення вмісту рухомої сірки
лише в його орному шарі не може бути об’єк-
тивним методом оцінювання забезпечення
цим елементом, тому пропонується визнача-
ти запас рухомих сполук у шарі ґрунту 60 і
100 см.

Діагностика сіркового живлення рослин
у зв’язку із сезонною міграцією сульфатів у ґрунті

деральні культури з підвищеним коефіцієнтом
біологічного поглинання цього елемента [16].
Іммобілізація сірки в складі органічної речови-
ни сидератів, яка майже повністю мінералі-
зується до початку інтенсивної вегетації рос-
лин, може значно підвищити вміст сульфатів у
кореневмісному шарі ґрунту. Тому введення си-
деральних культур є ефективним засобом
поліпшення сіркового живлення рослин за ор-
ганічного землеробства.
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ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Раціональне використання добрив підвищує
продуктивність ґрунту і створює сприятливі
умови для росту та розвитку рослин пшениці
ярої. Унесення добрив — основний фактор,
який зумовлює накопичення поживних речовин
у ґрунті і використання їх у процесі формуван-
ня врожаю пшениці ярої [1–4].

Урожай пшениці ярої є результатом склад-
ної взаємодії рослини з умовами зовнішнього
середовища і визначається переважно спів-
відношенням 2-х величин — кількості плодо-
носних стебел на одиниці площі та маси зер-
на з 1-го колоса. Кожна з цих величин залежить
від інших елементів структури врожаю [5–9].
Тому питання впливу умов вирощування, біо-
логічних особливостей сорту, агроекологічного
обґрунтування щодо встановлення оптималь-
них доз мінеральних та органічних добрив на
врожайність та якість зерна пшениці ярої має
практичне і теоретичне значення [10–11].

Мета досліджень — вивчення впливу різ-
них доз і співвідношень мінеральних добрив на
фоні післядії органічних на врожайність та
якість зерна районованого сорту пшениці ярої
Миронівська яра.

Методика досліджень. Дослідження про-
водили в зерно-буряковій сівозміні в умовах
Північного Лісостепу (ВП НУБіП України «Агро-
номічна дослідна станція») упродовж 2010–
2012 рр. Об’єкт досліджень — пшениця яра
сорту Миронівська яра. Предмет досліджен-
ня — урожайність і якість зерна районованого
сорту пшениці ярої Миронівська яра.

Дослід закладено у 3-разовому повторенні,
розмір посівної ділянки — 172 м2, облікової —

Ключові слова: пшениця, урожайність, добрива, доза, білок, «сира» клейковина, сорт, ґрунт,
сівозміна.

100 м2. У досліді використовували аміачну се-
літру (34%) (ГОСТ 2–85), гранульований су-
перфосфат (19,5%) (ГОСТ 5956–78) та ка-
лій хлористий (60%) (ГОСТ 4568–95). Добри-
ва вносили згідно зі схемою досліду. Польо-
ві дослідження здійснювали в зерно-буряковій
сівозміні за схемою: контроль (без добрив);
післядія 30 т/га гною — фон; фон + Р80; фон +
Р80К80; фон + N80Р80К80; фон + N110Р120К120;
N80Р80К80.

Ґрунт дослідної ділянки — лучно-чорнозем-
ний карбонатний, грубопилувато-легкосуглин-
ковий на лесовидному суглинку. Забезпече-
ність рослин азотом та фосфором середня,
калієм — низька.

Збирання врожаю пшениці ярої проводили
окремо за варіантами прямим комбайнуван-
ням. Масу соломи визначали методом пробного
снопа. Структуру врожаю пшениці ярої визна-
чали методом Майсуряна, масу 1000 зерен —
за ГОСТ 10842–89, уміст білка в зерні пшени-
ці ярої — методом інфрачервоної спектроско-
пії, «сирої» клейковини — методом відмивання
водорозчинних речовин. Математичну оброб-
ку врожайних даних виконували методом дис-
персійного аналізу за Б.О. Доспєховим з вико-
ристанням комп’ютерних технологій.

Результати досліджень свідчать про те,
що тривале застосування добрив у сівозміні
позитивно вплинуло на ріст рослин пшениці
ярої Миронівська яра. Установлено, що серед-
ня довжина рослин пшениці ярої у варіанті
(контроль без добрив) становила 65,4 см, у ва-
ріантах з унесенням добрив цей показник був
68,3–84,5 см (табл. 1).
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Аналіз даних по структурі врожаю пшениці
ярої Миронівська яра свідчить про те, що по-
казник загальної кущистості на контролі дорів-
нював 2,5, продуктивної кущистості — 2,4.

Вищими були показники загальної і продук-
тивної кущистості у варіантах з унесенням доб-
рив, які становили відповідно 2,6–3,0 і 2,5–2,8
(табл. 1).

Урожайність пшениці ярої залежить від дов-
жини колосу та його виповненості зерном. Уне-
сення добрив сприяє поліпшенню режиму жив-
лення рослин, збільшує величину і озерненість
колосу.

Агроекологічне обґрунтування внесення
добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра

Довжина колосу у варіантах з унесенням
добрив була більшою на 0,5–1,9 см порівняно
з контролем, де вона становила 5,9 см. Резуль-
тати досліджень свідчать про те, що найбіль-
ша довжина колосу — 7,8 см, кількість озерне-
них колосків — 16,3 шт. та кількість зерен у ко-
лосі — 32,7 шт. у рослинах пшениці ярої
спостерігалися за внесення полуторної норми
мінеральних добрив (N110Р120К120) на фоні
післядії органічних. Цим можна пояснити най-
вищу врожайність зерна в цьому варіанті, яка
становила 3,79 т/га за врожайності на контролі
2,06 т/га (табл. 2). У варіантах з унесенням доб-

Без добрив
(контроль) 2,06 – – 14,8 0,3 – 31,9 0,66 –

Післядія
30 т/га гною (фон) 2,67 0,61 – 16,1 0,43 0,13 33,7 0,89 0,23

Фон+Р80 3,05 0,99 0,38 15,6 0,47 0,17 32,4 0,98 0,32

Фон+Р80К80 2,87 0,81 0,2 16,1 0,46 0,16 33,8 0,96 0,30

Фон+N80Р80К80 3,45 1,39 0,78 16,3 0,56 0,26 34,6 1,2 0,54

Фон+N110P120K120 3,79 1,73 1,12 16,8 0,64 0,33 36,1 1,36 0,70

N80Р80К80 3,21 1,15 0,54 16,2 0,52 0,22 34,4 1,09 0,43

НІР 05, т/га 0,24

SХ, % 0,12

Контроль 65,4 2,5 2,4 5,9 12,5 19,4 13,9 40,9

Післядія 30 т/га
гною — фон 68,3 2,6 2,5 6,4 13,5 21,7 15,6 42,3

Фон+Р80 68,3 2,5 2,4 6,5 13,8 23,3 17,0 42,4

Фон+Р80К80 75,8 2,7 2,6 6,8 14,1 26,9 19,1 43,4

Фон+N80Р80К80 83,0 2,9 2,8 7,2 15,5 30,5 20,6 44,5

Фон+N110Р120К120 84,5 3,0 2,8 7,8 16,3 32,7 22,0 45,1

N80Р80К80 80,1 2,7 2,6 6,8 14,8 30,3 19,9 44,0
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Агроекологічне обґрунтування внесення
добрив під пшеницю яру сорту Миронівська яра

рив значно підвищилася маса 1000 зерен і ста-
новила 42,3–45,1 г проти 40,2 г на контролі, що
сприяло отриманню вищої врожайності зерна
пшениці ярої у варіантах з унесенням добрив
(табл. 1).

За результатами досліджень установлено,
що систематичне застосування мінеральних
добрив на фоні післядії 30 т/га гною сприяє під-
вищенню врожайності зерна пшениці ярої на
0,61–1,73 т/га порівняно з контролем — 2,06 т/га
(табл. 2). Найвищу врожайність отримано за
внесення N110Р120К120 на фоні післядії 30 т/га
гною — 3,79 т/га зерна пшениці ярої.

Найменший приріст урожаю, який становив
відповідно 0,99 і 0,81 т/га (див. табл. 2), отри-
мано у варіантах, де вносили фосфорні та
фосфорно-калійні добрива на фоні післядії
органічних.

Уміст білка та «сирої» клейковини в зерні
пшениці залежить від величини врожайності
пшениці ярої.

Найбільший уміст білка був у варіанті, де
вносили полуторну норму мінеральних добрив
на фоні післядії 30 т/га гною, — 16,8%, показ-
ник збору білка становив 0,64 т/га. Отримані
дані свідчать про те, що найбільший уміст «си-
рої» клейковини в зерні пшениці ярої відзначе-
но за внесення N110Р120К120 на фоні післядії
30 т/га гною. Він становив 36,1%, показник збо-
ру «сирої» клейковини — 1,36 т/га (див. табл.2).

Дещо менший уміст «сирої» клейковини був
у варіанті, де вносили одинарну дозу мінераль-
них добрив на фоні післядії органічних, — 34,6%,
збір «сирої» клейковини становив 1,2 т/га за
вмісту на контролі «сирої» клейковини 31,9% та
показника збору «сирої» клейковини 0,66 т/га.

Дослідженнями встановлено, що для отри-
мання стабільної врожайності зерна пшениці
ярої сорту Миронівська яра (3,5–4,0 т/га) з ви-
сокими показниками якості на середньозабез-
печеному азотом, фосфором та калієм луч-

Висновки

но-чорноземному карбонатному легкосуглин-
ковому ґрунті в зерно-буряковій сівозміні агро-
екологічно обґрунтованим є застосування в
основне удобрення N80P120K120 на фоні післядії
30 т/га гною.
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Серед великої різноманітності бур’янів на
орних землях одними з наймасовіших є види
з роду Лобода — Chenopodium ботанічної ро-
дини Лободові — Chenopodiaceae [8]. Згідно з
оцінкою гербологів і ботаніків, на орних землях
України поширено 18 видів лободи [6]. Саме
насіння рослин лободи становить найбільшу
частку від усіх бур’янів, наявних на полях [9].
Для усіх видів лободи характерна гетерокарпія
і гетероспермія, їх насіння виявляє різну стра-
тегію життєздатності і проростання навіть за
сприятливих умов середовища [7].

Контролювати бур’яни в посівах сільськогос-
подарських культур завжди було непросто [2].
Для розробки нових способів контролювання
(від агротехнічних до хімічних) потрібні не лише
відповідні матеріальні затрати, а й знання про
шкідливі об’єкти — бур’яни [3, 16].

На відміну від шкідників або збудників хво-
роб, бур’яни є у переважній більшості авто-
трофними організмами, які використовують
процеси фотосинтезу як джерело отримання
енергії [1]. Для культурних рослин вони насам-
перед є конкурентами за фактори життя [11].
На рослини бур’янів також впливають швидкі
зміни температури повітря, дефіцит вологи чи
енергії світла. Традиційно вони краще, ніж сіль-
ськогосподарські культури адаптуються до та-
ких коливань і можливих стресів [5].

Широкі наукові дослідження з впливу стресів

Ключові слова: рослини, чутливість, фаза розвитку, дистрес, загибель, біологічна
продуктивність.

різної природи на рослини і способи їх подо-
лання в основному були проведені з культур-
ними рослинами, проте не менш важливі до-
слідження стресів і їх вплив на рослини бур’я-
нів [14].

Мета досліджень — ускладнення небажа-
ним рослинам умов вегетації і зниження їх кон-
курентної спроможності у посівах [13, 14]. Як
відомо, стреси різної природи дослідники роз-
діляють на 2 великі групи: айстреси і дистреси
[20]. Якщо перші (айстреси) рослини легко до-
лають і тим самим посилюють свою пристосо-
ваність до умов вегетації, то другі (дистреси)
здатні істотно пригнічувати життєдіяльність і
навіть призводити до загибелі рослин.

Для гербологів найбільшу наукову мотива-
цію мають саме дистреси різної природи і ре-
акція на них молодих рослин бур’янів з метою
можливого практичного їх використання в сис-
темі захисту посівів від небажаної рослинності
[4, 10, 12, 15]. Відомий вогневий спосіб контро-
лювання рослин бур’янів високими температу-
рами, проте його поширення обмежене знач-
ними енергетичними затратами на одиницю
площі поля [17].

Механічне видалення у молодих рослин
бур’янів їх надземних частин, що здійснюють
процеси фотосинтезу і забезпечують енергією
процеси життєдіяльності, є достатньо дієвим
фактором впливу, оскільки індукує глибокі
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енергетичні дистреси [18, 19, 21–23]. Їх резуль-
тативність залежить від виду рослин, фази ро-
сту та розвитку на момент нанесення механіч-
ного пошкодження і величини самого пошко-
дження фотосинтезувальної поверхні. Тому
дослідження біологічних особливостей рослин
і їх реакції на індуковані стреси наймасовішого
представника цього ботанічного роду — лобо-
ди білої є питанням актуальним.

Методика проведення досліджень. Комп-
лексні дослідження реакції рослин лободи білої
на індуковані дистреси проведено в лабора-
торії гербології Інституту біоенергетичних куль-
тур і цукрових буряків НААН у 2008–2013 рр.

Чутливість рослин лободи білої до індукова-
них температурних стресів, створених під впли-
вом водяної пари з температурою на виході із
сопла 100?С, визначали в модельних дослідах.
Водяну пару, що струменем виходила із сопла,
спрямовували на надземні частини сходів рос-
лин. Швидкість руху потоку пари — 5 м/с, три-
валість дії струменя — 0,5–0,8 с.

Насіння бур’янів висівали у ґрунт вегетацій-
них контейнерів, які розміщували на вегета-
ційній площадці, і регулярно поливали. Після
отримання сходів рослини вирощували до фаз
росту й розвитку, передбачених схемами до-
слідів. Щоб рослини бур’янів на час проведен-
ня обробітків парою були на різних фазах рос-
ту й розвитку, насіння в контейнери висівали з
інтервалом у 7 діб. На кожному повторенні ви-
користано по 50 шт. рослин одного виду. По-
вторність досліду 7-разова.

Для отримання струменя гарячої водяної
пари використовували переносний паровий ге-
нератор Steam Express. Температуру потоку
пари та температуру рослин у дослідах визна-
чали за допомогою лазерного безконтактно-
го термометра марки Infra Red Thermometer
DT-810. Заміри температури кожного об’єкта
здійснювали у 7-разовій повторності. Отримані
результати узагальнювали і визначали середні
показники температури. Оцінку глибини індуко-
ваних температурних стресів визначали візу-
ально.

Реакцію рослин на індуковані механічні ди-
стреси визначали способом видалення (зрізу-
вання) надземних частин на початкових етапах
органогенезу в польових дослідах. Восени під
основний обробіток ґрунту вносили нітрофос-
ку з розрахунку: N, P2O5 і K2O — по 112 кг/га.

Навесні насіння бур’янів висівали у підготов-
лений ґрунт і загортали на глибину 1–2 см. Пло-
ща ділянки — 7 м2, повторність дослідів —

Реакція рослин лободи
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6-разова. На 1 м2 після появи сходів залиша-
ли по 20 рослин лободи білої. Усього у варі-
анті оцінювали по 120 рослин. Обліки чисель-
ності сходів бур’яну проводили перед нанесен-
ням механічних пошкоджень і через 10 діб
після їх проведення.

Рослини, що виживали після індукованих
дистресів, продовжували вегетацію до кінця
вегетаційного періоду. Всі інші обліки здійсню-
вали за загальноприйнятими методиками.

Обговорення та результати досліджень.
Лобода біла є типовим ярим бур’яном і для ус-
пішного свого росту та розвитку потребує відпо-
відного температурного забезпечення. Індуку-
вання глибоких дистресів у молодих рослин
лободи білої за допомогою їх нагрівання до
температури вище 80?С призводило до глибо-
ких біохімічних змін у клітинах тканин. Під дією
високих температур згортаються білки-фер-
менти, що виконують роль біологічних каталі-
заторів обмінних процесів у клітинах. Особли-
во чутливі до нагрівання клітини меристеми.

Порівняно з дією полум’ям нагрівання сходів
рослин струменем гарячої пари виявилось
ефективнішим, оскільки теплоємність газів по-
вітря у 25 разів менша порівняно з водою.

Чутливість молодих рослин до нагрівання
істотно залежить від фази їх розвитку на мо-
мент індукування температурного дистресу.
Нагрівання сходів у фазі сім’ядоль до темпе-
ратури 95оС призводило до їх повного відми-
рання (рис. 1). Нагрівання рослин у фазі 8-ми
листків призводило до індукування глибокого
дистресу, проте частина рослин виживала. Від-
мирав лише 71% від загальної кількості дослід-
них рослин.

Дослідження з рослинами лободи білої у
фазі 4-х листків з їх нагріванням до різного
рівня виявили істотний вплив такого фактора
на показники загибелі сходів (рис. 2). За на-
грівання сходів до температури 80?С відмира-
ло 53% рослин лободи білої, до 95?С — 97%,
за нагрівання рослин до 100?С всі сходи відми-
рали повністю.
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Для успішного росту і розвитку будь-якої зе-
леної рослини потрібна відповідна площа по-
верхні її надземних частин, здатна здійснюва-
ти процеси фотосинтезу і засвоювати енергію
сонячного світла. Значна кількість механізмів
дії сучасних гербіцидів є інгібіторами процесів
фотосинтезу, тобто вони позбавляють молоді
рослини здатності засвоювати енергію світла і
трансформувати її в енергію хімічних зв’язків
органічних речовин. Досягнути подібного госпо-
дарського результату можна й альтернативним
та екологічним способом: механічним зрізуван-
ням надземних частин молодих рослин.

Дослідження реакції молодих рослин лобо-
ди білої на індуковані механічні дистреси вия-
вили специфічні закономірності. Через втрату
надземних частин у фазі сім’ядоль дослідні
рослини відмирали повністю (загибель 100%).
У результаті глибокого дистресу у фазі форму-
вання 2-х листків відмирання було неповним —
97,1%, або в середньому 0,6 шт. на одному
повторенні варіанта (рис. 3).

Здатність до виживання після отримання
дистресів у рослин лободи білої з наростанням
фаз росту і розвитку поступово підвищувалась.
У фазі 4-х листків відмирало 89,3% рослин.

До фази 8-ми листків здатність успішно до-
лати індуковані механічні дистреси підвищува-
лась. Виживало в середньому 9,4 шт. рослин
на повторенні варіанта, загибель рослин лобо-
ди білої становила 53,2%.

Рослини, що виживали після індукування

механічного дистресу, тривалий період перебу-
вали у стані сильного пригнічення і поступово
формували нові листки з колатеральних бру-
ньок.

Дослідженням впливу на молоді рослини
лободи білої послідовних механічних пошко-
джень надземних частин та індукування в них
глибоких дистресів доведено істотне посилен-
ня такого негативного впливу на всі показники
біологічної продуктивності бур’яну.

Здійснення у фазі формування 4-х листків у
рослин лободи білої 2-х послідовних зрізувань
надземних частин призводило до відмирання
98% від загальної їх кількості. Виживало і про-
довжувало свою вегетацію в середньому лише
0,4 шт. на повторенні варіанта досліду.

Збільшення кількості послідовних зрізувань
рослин лободи білої у досліді до 3-х забезпе-
чувало відмирання 99,5% від їх початкової кіль-
кості. Застосування 4-х послідовних зрізувань
призводило до повного відмирання всіх рослин
у варіанті досліду.

У варіанті проведення подібної системи інду-
кування механічних дистресів у фазі форму-
вання 8-ми листків у рослин лободи білої за-
гальна тенденція зростання показників відми-
рання від послідовних зрізувань була схожою
з описаним варіантом, проте на іншому рівні
ефективності. Рослини бур’яну на момент по-
чатку індукування дистресів мали істотно кра-
щий розвиток (8 листків) і встигали формувати
на стеблі нові центри меристеми і колатераль-
ні бруньки. Після втрати фотосинтезувальних
частин рослини використовували запаси пла-
стичних речовин у тканинах для формування
з колатеральних бруньок нових листків і віднов-
лення процесів фотосинтезу хоч і в меншому
обсязі.

Повторні зрізування ускладнювали можли-
вості дослідних рослин до виживання. Після
проведення 2-х послідовних зрізувань надзем-
них частин відмирало 84,3% рослин у варіанті,
після 3-х — 91,5% рослин, 4 зрізування призво-
дили до загибелі 98,6% рослин у варіанті, 5 —
забезпечували повне відмирання дослідних
рослин.

Індукування глибоких механічних дистресів
у результаті втрати листків і верхньої частини
стебел у молодих рослин лободи білої призво-
дило до істотного зниження показників біологіч-
ної продуктивності рослин, які вижили і продов-
жили вегетацію.

Найінтегрованішим показником рівня біоло-
гічної продуктивності рослин є величина нако-
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мальної величини маси надземних частин), у
середньому формували 84 г сирої маси на рос-
лину (рис. 4).

Індукування глибоких дистресів (способом
зрізування надземних частин рослин) у фазі
сім’ядоль призводило до загибелі рослин і від-
повідно формування маси не відбувалося. Рос-
лини, що вижили після зрізування їх надземних
частин у фазі 2-х листків, формували нову над-
земну масу, яка становила в середньому 18 г/
рослину. Зниження величини накопичення ма-
си — 78,6% (рис. 5).

Після нанесення пошкоджень у пізніші ета-
пи органогенезу рослини лободи білої краще
долали індуковані дистреси і формували но-
ву надземну масу. Втрата надземних частин
рослин у фазі 8-ми листків призводила до гли-
боких дистресів, проте значна частина таких
рослин виживала і формувала масу в серед-
ньому 61 г/рослину. Зниження здатності фор-
мувати масу у таких рослин бур’яну порівня-
но з рослинами лободи білої на контролі —
27,4%.

Здійснення системи послідовних зрізувань
рослин лободи білої (перше зрізування прово-
дили у фазі 4-х листків) призводило до поси-
лення у рослин, які продовжували вегетацію,
інгібування здатності формування своєї над-
земної маси (рис. 6).

Рослини, що вегетували після 2-х послідов-
них зрізувань, формували в середньому масу
11 г/рослину. Порівняно з контролем знижен-
ня здатності формувати масу становило 86,9%.
Після 3-х послідовних зрізувань рослини, які
виживали, формували масу в середньому ли-
ше 4 г/рослину. Їх здатність формувати масу
було знижено на 95,2%. Такі рослини мали нео-
тенічну (карликову) форму і відповідно були
неконкурентоспроможними.
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пичення маси. Рослини лободи білої, що веге-
тували без нанесення механічних пошкоджень
до ІІІ декади липня (період формування макси-

Рослини лободи білої чутливо реагують на
індуковані стреси різної природи. Найчутли-
віші до негативних впливів — рослини на най-
ранніших етапах органогенезу. З наростан-
ням фаз росту та розвитку індукування у рос-
лин до дистресів і їх глибина поступово
знижуються.

Індуковані дистреси (термічний та меха-
нічний) призводили до значного пригнічення
життєдіяльності і біологічної продуктивності

Висновки

рослин лободи білої. Частина рослин не мог-
ла подолати індуковані глибокі дистреси і
відмирала. Рослини, що виживали, знижували
формування маси на 78,6–95,2% і ослаблюва-
ли свою конкурентну спроможність. Установ-
лені біологічні особливості рослин лободи білої
можуть бути творчо використані для розроб-
ки екологічно безпечних та ефективних спо-
собів контролювання сходів бур’янів на орних
землях.

1

2
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Останніми роками в Україні зростає попу-
лярність культури черешні серед фермерів та
садівників-аматорів. Нові інтенсивні насаджен-
ня цієї культури закладають на слаборослих
вегетативно розмножуваних підщепах.

Серед слаборослих вегетативно розмножу-
ваних підщеп для черешні однією з найбільш
досліджених у плодоносних насадженнях північ-
ної частини Лісостепу є вишня Студениківська.
К.Д. Третяк вважав її найціннішою високопро-
дуктивною слаборослою підщепою для череш-
ні [4]. У дослідах з вивчення різних типів наса-
джень О.А. Кіщак відзначає, що особливо сла-
борослими на цій підщепі були 7-річні дерева
сорту Ніжність (2,9 м) і Дончанка (3,0 м), вод-
ночас на антипці дерева цих сортів залежно від
сорту були вищими на 14,1–20,2%, ніж на вишні
Студениківській. Дерева на цій вегетативній
підщепі утворюють більше букетних гілочок,
також закладається більше квіткових бруньок,
унаслідок чого підвищується врожайність [1, 4].
Стримувальним фактором для подальшого по-
ширення вишні сорту Студениківська як підще-
пи у виробництво є: по-перше, низька врожай-
ність маточно-насіннєвих дерев, по-друге, сі-
янці виростають дуже тонкими і їх потрібно
дорощувати [4]. Незадовільно також розмно-
жується ця підщепа зеленими живцями в тума-
ноутворювальній установці із застосуванням
стимулятора росту ІМК в концентрації 50 мг/л.
Вихід укорінених живців становить 22–40%, і
вони потребують подальшого дорощування.

Проте отримати слаборослі дерева можна
не лише щепленням сортів на карликові чи на-
півкарликові підщепи, отримані із зелених жив-
ців або відсадків. Одним із варіантів отриман-

Ключові слова: сорт, саджанці, підщепа, вставка, вихід стандартних саджанців, галуження
саджанців.

ня садивного матеріалу для створення інтен-
сивних насаджень є використання вставок сла-
борослих сортів і підщеп плодових культур.
Численними дослідженнями можливого меха-
нізму дії такого щеплення виявлено, що силу
росту дерев зі вставками визначає не лише
слаборослість проміжного компонента, а й його
довжина. Вставки довжиною до 10 см виявили-
ся неефективними, а вставки довжиною 18–
20 см (у деяких джерелах 20–25 см) забезпе-
чують приблизно таке саме послаблення рос-
ту і пришвидшення плодоносіння, як і за щеп-
лення цього сорту на однойменні підщепи, от-
римані з відсадків [5].

Дослідження, здійснені в Україні, Росії, Біло-
русі, Польщі, США, Канаді та інших країнах,
підтвердили значну ефективність вирощуван-
ня дерев зі вставками клонової підщепи. При
цьому істотно полегшується догляд за кроною
і збирання плодів, підвищується врожайність.

У Польщі саджанці черешні вирощують зі
вставкою підщепи Фрутана, яка за походжен-
ням підщепи подібна до Гізела 5 і рекомендо-
вана для використання як слаборосла вставка
для черешні [3].

В Інституті зрошуваного садівництва
ім. М.Ф. Сидоренка УААН як вставки для дерев
черешні вивчали слаборослі вегетативні підще-
пи і деякі слаборослі сорти вишні. Установле-
но, що вставки в штамб дерев черешні зі сла-
борослих вегетативних підщеп ВП-1, ЛЦ-52,
слаборослих сортів вишні Встрєча, Примєтная,
Циганка, Н-172 в саду істотно знижують їх ви-
соту і об’єм крони. Це дає змогу значно ущіль-
нити їх під час садіння і підвищити врожайність
насаджень уже в перші роки плодоносіння. Такі
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вставки пришвидшують вступ дерев у плодо-
носіння на 2–3 роки порівняно з деревами без
вставок.

За вивчення впливу на ріст дерев довжини
вставки підщепи ВСЛ-2 (20, 30 і 50 см) у штамб
з’ясувалося, що на Мелітопольській ДСС
ім. М.Ф. Сидоренка найбільше стримувала їх
ріст вставка довжиною 50 см. При цьому про-
дуктивність молодих дерев черешні зі вставка-
ми такої довжини була дещо вищою, ніж за ви-
користання вставки 20 см.

Отже, вставки забезпечують компактність
крон дерев черешні, скороплідність, високу
врожайність насаджень і товарність плодів.

Мета досліджень — вивчити вплив вставок
різної довжини слаборослих сортів вишні Сту-
дениківська та Встрєча на ріст і вихід стандарт-
них саджанців черешні. Слід дати порівняльну
оцінку їх якості і виходу саджанців на підщепах
антипка та ВСЛ-2.

Методика досліджень. Дослідження вико-
нували на дослідному полі Інституту садівниц-
тва НААН згідно з «Методикою проведення
польових досліджень з плодовими культурами»
П.В. Кондратенка, М.О. Бублика та «Методикой
изучения подвоев плодовых культур в Украин-
ской ССР» М.В. Андриенко, И.П. Гулько.

Схема досліду: дослідження здійснювали
впродовж 2011–2013 рр. у 1-, 2- та 3-му полях
розсадника, схема садіння підщеп — 1,5?0,2 м.
Сорти черешні Етика, Любава та Валерій Чка-
лов заокулірувані на антипці (контроль),
ВСЛ-2 (контроль), антипка — вставка вишні
сорту Студениківська довжиною 20 і 50 см, ан-
типка — вставка вишні сорту Встрєча довжи-
ною 20 і 50 см. Кількість облікових рослин —
30 шт. у 3-разовій повторності.

Результати досліджень. У 1-му полі роз-
садника приживлюваність ВСЛ-2 та сіянців ан-
типки була високою — 98,9 і 92,1% відповідно.
Перед окуліруванням обидві підщепи мали діа-
метр штамба 9,0–9,1 мм, висоту 86 і 67 см без
істотної різниці між варіантами. Кількість за-
окуліруваних підщеп становить відповідно 95,3
та 90,5% від кількості висаджених.

У 2-му полі розсадника проростання вічок
сортів вишні Встрєча і Студениківська станови-
ло 66,7 і 62,8% відповідно. Кількість заокуліру-
ваних вставок сортами черешні була більшою
в сорту Встрєча — 61,9, у сорту Студениківсь-
ка вона становила 41,6% від кількості заокулі-
руваних підщеп і 48,6 та 30,2% — від кількості
висаджених. За біометричними показниками
обидві підщепи добре годилися до окуліруван-

Вирощування саджанців черешні з використанням
вставок слаборослих сортів вишні різної довжини

ня. Так, діаметр штамба на висоті 20 см в обох
сортів вишні був 13,1 мм, на висоті 50 см — на
2 мм менше в обох варіантах і становив 11 мм
у сортів Встрєча і 11,3 мм — Студениківська.
У контрольних варіантах діаметр штамба в
місці окулірування у сіянців антипки і ВСЛ-2
дорівнював 9,1 і 9,0 мм відповідно. За показ-
ником висоти рослин вищим був сорт Студе-
никівська (135,5) і дещо нижчим — Встрєча
(123,6 см), антипка і ВСЛ-2 досягли висоти 67
і 86 см відповідно.

Приживання вічок у дослідних сортів череш-
ні (Любава, Валерій Чкалов і Етика) в усіх варі-
антах становило 100%, крім сорту Етика, в яко-
го у 2013 р. в місці окулірування спостерігала-
ся камедетеча на підщепі ВСЛ-2 і вставці вишні
сорту Встрєча.

У 2- і 3-му полях розсадника у 2013 р. під
час весняної ревізії в сорту Любава найбільше
проросло вічок за використання як вставок сор-
тів вишні Студениківська та Встрєча довжиною
50 см (91,7%), а також на підщепах ВСЛ-2 і
сіянці антипки — 87,0 та 86,7% відповідно. Мен-
ше збереглося вічок цього сорту зі вставкою
довжиною 20 см обох сортів вишні (66,7%).
Сорт черешні Валерій Чкалов найвищий відсо-
ток проростання вічок мав зі вставкою вишні
сортів Встрєча довжиною 20 і 50 см (100%),
Студениківська — довжиною 20 і 50 см (91,7 і
85,0) та в контрольному варіанті на підщепі
ВСЛ-2 (88,7%).

Найменшим цей показник був на сіянцях
антипки — 37,7%. У сорту Етика проростання
вічок було 100%-м за використання як вставки
сорту вишні Студениківська довжиною 50 см,
дещо нижчим — сорту Встрєча за обох довжин
(80,0 і 76,7%) та на контролі (60% — на антипці
і 61% — ВСЛ-2).

Дружність проростання вічок у всіх сортопід-
щепних комбінуваннях була одночасною.

Перед викопуванням саджанців вимірювали
їх біометричні показники. Діаметр штамба в
сорту Любава був найвищим (21,7–25,3 мм) на
контролі. Спостерігається тенденція до його
зменшення за використання як вставки вишні
сорту Студениківська, особливо довжиною
50 см (18 мм). Саджанці зі вставками сорту за
діаметром штамба займали середнє значен-
ня — 21,0–21,7 мм. Весь садивний матеріал
відповідав вимогам стандарту на саджанці че-
решні. Аналогічна тенденція спостерігається і
за сортами Валерій Чкалов і Етика, але без
істотної різниці між варіантами і становить
19,0–25,7 мм.
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Істотно нижчими були саджанці черешні сор-
ту Любава зі вставкою вишні сорту Студени-
ківська довжиною 20 см — 169 см, в інших ва-
ріантах були на рівні контролю (179,7–212,7 см).
У черешні сорту Валерій Чкалов висота рослин
становила 192–230 см без істотної різниці між
варіантами. По сорту Етика також не було
істотної різниці за висотою саджанців (173,3–
230,0 см). Загалом спостерігалася тенденція до
зменшення висоти всіх 3-х сортів зі встав-
кою вишні сорту Студениківська довжиною
20 см, а найвищими вони були за використан-
ня як вставки вишні сорту Встрєча довжиною
50 см.

Для створення інтенсивних насаджень че-
решні важливо використовувати кронований
садивний матеріал. У сорту Любава вихід га-
лужених саджанців був істотно вищим зі встав-
кою вишні сорту Встрєча довжиною 20 і 50 см
(100 і 91,7% відповідно) проти 33 і 43% на ан-
типці і ВСЛ-2 із середньою кількістю пагонів на
1-й рослині 3,5–3,7 шт., а на антипці і ВСЛ-2 —
2,0 і 4,7 шт. Аналогічна закономірність спосте-
рігається і в інших досліджуваних сортах з цією
вставкою. При цьому в саджанців черешні сор-
ту Валерій Чкалов середня кількість пагонів за
використання вставки становила 4,0–4,1 шт.,
на підщепі ВСЛ-2 і антипці — 5,5 і 3,1 шт. У сор-
ту черешні Етика утворюється невелика
кількість пагонів — 1,5 (зі вставкою вишні сор-
ту Встрєча довжиною 50 см) і 2,4 шт. (зі встав-
кою вишні сорту Встрєча довжиною 20 см).
Водночас у контрольних варіантах на ВСЛ-2 та
антипці цей показник становить 2,7 і 1,8 шт.
відповідно. Отже, саджанці сортів Любава та
Валерій Чкалов мали найбільшу кількість
бічних пагонів на підщепі ВСЛ-2 і вставці вишні
обох сортів (Встрєча і Студениківська) довжи-
ною 20 і 50 см, а саджанці сорту Етика — на
підщепі ВСЛ-2 і вставці обох сортів вишні лише
довжиною 20 см. Саджанці на підщепі ВСЛ-2
3-х сортів черешні виявилися найбільш розга-
луженими, і кількість бічних гілок у них була в
1,5–2,3 раза більшою, ніж на антипці. Довжи-
на пагонів у всіх дослідних варіантах відпові-
дала вимогам стандарту ДСТУ і становила 48–

99 см. Кути відходження в досліджуваних сортів
були широкими — у межах 48–74о.

Аналізуючи отримані дані щодо виходу стан-
дартних саджанців, установлено, що загалом
найвищим він був на антипці і ВСЛ-2, зокрема
в сорту Любава — 22,2 та 23,7 тис. шт./га
(рис. 1). На 15% меншим — у саджанців зі
вставкою вишні сорту Встрєча довжиною 50 см
(20,0 тис. шт./га), в інших варіантах — меншим
від контролю на 34–49%. Найбільший вихід
стандартних саджанців сорту Валерій Чкалов
отримали в контрольному варіанті, на підщепі
ВСЛ-2, — 29,4 тис. шт./га. З досліджуваних ва-
ріантів у сорту Валерій Чкалов на 38% меншим
цей показник був зі вставкою вишні сорту
Встрєча довжиною 20 і 50 см (18,3 і 18,7 тис.
шт./га), а зі вставкою вишні сорту Студениківсь-
ка довжиною 20 і 50 см — на 49% меншим, ніж
на ВСЛ-2 (15,0 і 14,7 тис. шт./га відповідно).
Найменше стандартних саджанців отримали на
антипці — 13,3 тис. шт./га. У черешні сорту Ети-
ка кращими були показники на підщепах
ВСЛ-2 (20,2) та на антипці (22,2 тис. шт./га). На
20% менший вихід стандартних рослин отри-
мали зі вставкою вишні сорту Встрєча довжи-
ною 20 і 50 см (17,3 і 18,3 тис. шт./га) і зовсім
низький — зі вставкою вишні сорту Студеників-
ська (8,3 тис. шт./га).
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Дослідженнями установлено значний вплив
вставки вишні сорту Встрєча на вихід кроно-
ваних саджанців черешні (76,4–100%) із серед-
ньою кількістю бічних пагонів 2,4–4,4 шт.

Висновки

Стабільно високий вихід стандартного са-
дивного матеріалу в усіх сортів отримано в
контрольному варіанті, на підщепі ВСЛ-2, —
60,7–88,2% від кількості висаджених підщеп
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(20,2–29,4 тис. шт./га). Дещо меншим був
вихід стандартних рослин досліджуваних сор-
тів черешні зі вставкою вишні сорту Встрє-
ча — 52,0–66,7% (17,3–20,0 тис. шт./га).
Вставка вишні сорту Студениківська забез-
печила цей показник у межах 25–55% у серед-

ньому за сортами, що становило 8,3–
18,3 тис. шт./га.

На цьому етапі досліджень чіткої зако-
номірності щодо впливу довжини вставки
на вихід стандартних саджанців не встанов-
лено.
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Однією з провідних галузей тваринництва в
Україні є свинарство, яке становить істотну
частку в загальному забезпеченні населення
країни повноцінним білком тваринного похо-
дження. Водночас потенціал розвитку галузі
розкритий далеко не повністю, що залишає ши-
роке поле діяльності в напрямі розробки та
відпрацювання методик підвищення генетично-
го потенціалу продуктивності свиней, поліпшен-
ня їх стійкості до різних умов утримання, годівлі
та ін. При цьому слід враховувати, що генетич-
ний потенціал продуктивності може бути при-
хований під впливом зовнішніх чинників і, відпо-
відно, реалізований не повною мірою.

Нині рівень генетичного потенціалу свиней
залишається невисоким, не виявлено найпро-
дуктивніших, стресостійких порід та їх поєд-
нань, недостатньо вивчено м’ясну продуктив-
ність, якість і технологічні властивості м’яса, не
визначено промислову придатність [2, 7, 8].
Водночас відбувається інтенсивний процес
удосконалення наявних генотипів, насамперед
завдяки завезенню зарубіжного генетичного
матеріалу. Підвищення ж генетичного потенці-
алу продуктивності для забезпечення його про-
яву має відбуватися на фоні достатнього рівня
утримання і годівлі. Відповідно інтенсивні тех-
нології виробництва свинини ставлять нові ви-
моги до м’ясних генотипів, які повинні в жорст-
ких технологічних умовах швидко набирати

Ключові слова: свині, продуктивність, забійні якості, стресостійкість, групи розподілу.

живу масу та зберігати якість туш [1]. Врахо-
вуючи це, значну увагу слід приділити загаль-
ній стійкості тварин, яка забезпечується завдя-
ки високій стресостійкості (ССТ). Так, під час
зростання генетичного потенціалу свиней сту-
пінь його реалізації можна поліпшувати лише
за умови підвищення ССТ тварин. Водночас
C.A. Kerr et al. зазначають, що реакція на стрес
у свиней також може вважатися селекційним
критерієм, якщо виходити з того, що вона з’яв-
ляється в процесі реалізації комплексу біохіміч-
них реакцій. Однак їх низький коефіцієнт успад-
ковування ускладнює досягнення селекційного
прогресу [9]. Також слід брати до уваги те, що
адаптивні здатності у свиней успадковуються
в поколіннях дуже погано, водночас видова
властивість свиней до адаптації порівняно з
іншими видами свійських тварин обмежена та
має тенденцію до ще більшого звуження внас-
лідок інтенсивної селекції за основними продук-
тивними якостями — скоростиглістю, оплатою
корму та м’ясністю [6].

За значної кількості наукових робіт, де до-
ведено залежність відтворювальних і відгоді-
вельних показників, якості м’ясо-сальної про-
дукції від ССТ, наявна недостатня кількість дос-
ліджень, в яких проведено оцінку забійних
якостей свиней різних груп за ССТ (особливо
це стосується вітчизняних генотипів, розподіле-
них на групи за ССТ за новими методиками),
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при тому, що фінальною групою показників, які
підлягають обов’язковій оцінці у свинарстві, є
забійні якості.

Мета досліджень — вивчення забійних якос-
тей свиней із різною ССТ за розподілу за кри-
терієм ССТ.

Матеріал і методика досліджень. На базі
забійного пункту ТОВ Агрофірма «Хлібне» було
оцінено забійні якості тварин 3-х груп розподі-
лу за ССТ у період «кризи відлучення». Визна-
чення ССТ проведено способом розподілу на
класи за критерієм ССТ:

ССТ = (ЖМ15–ЖМ4) + (ЖМ15–ЖМ9) [2],
де ССТ — критерій розподілу за ССТ; ЖМ15 —
жива маса на 15-ту добу після відлучення;
ЖМ4 — жива маса на 4-ту добу після відлучен-
ня; ЖМ9 — жива маса на 9-ту добу після відлу-
чення.

Виділення тварин з різною ССТ з метою ви-
значення подальшого призначення молодняку
проводили способом розподілу на класи. До
середнього класу розподілу зарахували тва-
рин, що мали показники критерію ССТ у межах
середнього ±0,67 ? як у бік зростання, так і в
бік зменшення. До класу М– зарахували тва-
рин, що вирізнялися більшими значеннями кри-
терію ССТ за межі середнього класу, до класу
М+ — тих тварин, що мали менші значення
відповідно.

Забійні якості молодняку
свиней з різною стресостійкістю

Були забиті тварини (по 5 гол. з кожної гру-
пи), що вирізнялися середнім рівнем показників
енергії росту. Визначення товщини шпику було
проведено у 5-ти точках, на основі отриманих
даних розраховано полив туші за методикою
Н.В. Півняк [4]. Результати досліджень опра-
цьовано на базі лабораторії селекційно-техно-
логічних досліджень у свинарстві Інституту тва-
ринництва НААН методом варіаційної статис-
тики [3, 5].

Результати досліджень. За забійним вихо-
дом (рис. 1) істотної різниці між групами тва-
рин не спостерігалось. Чітких закономірностей
за виходом окремих частин туші між тварина-
ми різних за ССТ груп не виявлено. Розбіжності
між найконтрастнішими групами були на рівні:
за головою — 0,26%, ногами — 0,01, внутріш-
німи органами — 0,31, за органами травлен-
ня — 0,30%. Вірогідної різниці за цими показ-
никами між групами тварин у наших досліджен-
нях не встановлено.

Довші туші та беконні половинки мав молод-
няк групи розподілу Мо (рис. 2). Показники дов-
жини туші та довжини беконної половинки у
тварин груп розподілу М+ і М– були на одному
рівні. Розбіжності між групами за цими показ-
никами — невірогідні.

За шириною беконної половинки (передньої
і задньої її частин) істотних різниць між група-
ми тварин не спостерігалося (рис. 3).

Тварини групи розподілу за ССТ Мо виріз-
нялися найменшим показником обхвату окос-
ту порівняно з іншими групами на 0,65–1,96%,
однак рівень різниці був невірогідний.

За товщиною шпику у більшості вимірів кра-
щі значення виявлено у молодняку групи роз-
поділу М–, які також мали й найменші по-
казники поливу туш (рис. 4) та більші величи-
ни площі «м’язового вічка» (рис. 5). Так, за
товщиною шпику на холці тварини групи М–
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Забійні якості молодняку
свиней з різною стресостійкістю

(порівняно з тваринами групи розподілу М+ та
Мо) вирізнялися тоншим шаром на 1,69–4,24%
відповідно.

За товщиною шпику на рівні 6–7-го грудних
хребців тварини групи розподілу М– мали тон-
ший шар на 2,44–4,88% порівняно з тварина-
ми груп розподілу М+ та Мо відповідно. За тов-
щиною шпику на крижах (у 3-й точці взяття)
тварини групи розподілу М– характеризували-
ся тоншим шаром на 1% порівняно з тварина-
ми груп розподілу М+ і Мо. Водночас рівень
розбіжностей був невірогідний. Решта показ-
ників товщини шпику, взятих в інших точках у
різних групах, були майже на одному рівні.

Розрахований показник поливу туш тварин
групи розподілу М– був меншим на 0,57–2,84%
порівняно з показниками тварин груп розподі-
лу М+ та Мо відповідно. При цьому рівень роз-
біжностей був невірогідний. Значення площі
«м’язового вічка» у тварин різних груп розподі-
лу були практично на одному рівні.

Тваринам усіх груп розподілу була прита-
манна найменша товщина шпику на попереку,
в крижах (у середній точці) та на грудях. Шпик
товщий на холці та крижах (у крайніх точках
взяття промірів).

Вірогідних різниць за м’ясністю між твари-
нами різних груп розподілу за ССТ виявлено
не було, однак у молодняку групи розподілу М–
констатували меншу осаленість туш, що
підтверджується меншим значенням поливу
туші. Загалом у наших дослідженнях не вияв-

Висновки

лено залежностей за забійними якостями від
рівня ССТ.

Також не встановлено відмінностей за жи-
ровідкладанням у різних точках вимірювання
товщини шпику у тварин різних груп розподі-
лу за ССТ.
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В умовах глобальних кліматичних змін, роз-
ширення міждержавних торговельно-економіч-
них відносин, зростання імпорту продуктів хар-
чування, сировини, тварин і птиці, постійної
загрози біотероризму тощо набувають неаби-
якої значущості питання забезпечення науково-
го супроводу виробництва продукції тваринниц-
тва гарантованої якості та безпеки.

Для нашої держави, де виробництво влас-
ної продукції тваринного походження не задо-
вольняє потреби населення, а імпорт цієї про-
дукції відіграє значну роль у розв’язанні про-
довольчої проблеми, питання забезпечення
санітарної безпеки продуктів харчування мають
велике державне значення.

Особливу небезпеку для країн становить
імпорт тварин. Так, поширення некробактеріо-
зу в Україні безпосередньо пов’язане з імпор-
том худоби, щороку реєструють понад 20 не-
благополучних пунктів, особливо в областях,
які імпортують худобу. Підтвердженням цього
є захворювання на некробактеріоз у Росії. Із
завезених у країну 238,6 тис. гол. великої ро-
гатої худоби захворіло на некробактеріоз
43,9 тис. гол. (18,3%), з них загинуло 7,4 тис.
гол. (3,1%). У США, Канаді, Індії, деяких інших
країнах Європи ця хвороба є основною причи-

Ключові слова: анаеробні інфекції, мікроорганізми, фактори патогенності, токсини, вакцини.

ною патології відтворення та захворювання
кінцівок у молочному скотарстві.

У всьому світі щороку від правцю гине по-
над 160 тис. людей. Хвороба трапляється і се-
ред тварин. За останні 5 років в Україні випад-
ки захворювання тварин на правець мали міс-
це лише у Луганській, Сумській та Донецькій
областях.

Заслуговує на увагу і таке зоонозне захво-
рювання, як злоякісний набряк (незважаючи на
лише поодинокі випадки спалахів хвороби).
Так, в одному із господарств Рівненської об-
ласті на злоякісний набряк захворіло понад 400
гол. овець, з яких загинуло 250 гол., а в одно-
му із господарств Республіки Крим захворіло
понад 700 гол. овець, з яких загинуло 300 [1–
3, 7, 12, 15].

У ряді країн світу помітно зростає промис-
лове виробництво продукції тваринництва, що
потребує удосконалення ветеринарних заходів.
Тому необхідно розробляти нові та поліпшу-
вати наявні вакцини, ширше впроваджувати
кращі препарати, сучасні методи обробки тва-
рин. Виникає потреба в захисті природних ре-
сурсів від зараження збудниками небезпечних
хвороб. Особливо це стосується збудників анае-
робних інфекцій, спільних для тварин і людини.
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Отже, спалахи анаеробних інфекцій можуть
бути поодинокі, але збитки від них надзвичай-
но вагомі. Тому науково обґрунтована система
профілактичних заходів за цієї патології є ак-
туальним завданням науки і практики.

Мета роботи — ознайомити науковців, ке-
рівників і спеціалістів господарств з проблема-
ми поширеної патології тварин і людини, яка
має світове санітарне і соціально-економічне
значення.

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Характерною загальною рисою для анае-
робних спороутворювальних мікроорганізмів є
надзвичайна поширеність у природі через їхню
стійкість до впливу зовнішніх факторів, участь
у кругообігу речовин і майже постійній наявності
(персистенції) в організмі тварин і людини.

Наявна інформація щодо факторів патоген-
ності мікроорганізмів вражає їхньою кількістю,
шкідливістю і різноманітністю, якщо це явище
розглядати навіть щодо одного з мікроорга-
нізмів [2].

На жаль, у більшості випадків діагностичних
досліджень патологічного матеріалу від хворих
або загиблих тварин ми виділяли одночасно по
кілька патогенів (6–8 і більше). При цьому пе-
релік виділених асоціацій мікроорганізмів від-

Стратегія профілактики
анаеробних інфекцій у тваринництві

різнявся навіть від одного виду тварин із одного
і того самого господарства.

Механізм шкідливої дії на організм факторів
патогенності збудників анаеробних інфекцій
надзвичайно складний. Так, продукування та
накопичення токсинів і токсичних ензимів час-
то відбувається протягом 3–6 год з часу про-
никнення збудника і в такій кількості, що ор-
ганізм не в змозі мобілізувати захисні сили для
їх нейтралізації. Отже, вплив факторів патоген-
ності збудника чи їх асоціацій відбувається за
принципом дії суперантигенів, коли кількість
шкідливих речовин значно перевищує наяв-
ність імунокомпетентних клітин інфікованого
організму.

Аналізуючи власні результати досліджень
понад 1000 виділених окремих збудників і їх
асоціацій, ми прийшли до висновку, що внаслі-
док одночасної чи послідовної дії продуктів їх
метаболізму на організм відбувається комп-
лексний шкідливий вплив на всі його органи і сис-
теми. У такому разі клінічний прояв захворю-
вання може бути нетиповим для одного захво-
рювання, що ускладнює установлення діагнозу.

На підставі результатів аналізу розвитку ін-
фекційного процесу нами розроблено схему
прояву клінічного синдрому за дії анаеробних
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та анаеробно-аеробних асоціацій мікроорга-
нізмів (рисунок).

Оскільки у невеликій статті неможливо роз-
глянути всі проблеми інфекційної патології тва-
рин, зосередимо увагу переважно на патології,
що зумовлюють деякі патогенні анаеробні мік-
роорганізми, досліджені співробітниками лабо-
раторії анаеробних інфекцій Інституту ветери-
нарної медицини НААН.

Для анаеробних інфекцій, спільних для тва-
рин і людини, типовим є їх велике поширення
в країнах світу, раптові спалахи екзогенного і
ендогенного походження, надгострий або гост-
рий перебіг хвороби, висока летальність (іноді
до 100%), значні економічні збитки, контаміна-
ція сировини та продукції тваринництва збуд-
никами небезпечних хвороб, а також викорис-
тання деяких з них як засобів біотероризму та
біозброї.

Розглянемо деякі найнебезпечніші анаероб-
ні інфекції.

Ботулізм — захворювання людей і тварин,
зумовлене отруєнням організму токсином збуд-
ника Clоstridium botulinum, характеризується
ураженням центральної нервової системи, па-
ралічом глотки, язика, нижньої щелепи і скелет-
них м’язів. Відомо 7 типів збудника, дуже по-
ширеного у природі. Ботулотоксин є однією із
найсильніших отрут, відомих людству: 1 мг цьо-
го токсину може вбити 8 тис. людей. Учені Пів-
денно-Африканської Республіки виділили під-
силений ботулотоксин типу Д; 15 мг цього ток-
сину (краплинка на кінчику скальпеля) досить
для отруєння людей усієї земної кулі. Така
сильно отруйна речовина, як синильна кисло-
та, слабкіша від нього у 10 млрд разів.

Джерелами інфікування для великих тварин
можуть бути: зіпсований силос, запарені кор-
ми, полова, січка та ін. У них ці мікроби можуть
продукувати токсин протягом 2-х діб. Для все-
їдних та м’ясоїдних тварин небезпечні зіпсовані
м’ясні і рибні продукти, трупи тварин.

Джерелом інфікування людини можуть бути
гриби, овочі, фрукти, томатний сік, зельц, лівер-
на і кров’яна ковбаса, рибний та м’ясний балик,
консерви, мед. Нагромадження ботулотоксину
триває 5–7 діб.

Ботулізм виявляють практично в усіх країнах
світу. Відомі випадки захворювання корів на
ботулізм, де із 441 тварини на фермі за 8 діб
загинуло 427 гол. [6].

В останні роки у Німеччині реєструють не-
відому раніше форму перебігу ботулізму —
раптову смерть корів, або вісцеральний бо-

тулізм. У загиблих тварин у кишечнику зна-
ходять ботулотоксин, а збудника виділити не
вдається [6].

Контролюють епізоотичну ситуацію щодо
ботулізму комплексно, зокрема способом ак-
тивної імунізації сприйнятливих тварин. Щоро-
ку у світі проти ботулізму вакцинують у серед-
ньому понад 7225 тис. тварин. Переважно на
ботулізм хворіє велика рогата худоба (89,2%),
рідше — інші види тварин.

Для профілактики ботулізму у США засто-
совують 5-валентні вакцини з високою ефек-
тивністю. Власної вакцини проти ботулізму Ук-
раїна ще не має.

Враховуючи, що небезпека спалахів боту-
лізму у тварин і людей в Україні може бути по-
в’язана з імпортом сировини та продукції тва-
ринного і рослинного походження, потрібно роз-
робити технологію виготовлення власних вак-
цин та постійно здійснювати моніторинг цієї
небезпечної хвороби.

Бацилярна гемоглобінурія тварин — тяжка
ґрунтова інфекція, характеризується переваж-
но надгострим перебігом, гемолізом еритроци-
тів, лихоманкою, жовтушністю, раптовою смертю
тварин, летальність — 98–100%. Хворіє біль-
шість видів тварин. Збудник — Cl. hаemolyti-
cum, який продукує 12 токсинів з летальними,
гемолітичними і некротичними властивостями.

В Україні хворобу не зареєстровано, проте
вона становить небезпеку під час імпорту ху-
доби та продукції тваринництва, особливо із
країн: США, Канади, Великої Британії, Нової
Зеландії, Індії, Австралії, Венесуели, Чилі та ін.
У Республіці Куба у 80-ті роки минулого сто-
ліття збитки від цієї хвороби становили десят-
ки мільйонів доларів (гинуло щороку 3–5 тис.
гол. корів). Для специфічної профілактики ге-
моглобінурії автор статті разом з кубинськими
спеціалістами розробили і впровадили в прак-
тику 3 вакцини. Нині це захворювання на Кубі
майже не трапляється. Економічна ефектив-
ність — десятки мільйонів доларів [9].

Правець (стовбняк) — надзвичайно поши-
рена у світі ранова токсико-інфекційна хвороба
тварин і людини з гострим перебігом, характе-
ризується надмірним рефлекторним збуджен-
ням та судомами. Найчутливіші до правцевого
токсину — люди та коні. Уперше описана Гіп-
пократом. Кожного року у світі від правцю по-
мирає 160–500 тис. людей [2]. Збудник — Cl.
tetani, який продукує сильні токсини — тетано-
спазмін і тетанолізин. Надійний захист від прав-
цю забезпечує анатоксин.
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Стратегія профілактики
анаеробних інфекцій у тваринництві

Перфрінгіози — клостридіальні токсикоін-
фекції тварин і людини, характеризуються гост-
рим перебігом, загальною інтоксикацією ор-
ганізму, високою летальністю (до 100% молод-
няку раннього віку). Збудник — Cl. perfringens
типів A, B, C, D, E, F, які продукують 16–20 ток-
синів і токсичних ензимів, що мають летальні,
гемолітичні, некротичні та інші властивості [3–
6, 8, 10, 12].

Це типовий збудник харчових отруєнь і га-
зової інфекції (гангрени) у людей і тварин, кло-
стридіальної ентеротоксемії та дизентерії. Па-
тологічні процеси, зумовлені цим збудником, у
людей і тварин надзвичайно різноманітні і ви-
різняються тяжким перебігом. Діагностика зах-
ворювання складна, коштовна і часто буває
запізнілою.

З огляду на високу актуальність цієї патології
увага вчених зосереджена на розробці засобів
специфічної профілактики і терапії. Під керів-
ництвом автора статті розроблено кілька полі-
валентних і асоційованих вакцин для профілак-
тики перфрінгіозів та змішаних з ними інших
інфекційних хвороб [6].

Актинобацильоз — інфекційна зоонозна хво-
роба, характеризується утворенням гранульом
у м’яких тканинах голови, шиї, внутрішніх орга-
нах, частіше легенях. Іноді уражується язик,
статеві органи, мозок, суглоби, шкіра [14–16].

В Україні перші спалахи захворювання ве-
ликої рогатої худоби пов’язані з її імпортом
(діагностовано В.П. Риженко у 1996 р.). Нами
розроблені 3 високоефективні вакцини: актино-
сан, фузоактиносан та актиноколісан, які не
мають аналогів [6, 10].

Емфізематозний карбункул — токсико-ін-
фекційна хвороба, характеризується гострим
перебігом, газоутворенням і крипітацією знач-
них або обмежених ділянок у різних частинах
тіла тварини, загальним токсикозом і високою
летальністю. Хворобу реєструють в усіх країнах
світу, в Україні — щороку. Це типова ґрунтова
інфекція. Єдиний надійний засіб попередження
захворювання — вакцинопрофілактика.

Злоякісний набряк — неконтагіозна ранова
токсико-інфекційна хвороба тварин, птиці та
людини з гострим перебігом. Характеризуєть-
ся набряком і некрозом уражених тканин, знач-
ним газоутворенням у них, інтоксикацією орга-
нізму, високою летальністю, значними еконо-
мічними збитками, особливо у вівчарських
господарствах. Це поліетіологічне захворюван-
ня. Із уражених тканин виділяється Cl. perfrin-
gens (60–80%), Cl. oedematiens типу А (20–30),

Cl. septicum (10–20), Cl. hіstolуticum (10–20%),
а також інші види клостридій та стафілококи,
стрептококи, протей тощо, які ускладнюють
патологічний процес. Ці збудники продукують
разом понад 40 токсинів. У стаціонарних вог-
нищах пропонується вакцинація тварин перед
вигоном на пасовище. Для профілактики зло-
якісного набряку нами запропоновано вакцини
овісан і некросан [6, 10].

Брадзот — небезпечна токсико-інфекційна
хвороба овець і кіз, яка з’являється раптово,
характеризується швидким накопиченням газів
у передшлунках, запаленням сичуга, загаль-
ною інтоксикацією організму, надгострим пере-
бігом та високою летальністю (до 100%). Відо-
мий випадок, коли із 984 захворівших овець че-
рез 3 доби залишилися живими лише 15 гол.
Збудники: Cl. septicum, Cl. novyi, Cl. perfringens
та ін. Найнадійнішим профілактичним засобом
є щеплення тварин перед вигоном на пасови-
ще. Для профілактики брадзоту нами запропо-
новано вакцину овісан [6, 10].

Інфекційний некротичний гепатит (чорна
хвороба овець) — небезпечна токсико-інфек-
ційна хвороба, яка характеризується надгост-
рим перебігом, некротичними ураженнями пе-
чінки і раптовою смертю усіх хворих тварин.
Збудник — Cl. novyi, продукує 12 токсинів.

Для профілактики цього захворювання нами
запропоновано вакцину овісан.

Некробактеріоз (фузобактеріоз) — конта-
гіозна інфекційна хвороба всіх видів тварин, а
також людей, характеризується некротичними
ураженнями всіх органів і тканин та загальною
інтоксикацією організму.

 Хвороба поширена на всіх континентах, на-
носить значні економічні збитки.

Збудник — Fusobacterium necrophorum, має
4 біовари A, B, AB, C, продукує 6 факторів па-
тогенності — термостабільний ендотоксин
(лейкотоксин), цитоплазматичний ендотоксин,
гемолізин, адгезини, гемаглютиніни, протеолі-
тичні ензими. Поширення хвороби в Україні
пов’язане з імпортом худоби [7].

Для профілактики захворювання уперше в
Україні нами запропоновано вакцини: некросан,
некросан-2, некросан-3, некроколісан, некроко-
лісальм, фузоактиносан [6, 10].

Копитна гниль — контагіозна хвороба пе-
реважно жуйних тварин, характеризується за-
паленням міжкопитної щілини та гнилісним роз-
падом основи шкіри і рогової тканини з наступ-
ним відшаруванням рогових стінок і підошви
ратиць. За кілька діб може захворіти 90% тва-
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рин. Зареєстровано на всіх континентах. Най-
частіший перебіг — як змішана інфекція з не-
кробактеріозом. Збудник — Baсteroіdes nodo-
sus, може міститися під рогом копитного чох-
ла до 3,5 року, що ускладнює здійснення
оздоровчих заходів [6, 10].

Для одночасного щеплення тварин проти
копитної гнилі і некробактеріозу нами розроб-
лено вакцину некросан-3.

У результаті за 16-річний період діяльності
лабораторії в Україні створено й успішно апро-
бовано понад 25 біопрепаратів, основними з
них є такі:

8 вакцин, що мають державну реєстрацію:
вельшісан, сальмосан, вельшісальм, пневмо-
мастисан, сердосан, актиносан, некросан, ові-
сан;

7 вакцин, що мають затверджену норматив-
ну документацію: некросан-2, некросан-3, не-
кросальм, некроколісальм, фузоактиносан,
вельшіколісан, актиноколісан;

14 експериментальних зразків вакцин, які
застосовуються згідно з Тимчасовими настано-
вами: колісан, колісальм, вельшікол, вельшіко-
лісальм, пневмосан, вельшіпаст, гемофілосан,
клебсан, лістерісан, лістерікол, вельшілістері-
сан, поліавісан, еквісан, пневмомастисан-8
(вакцини, що виготовляються на замовлення
власників тварин).

У ряді господарств одержано позитивні ре-
зультати під час розв’язання проблеми пато-
логії відтворення завдяки застосуванню роз-
роблених нами стимулювальних препаратів на
основі сировини природного походження. Це
тканинний препарат СТП та бактеріальний сти-
мулювальний препарат БСП.

Співробітниками лабораторії надано науко-
во-методичну і практичну допомогу сотням гос-
подарств. Оздоровлено понад 50 господарств
від актинобацильозу та некробактеріозу. Зав-
дяки використанню розроблених нами аутовак-
цин багато господарств поліпшили епізоотич-
ну ситуацію у тваринництві, скоротили втрати
та підвищили ефективність галузі.

Значна робота здійснюється з пропаганди
досягнень науки і практики. Співробітника-
ми лабораторії опубліковано близько 200 нау-
кових статей, ДСТУ, 3 СОУ, 2 інструкції та 16
методичних рекомендацій з діагностики і про-

філактики хвороб. Розроблено та затвердже-
но понад 50 нормативних документів на біо-
препарати.

Інтелектуальна власність колективу лабора-
торії налічує понад 60 патентів України. Біль-
шість розробок використовують господарства
різних форм власності з високими показника-
ми економічної ефективності [10].

Отже, за 16 років уперше в Україні сформо-
вано школу науковців, здатних успішно вирішу-
вати нагальні потреби сьогодення з проблем
анаеробних і змішаних інфекцій. Колектив ла-
бораторії очолює науковий напрям в Україні зі
створення мультикомпонентних інактивованих
вакцин, придатних для застосування з профі-
лактичною та лікувальною метою.

Позитивні відгуки про ефективність вакцини
сердосан одержано від 60 господарств 14 об-
ластей України, більш ніж 40 господарств —
щодо вакцини проти маститів, ендометритів і
пневмоентеритів пневмомастисан, яка за анти-
генним складом не має аналогів.

З часу появлення актинобацильозу в Україні
(1996 р.) виявлено 81 неблагополучний пункт.
Завдяки широкому застосуванню розроблених
нами вакцин актиносан та актиноколісан ці гос-
подарства оздоровлені, а нові випадки спалахів
хвороби майже не трапляються. Тільки в одно-
му господарстві було попереджено збитки на
суму понад 100 тис. грн.

Завдяки застосуванню вітчизняної вакцини
проти некробактеріозу в комплексі з госпо-
дарськими заходами кількість неблагополучних
пунктів в Україні скоротилася майже втричі,
значно зменшились економічні збитки від цієї
хвороби.

Слід зазначити, що дві третини вакцин і ліку-
вально-профілактичних препаратів виготовле-
но за власною ініціативою без державного фі-
нансування, переважно на замовлення госпо-
дарств України.

Особливістю наших вакцин є те, що вони
поряд з профілактичними мають і лікувальні
властивості. Більшість вакцин виготовляються
як аутовакцини, що забезпечує їх високу спе-
цифічну ефективність.

Економічна ефективність застосування ав-
торських вакцин проти анаеробних інфекцій
визначається мільйонами гривень.

Стратегія профілактики
анаеробних інфекцій у тваринництві

Вивчення епізоотичної ситуації з анаероб-

Висновки

них інфекцій та здійснення діагностичних до-
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сліджень забезпечили створення колекції епі-
зоотичних штамів збудників хвороб і визна-
чення стратегії розробки засобів специфічної
профілактики анаеробних і змішаних інфекцій
в Україні. Успішна апробація розроблених нами
вакцин в умовах конкретної епізоотичної си-
туації є передумовою обґрунтування науково-

го супроводу забезпечення епізоотичного бла-
гополуччя держави і свідчить про можливість
усунення залежності України від імпорту за-
собів специфічного захисту сільськогоспо-
дарських тварин від багатьох анаеробних
інфекцій. Усі наявні розробки захищені патен-
тами України.
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У вищих рослин структура геному є показ-
ником процесів, що відбуваються на молеку-
лярному рівні організації генетичного матеріа-
лу. Для покритонасінних рослин явище міксо-
плоїдії універсальне, у диплоїдних рослин
гаметофіти гаплоїдні, меристеми диплоїдні, а
диференціація тканин часто здійснюється зав-
дяки соматичній поліплоїдизації (полісоматії)
[1]. Дослідники еволюційних процесів покрито-
насінних рослин вважають, що цей процес від-
бувається значною мірою через зміну рівня
плоїдності геномів за допомогою поліплоїди-
зації і деполіплоїдизації [6]. Уперше дані про
міксоплоїдію в представників роду Beta були
представлені М.І. Сиротіною у 1932 р., для бу-
ряків цукрових Beta vulgaris — К.І. Харечко-Са-
вицькою на початку 40-х років минулого сто-
ліття [5].

Уперше апоміктичний розвиток зародків у
матеріалів з цитоплазматичною чоловічою сте-
рильністю (ЦЧС) спостерігали дослідники Інсти-
туту буряків цукрових у 80-х роках минулого
століття [7]. Використання методу безпилкового
режиму в пилкостерильних лініях свідчило про
можливий зв’язок ЦЧС з апоміксисом. У дисер-
таційній роботі С.С. Юданової вперше розгля-
дається зв’язок міксоплоїдії в популяції клітин
апозиготних рослин і мінливості репродуктив-
них ознак [10]. Учені дослідили, що в умовах
безпилкового режиму репродукції потомство

Ключові слова: апозиготія, міксоплоїдія клітинних популяцій, роздільноквітковість,
стерильність, буряки цукрові.

рослин буряків цукрових може бути представ-
лено гаплоїдами і дигаплоїдами та міксоплої-
дами [2].

Генетична природа нестабільності ознаки
роздільноквітковості в популяціях буряків цук-
рових упродовж тривалого часу залишалася
недослідженою, і лише відкриття багатьох ре-
цесивних алелей «Мm» локусу дало змогу
частково зрозуміти природу нестабільності цієї
ознаки [10].

Найважливішою проблемою селекціонери
вважають стабілізацію ліній з апозиготичним
зав’язуванням насіння за основними господар-
сько-біологічними показниками. Російські дос-
лідники з апозиготії буряків цукрових вважають,
що стабілізацію за основними селекційно цінни-
ми ознаками може забезпечити звичайний до-
бір за роздільноплідністю і стерильністю та за-
стосування обробки насіння мутагеном 5-аза-
тицидіном. Доведено, що використання му-
тагену передбачає деметилювання алелей
багатонасінності і збільшує вихід апозиготних
насінних рослин із роздільноплідністю до 80%.
Проте проблема стабілізації за ознаками роз-
дільноквітковості і стерильності залишається
невирішеною [3].

Уперше на основі широкомасштабного екс-
перименту з використанням пилкостерильних
ліній різного генетичного походження нами ви-
значено динаміку геномної мінливості апозигот-
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них потомств буряків цукрових упродовж 4-х
апозиготних репродукцій насіння.

Мета досліджень — вивчення зв’язку між
стабілізацією рівня геному за плоїдністю і ста-
білізацією за селекційно цінними ознаками,
роздільноплідністю та стерильністю в рослин,
отриманих методом апозиготії.

Матеріали і методи досліджень. Для ви-
конання експериментальних досліджень вико-
ристано 150 селекційних пилкостерильних ліній
на основі ЦЧС різного генетичного походжен-
ня Ялтушківської дослідно-селекційної станції.
Однобатьківський спосіб зав’язування насіння
забезпечували безпилковим режимом в умовах
селекційно-тепличного комплексу впродовж
2009–2012 рр. Для оцінки і доборів пилкосте-
рильних рослин чс-о використовували класифі-
кацію F.V. Оуена [9]. Насінні рослини оцінюва-
ли візуально за роздільноквітковістю на цент-
ральних пагонах [3]. Після оцінки та індиві-
дуального добору селекційних матеріалів за
роздільноквітковістю та стерильністю для реп-
родукції залишали рослини повністю стерильні
і роздільноквіткові.

Насіння, отримане методом апозиготичної
репродукції, упродовж 2009–2012 рр. висівали
в селекційно-тепличному комплексі за одно-
річним циклом. Дослідження геномного стату-
су рослин здійснювали з використанням цито-
фотометричних методик і аналізатора плоїд-
ності «Partec» [4]. Для аналізу використовували
суспензію клітин листків буряків цукрових. Гіс-
тограми аналізували за розподілом клітин що-
до кількісного вмісту ядерної ДНК. Гаплоїдно-
му рівню геному відповідав розподіл клітин на
каналі (50, 100), диплоїдному — відповідно
(100, 200). Аналізували міксоплоїдний стан ге-
ному за наявністю гаплоїдних, диплоїдних, тет-

раплоїдних і октоплоїдних клітин (50, 100, 200;
100, 200, 400).

Результати досліджень. За результатами
цитофометричних досліджень з використанням
АП «Partec» було виявлено тенденцію щодо
стабілізації за рівнем геному в пилкостериль-
них апозиготних матеріалів залежно від термі-
ну репродукції А1–А4. За матеріалами, наведе-
ними на рис. 1, мінливість кількості клітинних
популяцій у стерильних ліній різного генетич-
ного походження змінювалася по- різному. Так,
у 2009 р. кількість рослин із диплоїдним набо-
ром хромосом у ліній, що походять від само-
запильних ліній (І3, І5), становила всього 5,8%.
Після аналізу рослин у наступному році кіль-
кість таких рослин помітно зросла до 43,6%.
Аналіз рослин 3-ї апозиготної репродукції по-
казав, що відсоток диплоїдних рослин перебу-
вав на рівні 86,5%, 4-ї — кількість диплоїдів
зросла до 92,8%. У матеріалів, що походять від
простих стерильних гібридів, спостерігали таку
саму тенденцію, властиву матеріалам, що по-
ходять від інбредних ліній, але з дещо вищим
відсотковим співвідношенням. Після 1-го ана-
лізу рослин буряків цукрових у 2009 р. кількість
диплоїдних рослин становила 22,3%. У наступ-
ні роки досліджень відсоток рослин з диплоїд-
ним набором хромосом збільшувався: у 2010 р.
їх було 52,5%, 2011 р. — 90,9, 2012 р. — 96,8%
(рис. 1).

Установлено, що за використання методу
безпилкового режиму та індивідуального добо-
ру і ліній чс-о типу, стабілізація за рівнем ге-
ному від міксоплоїдного до диплоїдного зумов-
лює підвищення відсотка роздільноплідності і
стерильності у 4-му поколінні, але повної ста-
білізації за цими ознаками не було досягнуто.

Так, у селекційних матеріалів, що походять
від самозапильних ліній, відсоток стерильності

Апозиготія як метод створення
вихідних матеріалів буряків цукрових
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Апозиготія як метод створення
вихідних матеріалів буряків цукрових

змінювався залежно від року досліджень і апо-
зиготної репродукції. Після жорсткого бракуван-
ня в 1-й апозиготній репродукції відсоток сте-
рильних рослин становив 89,6%, упродовж 2- і
3-ї відсоток стерильності зменшувався і був
72,4% у 2010 р. та 70,5% — 2011 р. Після 4-ї
апозиготної репродукції відсоток стерильних
рослин у селекційних матеріалів, що походять
від самозапильних ліній, зріс до 80,6%. Анало-
гічну тенденцію спостерігали і в матеріалів, що
походять від простих стерильних гібридів F1
(рис. 2).

Проте нами виявлено кілька генотипів, у
яких стабілізація за стерильністю була на рівні
100%. Виявлено й окремі генотипи, в яких у
4-му апозиготному поколінні стабілізувалася
роздільноквітковість до 91–100% (таблиця).

Стабілізація за рівнем геному значною мі-
рою пов’язана також зі стабілізацією за сте-
рильністю та роздільноквітковістю. Показники
стерильності (чс-о) типу змінювалися в дипло-
їдного апозиготного потомства 4-ї репродукції
з 92,0 до 100,0%, роздільноквітковості — з
88,0% до 100,0% (таблиця).

12-136ЧС 11 91,0 9,0 100,0 0
12-157ЧС 16 100 0 100,0 0
12-222ЧС 15 93,0 7,0 100,0 0
12-4652-12-12-
2-4ЧС к.52 15 100 0 100 0
12-138ЧС 23 96,0 4,0 100,0 0
12-153ЧС 24 96,0 4,0 100,0 0

За результатами досліджень установлено,
що добір за рівнем плоїдності рослин упро-
довж 4-х апозиготних поколінь дає змогу от-
римати стабільні лінії за плоїдністю. Зага-
лом за ознаками роздільноквітковості і сте-

Висновки

рильності після 4-ї апозиготної репродукції
буряків цукрових повної стабілізації не досяг-
нуто, за винятком кількох генотипів, у яких
вдалося стабілізувати ці ознаки на 100%-му
рівні.
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Питаннями поліпшення біологічних ознак і
властивостей бджіл способом спрямованого
виховання та зміни їх спадковості займається
селекція. Важливим етапом селекційної робо-
ти є отримання ліній та типів на основі чисто-
породного розведення, максимальне викорис-
тання їх генетичних особливостей для досяг-
нення найбільшого господарсько корисного
ефекту. Для підвищення частки його спадково-
го прояву потрібно мінімізувати залежність оз-
нак від фенотипової мінливості, що можливе за
стабілізації зовнішніх умов утримання бджоли-
них сімей. Цю проблему ми розв’язували спо-
собом пошуку та направленого використання
оптимальних методів інтенсифікації характеру
бажаних ознак бджіл племінної пасіки.

Аналіз основних досліджень і публікацій,
у яких започатковано розв’язання пробле-
ми. У сучасних умовах розвитку бджільницт-
ва — важливої ланки галузі тваринництва —
значення племінної роботи щодо підвищення
продуктивності бджолиних сімей та ефектив-
ності праці пасічників збільшується. Всебічне
вивчення вітчизняних порід бджіл започаткова-
не досить давно [4, 11]. Робота триває й донині.
Вчені розвинули на сучасній основі розробку
методів їх оцінювання [2, 5].

З огляду на впровадження сучасних техно-

Ключові слова: бджолині сім’ї, селекція, біологічні ознаки, мед, цукровий корм, зимівля, гігієнічна
поведінка.

логій ведення бджільництва (кочівлі, штучного
виведення маток, схрещування) проблема чи-
стопородного розведення та збереження порід
у своєму ареалі стала однією з найактуальні-
ших для галузі [12].

Значною заслугою у збереженні українських
бджіл в осередках різних областей є вміла пра-
ця багатьох пасічників, спеціалістів галузі і на-
уковців, які зорієнтувалися на чистопородне
розведення й цим методом завдяки масовому
добору і виведенню маток від кращих сімей
підтримували та поліпшували продуктивні якос-
ті [7].

Важливу роль у селекційній роботі відведе-
но критеріям здоров’я бджолиних сімей та епі-
зоотичної ситуації пасік, особливо стійкості
бджіл до захворювань (резистентності). Харак-
терна цим комахам уроджена стійкість до впли-
ву хвороботворних збудників вироблена у про-
цесі еволюційного розвитку. Вона передається
спадково й міцно пов’язана з їх фізіологічними
та біологічними особливостями.

Селекційні дослідження на стійкість бджіл до
певного виду захворювань у багатьох країнах
уже давно вийшли за межі пошукових і теоре-
тичних робіт й набули практичного значення.

У Німеччині широко впроваджуються про-
грами щодо виведення ліній бджіл, стійких до
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захворювань. Одним із механізмів-регуляторів
щодо виникнення певного виду захворювань
вважається гігієнічна поведінка бджіл у гнізді.
Здатність їх швидко видаляти зі стільників і ву-
ликів трупики загиблих личинок, лялечок і
бджолиних особин можна трактувати як інтен-
сивне видалення джерела інфекції, що запобі-
гає поширенню патогенних організмів у сім’ї.
Американські вчені дослідили, що стійкість до
американського гнильцю частково залежить від
характеру поведінки робочих бджіл, які вида-
ляють мертві кокони до початку споруляції,
оберігаючи тим самим сім’ї від поширення за-
разних спор [15].

Над можливістю отримання стійких до аско-
сферозу та нозематозу бджіл активно працю-
ють російські вчені. Вони отримали переконливі
дані під час використання як тесту гігієнічної
поведінки маси викинутого бджолами паперу.
Встановлено, що бджоли, наділені здатністю
активно викидати папір, виявилися стійкими до
зараження аскосферозом [ 8, 9 ].

В Україні гігієнічну здатність частково вивча-
ли у зв’язку з можливістю адаптації Apis melli-
fera до паразитування кліща Varroa Destructor
та під час вивчення змішаних заразних хвороб
розплоду медоносних бджіл [1, 14].

Здатність бджіл до очищення розплідно-
го гнізда (гігієнічна поведінка) є досить важ-
ливою біологічною ознакою. Селекція на її
поліпшення має сприяти забезпеченню благо-
получчя епізоотичної ситуації пасік, скорочен-
ню затрат часу на догляд і обслуговування
бджолиних сімей, підвищенню продуктивності
праці та інтенсивності виробництва продукції.
Під впливом зовнішнього середовища бджоли
змінюються самі і навіть можуть передавати
набуті властивості та ознаки у спадок. Гігієнічна
поведінка характеризується значним ступенем
успадковуваності й корелює зі всіма госпо-
дарсько корисними ознаками бджіл, що харак-
теризують їх зимостійкість і продуктивність.
Отже, закріплення цінних біологічних ознак
бджіл залежить як від умілого підбору батьків-
ських пар, так і від планомірно спрямованого
вирощування їх потомства, правильного утри-
мання, годівлі та догляду. Відповідно до цього
нами було досліджено дві важливі взаємоза-
лежні біологічні ознаки бджолиних сімей (зи-
мостійкість та гігієнічну поведінку) на тлі спря-
мованого згодовування їм упродовж зимівлі
кормових запасів із різного вуглеводного кор-
му: штучного — переробленого бджолами вод-
ного розчину цукру у співвідношенні компо-

Зимостійкість і гігієнічна поведінка
бджіл під час зимівлі на різних кормах

нентів 1:1,5 (контроль) і натурального — меду
(дослід).

Мета роботи — вивчити зимостійкість та
гігієнічну поведінку бджолиних сімей на тлі
спрямованого застосування різного вуглевод-
ного корму для забезпечення їх кормовими за-
пасами.

Матеріали і методи досліджень. Роботу
проводили на пасіці та у лабораторії ННЦ «Ін-
ститут бджільництва ім. П.І. Прокоповича», що
міститься у типових умовах Лісостепу України
(Гадяцький район, Полтавщина). З метою вив-
чення бажаних біологічних ознак після зимівлі
бджолиних сімей на різних видах корму було
проведено 2 досліди, в яких задіяно 12 родин
українських бджіл.

У 1-му досліді характер зимостійкості та гі-
гієнічної поведінки бджолиних сімей упродовж
річного циклу їх життя вивчено на тлі спрямо-
ваного застосування способів зимівлі на різних
видах вуглеводного корму: штучному — пере-
робленому бджолами водному розчині цукру у
співвідношенні компонентів — 1:1,5 (контроль)
і натуральному — меді (дослід).

У 2-му досліді також досліджено рівень гі-
гієнічної поведінки бджолиних сімей після зи-
мівлі за ідентичних умов, але навесні, вирівня-
них за силою, кількістю розплоду та корму.

Під час дослідження використано класичні
методи чистопородного розведення: масовий
та індивідуальний добір, відтворення бджоли-
них сімей з бажаними біологічними ознаками,
потрібними для створення нового типу україн-
ських степових бджіл [2].

Під час добору, з метою підвищення резуль-
тативності селекційно-племінної роботи пере-
вірено продуктивність бджіл та їх відповідність
українській степовій породі. Належність до неї
визначали за спрощеною методикою оцінки
чистопородності [6]. Біологічні ознаки сімей
бджіл визначали за допомогою обліків, зважу-
вань і підрахунків, зимостійкість — за встанов-
леним їх відходом (послабленням сили сімей)
та витратами корму на вуличку [2].

Гігієнічну поведінку бджіл визначали мето-
дом «паперового» тесту [3] з деякими нашими
модифікаціями. Для цього нарізані смужки
фільтрувального паперу (ГОСТ 12290–89. Кар-
тон фільтрувальний для харчових рідин. ТУ)
розміром 3?20 см нумерували і (після доведен-
ня способом висушування до постійної маси)
по одній розміщували у центрі розплідного гніз-
да кожної піддослідної сім’ї бджіл. У журналі
фіксували номери смужок і сімей, силу бджо-
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лосімей у вуличках, кількість кормів, площу
розплоду у гніздах, температуру й вологість
повітря на пасіці. Через дві доби рештки зі сму-
жок виймали з бджолиної сім’ї й зважували.
Відсоток різниці між масами заданого та вида-
леного паперу характеризував рівень гігієнічної
поведінки бджіл.

Отримані результати обробляли методами
варіаційної статистики [10, 13].

Результати досліджень. Контролюючи
якість зимівлі бджолиних сімей, у яку вони вхо-
дили ідентично підготовленими, але на різних
видах гніздового корму, за визначеними пара-
метрами основних ознак зимостійкості після їх
масового облітання установлено, що, незважа-
ючи на тривалий безоблітний період, сім’ї бджіл
були як слід підготовлені до нього й добре пе-
резимували (100%).

Визначено результати абсолютних і віднос-
них показників, одержаних у середньому на
досліджувану сім’ю обох груп 1-го досліду (таб-
лиця).

Дані таблиці свідчать, що за всіма досліджу-
ваними ознаками кращою є зимостійкість бджо-
линих сімей, які упродовж безоблітного періо-
ду харчувалися медом. Різниця порівнюваних
середніх арифметичних чисел обсиджених
бджолами вуличок між стільниками у гніздах
сімей, що характеризують їх силу навесні, ста-
новить 27%. Вона є ймовірною. Критерій її віро-
гідності більший за стандартний.

Отже, мед, що є специфічним вуглеводним

кормом для бджіл у період менопаузи, повністю
задовольняє їх у натуральних хімічних речови-
нах, потрібних для нормального метаболізму.
Він позитивніше за цукровий корм впливає на
основні біологічні ознаки зимостійкості бджоли-
них сімей і може бути рекомендованим для
поліпшення їх якості.

Дослідження щодо оцінки гігієнічної поведін-
ки бджіл виконано у травні, червні, липні та на
початку вересня у 3-разовій повторюваності.
Найінтенсивніше в усі періоди активної життє-
діяльності бджоли звільняли міжрозплідний
простір своїх гнізд від чужорідних предметів
(фільтрувального паперу) у дослідній групі, яка
зимувала на меді (рис.1).

Різниця між середнім відсотком рівня гігіє-
нічної поведінки особливо виражена у травні.
Вона є ймовірною на 90%.

Бджолині сім’ї, які зимували на меді, актив-
ніше вичищали свої гнізда на 32%. У середньо-
му за сезон показник рівня гігієнічної поведін-


 
 


Витрати корму, кг M±m 1,7±0,19 1,6±0,18

% 100 94,12 5,88

td 0,13

Відхід бджіл, % M±m 10,9±1,60 10,6±0,53

% 100 97,25 2,75

td 0,20

Сила сімей навесні, вулички M±m 6,7±0,33 8,5±0,50**

% 100 126,87 26,87

td 3,05

Розплід, квадрати M±m 97,7±5,84 141,7±25,21

% 100 145,04 45,04

td 1,70

** Р>0,05.
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Дослідженнями встановлено, що спрямова-
не застосування на пасіках способів зимівлі
сімей на натуральному меді є ефективним
стабілізатором збереженості бджіл узимку
та підвищення рівня їх гігієнічної поведінки у

Висновки

сезон. Бджолині сім’ї, які споживали взимку
мед, порівняно з тими, які у цей період спожи-
вали цукровий корм, навесні були сильніші на
27% і у середньому за сезон мали вищий на
32% рівень гігієнічної поведінки.

1. Акимов И.А. Возможные пути адаптации Apis
mellifera (Hymenoptera, apidae) к паразитированию
клеща Varroa Destructor/И.А. Акимов, В.Е. Кирю-
шин//Vestnik zoologii. — 2008. — № 42 (3). — С. 237–
247.

2. Билаш Г.Д. Селекция пчел: учеб. [для науч.
работ., зоотех.-селекц.]/Г.Д. Билаш, Н.И. Кривцов. —
М.: Агропромиздат, 1991. — 304 с.

3. Бородачев А.В. Методы проведения научно-
исследовательских работ в пчеловодстве/А.В. Боро-
дачев, А.Н. Бурмистров, А.И. Касьянов и др. — Рыб-
ное: НИИП, 2006. — 154 с.

4. Витвицкий Н. Практическое пчеловодство, или
Правила для любителей пчел/Н. Витвицкий. — 2-е
изд. — СПб., 1861. — 185 с.

5. Давиденко І.К. Племінна робота у бджіль-
ництві/І.К. Давиденко, Г.Д. Микитенко, С.О. Челак. —
К.: Урожай, 1992. — 121 с.

6. Давиденко І.К. Прискорений метод оцінки чис-
топородності медоносних бджіл/І.К. Давиденко,
Г.Д. Микитенко, С.О. Челак//Бджільництво. — 1984.
— Вип. 16. — С. 12–15.

7. Єгошин Р.А. Як нам відродити і зберегти бджіл
української степової породи/Р.А. Єгошин//Пасіка. —
2001. — № 1. — С. 5–6.

8. Кривцова Л.С. Генетическое поведение сред-

Бібліографія

нерусских пчел при аскосферозе/Л.С. Кривцова//
Пчеловодство. — 2000. — № 2. — С. 36–37.

9. Кривцова Л.С. Перспективы селекции на устой-
чивость пчелиных семей к нозематозу/Л.С. Кривцо-
ва: сб. науч.-исслед. работ по пчеловодству. — Рыб-
ное, 2000. — С. 72–80.

10. Лакин Г.Ф. Биометрия/Г.Ф. Лакин. — Минск:
Высш. школа, 1980. — 293 с.

11. Нестерводський В.А. Пасіка/В.А. Нестер-
водський. — К.: Книгоспілка, 1926. — 306 с.

12. Поліщук В.П. Українським бджолам племінні
пасіки/В.П. Поліщук, І.І. Головецький//Агросектор. —
2005. — № 8 (11). — С. 14–15.

13. Практикум з основ наукових досліджень у
тваринництві: [навч. видан. для студ. вищ. навч.
закл.]/В.К. Кононенко, І.І. Ібатуллін, В.С. Патров. —
К., 2003. — 133 с.

14. Руденко Є.В. Змішані заразні хвороби роз-
плоду медоносних бджіл (епізоотологія, диферен-
ційна діагностика, комплексна система заходів бо-
ротьби та профілактики: автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня д-ра вет. наук. — Х., 2004. — 44 с.

15. Park O.W. Results of jowas 1937 — 1938 ho-
neybee disease resistance program/O.W. Park, F.G. Pel-
lett, F.B. Paddock//Amer Bee J. — 1939. — № 79. —
Р. 577–582.

Надійшла 10.02.2014.

ки бджіл становив 61,5% проти 46,6% — показ-
ника рівня гігієнічної поведінки тих сімей, які
зимували на цукровому кормі.

У травні місяці методом «паперового» тес-
ту 3-разово проконтрольовано гігієнічну пове-
дінку сімей бджіл, які зимували на різних кор-
мах і рано навесні були вирівняні за всіма інши-
ми важливими біологічними ознаками (дослід
2). Установлено, що вже через 2 тижні бджоли
після зимівлі на меді виявляли значно вищий

рівень гігієнічної поведінки, ніж після зимівлі на
цукровому кормі (рис. 2). Визначена різниця
ймовірна на 90%.

Установлено, що і в інші періоди активної
життєдіяльності дослідні бджоли після зимівлі
на меді також активніше звільняли міжрамко-
вий простір від фільтрувального паперу, ніж
контрольні після зимівлі на цукровому кормі. У
середньому за сезон така активність станови-
ла понад 18%.

Отже, сформовані минулого року дослідні
групи бджолиних сімей були правильно під-
готовлені до зимівлі. Виявлена різниця між по-
казниками рівнів гігієнічної поведінки бджіл
дає підставу стверджувати, що натуральний
вуглеводний корм для харчування їх узимку
стимулює інтенсивність вичищення ними між-
рамкового простору у межах розплідного гніз-
да і може бути поліпшувачем цієї біологічної
ознаки.

Травень Червень Липень Вересень

%
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Постановка проблеми. Аналіз, виконання
теоретичних розрахунків, обґрунтувань, лабо-
раторних, експериментальних та виробничих
досліджень засвідчує, що для обробки зерно-
вого вороху після збирання і наступної підго-
товки високоякісного насіння пшениці озимої,
жита та інших зернових культур потрібні зер-
ноочисні машини, які мають високу ефектив-
ність і продуктивність, з розімкнутими аспірацій-
ними системами. Вони повинні забезпечувати
розподілення зернового вороху на фракції від-
повідно до вимог стандартів та агротехнічних
вимог до продовольчого, товарного, фуражно-
го і, особливо, насіннєвого зерна, адже саме від
останнього залежить урожайність в майбут-
ньому.

Такі машини повинні бути простими й зруч-
ними у виготовленні та обслуговуванні за ви-
робничих процесів, ремонту, регулювань, пере-
міщень, технічних обслуговувань, а також, що
надзвичайно важливо у реаліях сьогодення та
умов нестабільності, мати низьку, доступну ціну
для масового агровиробництва.

Відомо, що якісні показники роботи зерно-
очисних машин значною мірою залежать від
фізико-механічного складу та біологічних особ-

Ключові слова: ефективність, аспірація, фракції, травмування, якість.

ливостей зернового вороху, що потрапляє на
обробку після обмолочування, а також від кон-
струкційних і режимних параметрів аспірацій-
них систем, решітного стану, пристосувань для
очищення решіт та від рівня підготовки і квалі-
фікації обслуговуючого персоналу.

Упродовж попереднього століття, а особли-
во другої його половини, науковці-дослідники,
селекціонери та виробники довели і перекон-
ливо обґрунтували, що тільки високоякісне на-
сіння за всіх інших однакових можливостей
може забезпечити формування більше полови-
ни майбутнього врожаю.

За останні десятиліття внаслідок високоін-
тенсивного розвитку землеробства на основі
масової хімізації та розширення посівів зерно-
вих з порушенням сівозмін підготовка насіння
була значно послаблена.

Під час обробки зернового вороху після об-
молочування дуже важливо на ранніх стадіях
відокремити велику масу різних, особливо дріб-
них, засмічувачів, зокрема подрібнене, біологіч-
но неповноцінне, недозріле, плюскле, забруд-
нене сирим насінням бур’янів зерно основної
культури, що є головним джерелом сприятли-
вого середовища для інтенсивного розвитку
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великої кількості мікроорганізмів, які різко зни-
жують якість насіння.

Велика маса шкідників, що містяться у зер-
новому воросі після обмолочування, за опти-
мальних умов температурного й вологісного
режимів дуже інтенсивно розмножуються й роз-
виваються. Внаслідок цього відбувається про-
цес самозігрівання й проникнення мікроорга-
нізмів через травмовані місця до зародка, ен-
досперму, оболонок, що спричиняє у таких
зернівок псування і непридатність не лише для
сівби, а й для товарних, продовольчих і навіть
фуражних цілей.

Аналіз останніх досліджень. Пошкоджен-
ня і травмування зернівок є наслідком дії ме-
ханічних навантажень таких робочих механіз-
мів, як жниварки, молотильний барабан, решіт-
ний стан, шнеки, транспортери, механізми для
післязбиральної обробки зернового вороху й
підготовки насіння, завантажувальні й транс-
портувальні засоби, а також механізми протру-
ювання та сівби.

Щодо високоефективної та високопродук-
тивної підготовки якісного насіння, досліджен-
ня показують, що перспективним є застосуван-
ня фракційної технології післязбиральної об-
робки зернового вороху, яка забезпечує на
початковій стадії виокремлення із цього воро-
ху дрібних та сирих засмічувачів, а також біо-
логічно неповноцінних і недозрілих зернівок.

Дослідження І.Г. Строни, О.П. Тарасенка та
ін. свідчать, що під час збирання зернових куль-
тур травмування зернівки сягає понад 20%, а
після обробки зернового вороху та за виконан-
ня наступних технологічних операцій з підготов-
ки насіння й аж до сівби їх кількість збільшуєть-
ся ще у 2–3 рази.

За даними В.М. Дрінча, травмування зернів-
ки комбайнами становить понад 35%, за оброб-
ки зернового вороху після збирання та під-
готовки насіння — 50%, а послідовними агре-
гатами — в межах 6%. За вологості 14–16%
гранична величина удару, при якому проявля-
ються зовнішні ознаки травмування, перебуває
в межах 0,11–0,16 Дж, що впливає на знижен-
ня польової схожості на 23%.

Науково-дослідним інститутом зернового
господарства виявлено, що навіть після одно-
разового проходження зернової маси через
трієри та насіннєпроводи схожість насіння зни-
жується на 2–3%, а сила початкового росту —
на 6–12%.

Упродовж останніх років велику роботу з роз-
роблення та впровадження у виробництво прин-

Обґрунтування ефективності схеми зерноочисних машин
для обробки зернового вороху після обмолочування

ципово нових очисно-калібрувальних техноло-
гічних ліній було проведено Л.В. Фадеєвим.

У закладення фундаменту наукових основ
теорії взаємовпливу робочих поверхонь ме-
ханізмів та різних матеріалів, зокрема зерно-
вих, а також сучасного їх розвитку значний вне-
сок зробили такі вчені, як П.М. Василенко,
Л.В. Погорілий, В.П. Гарячкін, О.П. Тарасенко,
В.М. Дрінча, В.В. Адамчук, Л.М. Тіщенко,
П.М. Заїка, Б.І. Котов та ін.

Мета досліджень — виявити вплив травму-
вання зернівок під час збирання врожаю, після-
збиральної обробки зернового вороху і підго-
товки насіння на якісні його показники, дослі-
дити ефективність післязбиральної підготовки
високоякісного насіння пшениці озимої та жита
на різних стадіях технологічних процесів, у різ-
них ґрунтово-кліматичних умовах та способи
зниження травмування насіння й пошкодження
його мікроорганізмами як одного з головних
резервів підвищення урожайності зернових
культур.

Матеріали і методи досліджень. У теоре-
тичних дослідженнях було використано методи
математичного моделювання процесів роботи
машин і технологічних операцій з використан-
ням законів механіки. Здійснено експеримен-
тальні дослідження у виробничо-лабораторних
умовах з використанням технічних засобів за
наявними стандартними методиками.

Результати досліджень. У багатьох госпо-
дарствах для підготовки насіння зернових куль-
тур використовуються зерноочисні машини
ЗАВ-20, ОВП-20, БЦСМ-25, СВС-25, ОВС-25,
МС-4,5, ОЗС-50, СВУ-60, «Petkus» та ін., де
застосовуються двоярусні чотирирешітні стани
ОЗС-50, СВУ-60 й одноярусні і розміщуються
підсівні, розподільні та колосові решета, які
відповідно отримують певні навантаження під
час проходження технологічного процесу.

Пристосування для розподілення зернового
вороху на фракції з розміщенням решіт у 2 яру-
си, що містять нахилені в бік руху маси сепа-
рувальні поверхні, які в кожному ярусі утворені
прилеглими одне до другого решетами зі ско-
чувальними поверхнями, що встановлені під
решетами для спрямування виділених фракцій
у відповідні жолобки, а також пристосування
для очищення решіт. Сепарувальні можливості
кожного виду решіт, особливо з урахуванням
розподілення на фракції, реалізують по-різно-
му, що впливає на якість очищення і продук-
тивність решітного стану, а поліпшення цих
параметрів можна досягнути завдяки новому
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рішенню конструкцій решітного стану на основі
наявного агрегату. Для цього у верхньому ярусі
послідовно встановлюють розподільні решета,
щоб відокремити фуражну фракцію під час очи-
щення, та колосове решето, щоб відокремити
великі домішки із залишкової частини вороху
під час роботи. У нижньому ярусі встановлю-
ють підсівне решето для відокремлення фураж-
ної фракції дрібних домішок у поєднанні з роз-
вантажувальним каналом для виведення фу-
ражної фракції після сходження з підсівних
решіт. Це було виконано в поєднанні з розпо-
дільним решетом нижнього ярусу. Для знижен-
ня втрат над колосовим решетом було вста-
новлено фартух завдовжки 250 мм, виконаний
з дерматину або іншого еластичного матеріа-

лу. Його передня частина нерухомо прикріпле-
на за допомогою армувального елемента до
боків решітного стану на відстані 260 мм від
заднього кінця решета і піднята над ним на
50 мм, а вся інша частина розміщена безпосе-
редньо на решеті і не допускає руху зернової
маси під час переміщення з решета підкидан-
ням його завдяки ударянню об перегородки ре-
шета або ковзанню по них.

Схему запропонованого решітного стану
зерноочисних машин наведено на рис. 1.

Узагальнення результатів теоретичних та
експериментальних досліджень зміни в комп-
лексі властивостей зернівок за фракціями дає
можливість розробляти нові схеми високопро-
дуктивних зерноочисних машин для отриман-
ня високоякісного насіння.

Такі машини передбачають вдосконалену
двоаспіраційну систему з можливістю незалеж-
ного регулювання швидкості руху повітря в ка-
налах, нову конструкцію решітного стану з дво-
ярусним розміщенням решіт і встановленням
у кожному ярусі послідовно двох або трьох
решіт залежно від продуктивності агрегату. На
решітних станах можна застосовувати схеми
розміщення решіт, які відрізняються від інших
машин.

Технологія очищення відбувається так, що
під час роботи машини зерновий ворох по зер-
нопроводу надходить у приймальне відділен-
ня 2, потім шнеком розподіляється по ширині
пневмосистеми й спрямовується в розподіль-
ник 10 і далі — в подвійний пневмосепаруваль-
ний канал першої аспірації 3, де під дією по-
вітря відокремлюються легкі домішки, а решта
зернового вороху розподільником спрямовуєть-
ся у верхній і нижній решітні стани (рис. 1).

Швидкість руху повітря у пневмосепаруваль-
ному каналі повинна перебувати в оптималь-
них межах, щоб не видувалися зернівки. Під
дією руху повітря засмічувачі і домішки відок-
ремлюються й осідають у камері 5, за допомо-
гою шнека вони виносяться з машини, а пил,
відповідно, видувається під дією вітру.

На першому і другому сортувальних реше-
тах Г верхнього ярусу кожного решітного ста-
ну під час проходження зернової маси від-
бувається виділення її частини та дрібних зас-
мічувачів, а більші частинки потрапляють на
колове решето Б, де зернівки просіваються, а
вся крупніша маса проходить через жолобок 14
і видаляється з машини.

Певна частина вороху, що просіялася через
сортувальне решето Г, потрапляє на підсівні
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решета В, внаслідок проходження по них відок-
ремлюються дрібні добавки, які по скочувальній
поверхні і жолобку видаляються з машини. От-
же, відокремлені легковагові, великі і дрібні
добавки становлять фракцію відходів, які, без-
перечно, створюють сприятливе середовище
для перебування та розвитку різних мікроор-
ганізмів. Ця фракція накопичується в окремій
секції бункера зерноочисної машини і в міру її
наповнення вивантажується у транспортний
засіб та вивозиться у спеціальне місце за межі
санітарної зони.

Подрібнені, дрібні та плюсклі зернівки, про-
суваючись з підвісного решета В через розван-
тажувальний канал, потрапляють на піддон.
Зернова маса, що просіялася через колосове
решето Б, потрапляє на розміщене під ним
третє сортувальне решето Г, де відокремлю-
ється дрібне, плюскле, неповноцінне зерно.
Воно потрапляє на піддон, де з’єднується із
зерном з підвісних решіт В, утворивши фураж-
ну фракцію, яка через жолобок 15 видаляєть-
ся з машини.

Зернова маса, що проходить через сорту-
вальне решето Г нижнього ярусу кожного ре-
шітного стану, потрапляє у другий пневмосепа-
рувальний канал 4, де з неї під дією повітря
відокремлюються плюсклі, біологічно непов-
ноцінні та недозрілі зернівки, які осідають в ка-
мері 6 і шнеком 7 видаляються з машини. При
цьому необхідно стежити, щоб швидкість руху
повітря у другому пневмосепарувальному ка-
налі була такою, аби видувалися тільки біоло-
гічно неповноцінні, недозрілі і подрібнені зер-
нівки, що не відповідають вимогам стандартних
та насіннєвих високоякісних кондицій.

Зерно, яке виділилося від руху повітря, з’єд-
нується з відокремленим на підсівних решетах
й утворює фуражну фракцію, що направляєть-
ся через жолобок у відповідну секцію бункера,
а чисте зерно потрапляє в окремий бункер.

Так працює зерноочисна машина в режимі
фракціонування під час первинного і вторинно-
го очищення зернової маси.

За первинної обробки зернового вороху у
верхньому ярусі кожного решітного стану вста-
новлюють колосові решета зі зростаючими роз-
мірами отворів, а в нижньому ярусі розміщують
підсівні решета однакового розміру або з од-
наковими розмірами отворів.

Важливо, щоб за використання зерноочис-
них машин забезпечувалося якісне очищення
решіт у процесі роботи, тобто очищення та
підготовка насіння.

На більшості машин застосовується очи-
щення решіт щітками, але значним їх недоліком
є складність виготовлення, що зумовлено за-
стосуванням механізму приводу щіток і потре-
бує регулювання їх розміщення відносно ре-
шета у процесі зношування, а також знижує
надійність роботи машини.

Останнім часом для очищення решіт від ча-
стинок дедалі більшого поширення набуває
очищення їх кульками. Головний недолік тут
полягає в тому, що на відстані менше полови-
ни діаметра кульки від поперечних і продовгу-
ватих планок простору, що під решетом, роз-
міщуються зони, які неможливо очистити, а
щоб досягнути повноти очищення решіт, необ-
хідно позбутися таких зон.

Недоліками відомих очисників плоских решіт
є наявність приводу, складність конструкцій
решітного стану, а також одночасний коливаль-
ний рух решітного стану і рамки, що також ко-
ливається.

Потрібно спростити конструкцію очисника
плоских решіт таким чином, щоб в решітному
стані між решетом і поверхнею відбиття вста-
новити рамку, яка складатиметься з попереч-
них і поздовжніх планок, що виконані з елас-
тичного матеріалу й утворюють квадратні або
прямокутні комірки для розміщення гумових
кульок чи пустотілих циліндрів також з еластич-
ного матеріалу. Причому висота поздовжніх
планок більша від поперечних, а розмір ци-
ліндрів по діагоналі або діаметр кульок менший
від щілини між решетом і підтримувальною ре-
шіткою. Рамка поздовжньої планки спирається
на прутики підтримувальної решітки.

Внаслідок коливання решітного стану від
впливу сил інерції рамка з еластичними очис-
никами, пересилюючи сили тертя продовгува-
тих планок по прутиках решітки, рухається від-
носно решітного стану й одночасно коливаєть-
ся разом з решітним станом. У процесі руху
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еластичні очисники, співударяючись з елемен-
тами відбивальної поверхні, підскакують і, спів-
ударяючись з поверхнею решета, очищують
його від частинок, що в ньому застрягли. Пе-
реміщення решітки відносно решітного ста-
ну під час коливання дає змогу ліквідувати зони
неочищення решета без використання спеці-
альних пристосувань, що забезпечують приве-
дення решітки в коливальний рух, а також її
підвісок, що значно спрощує конструкцію ре-
шітного стану.

Схему запропонованого очисника плоских
решіт наведено на рис. 2.

Такий очисник плоских решіт встановлюєть-
ся в решітному стані 1 між решетом 2 та відби-
вальною поверхнею 3 з квадратними отвора-
ми, складається з рамки 4 з продовгуватими 5
і поперечними 6 планками, що утворюють між
собою комірки квадратної або прямокутної
форми, в яких розміщуються очисні еластичні
елементи, гумові кульки 9, пустотілі гумові ци-
ліндри тощо, а на крайніх стінках решітного ста-
ну 1 закріплюються сторонні елементи 8 з ела-
стичного матеріалу.

Робота запропонованого очисника поля-
гає в тому, що зерновий ворох потрапляє

на решето 2 і при коливаннях решітного ста-
ну пересувається по решету, розподіляючись
на дві фракції. Та, що відокремлюється, прохо-
дить далі, при цьому частина решета заби-
вається зернівками. Очищення таких отворів
здійснюється очисними еластичними елемен-
тами 7 або 9, які роблять хаотичні рухи між ре-
шетами 2 і 3 в комірках рамки 4 завдяки силам,
що виникають при коливальному русі решітно-
го стану і вибивають зернівки, що застрягли в
отворах. Пересування рамки 4 від одного сто-
роннього елемента 8 до другого при коливан-
нях решітного стану ліквідовує недосяжні для
очищення зони решета без застосування
підвісок і пристосувань для приведення в рух
решітки.

Коливальний режим решітного стану має
бути таким, щоб відстань пересування рамки
становила не менше половини діаметра очи-
щеного елемента.

За використання в ролі очищеного елемен-
та пустотілого гумового циліндра 7 для запо-
бігання його заклиненню між решетом і підтри-
мувальною решіткою діагональний розмір еле-
мента має бути меншим, ніж щілина у просторі
під решетом.

Для забезпечення необхідних технологіч-
них, незалежних одна від одної швидкостей
руху повітря у пневмосепарувальних каналах
на зерноочисних машинах встановлюється
діаметральний вентилятор з регулюванням
частоти обертання. У пневмосепарувальних
каналах передбачено регулювальні вікна з ре-
гулювальним механізмом їх відкриття, що
розміщується вище зони сепарування і з’єдна-
ний з атмосферним повітрям.

Застосування експериментального пнев-
мосепарувального канала другої аспірації, що
передбачає двостадійне очищення зернового
вороху, з установленням маятникового гер-
метизувального клапана дасть змогу поліп-
шити якість очищення та підготовки насіння
на всіх стадіях.

Висновки

Принципово нові технічні рішення конст-
рукції решітного стану мають істотно збіль-
шити продуктивність фракційних очисників
зерноочисних машин, поліпшити якість очи-
щення, зменшити втрати зерна за прохо-
дження колосового решета.

Використання двоярусної схеми розміщен-
ня решіт забезпечить збільшення площі роз-
подільних решіт порівняно з базовими в 1,5
раза і вдвічі за однакової площі підсівних решіт
та в стільки ж разів підвищить їхню продук-
тивність.

Запропонована конструкція очисників плос-
ких решіт значно спрощує конструкцію ре-
шітного стану, зменшує металоємність, лік-
відує наявність недосяжних для очищення зон
без додаткових пристосувань.
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ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ — ПРІОРИТЕТНІ НА НИНІШНЬОМУ ЕТАПІ

21–23 травня 2014 р. в ННЦ «Інститут механізації та електрифікації сільського господар-
ства» відбулася міжнародна конференція, в якій взяли участь учені з багатьох наукових зак-
ладів України, зокрема НУБіП України, УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Львівського НАУ, Лу-
ганського НАУ, Луцького НТУ, Полтавської ДАА, Подільського ДАТУ, Харківського НТУСГ,
Миколаївського НАУ, а також колеги з Польщі — професори Євгеніуш Красовськи та Генрік
Собчук. Наукову конференцію відкрив перший віце-президент НААН, академік НААН
І.В. Гриник. З програмною доповіддю виступив директор ННЦ академік НААН В.В. Адам-
чук, який зосередив увагу присутніх на питаннях прикладної науки, що мають вирішуватися
вченими сьогодні. На пленарному засіданні промовці зазначили, що держава має розвива-
ти вітчизняне машинобудування, щоб не перетворитися на придаток зарубіжних компаній і
фірм. Має бути дотриманий оптимальний баланс між закупівлею зарубіжної техніки і ви-
пуском вітчизняної.

Учасники конференції зацікавилися розробками щодо використання електричної енергії,
адже перехід у сільськогосподарському виробництві від використання механічних систем
до електричних — це шлях до вищого технічного рівня виробництва.

Ученими Інституту створено перетворювач змінної напруги для освітлення ПН-ТТЕ-40-
380-50УЗ, застосування якого в технології вирощування птиці зменшує витрати електро-
енергії до 40% та в 1,5–2 рази збільшує строк служби джерел випромінювання. Науковця-
ми також створено системи ультрафіолетового опромінювання тварин та птиці СУФО-3, які
забезпечують збільшення добового приросту на 12–15%, збереженість тварин на 3–5% та
зменшення вмісту аміаку на 30–35%.

Теплоутилізатори вентиляційних випадів, створені з використанням полімерних мате-
ріалів, дають змогу скоротити енерговитрати в зимовий період на 40–70%, підвищити про-
дуктивність тварин і птиці та поліпшити умови праці обслуговуючого персоналу.

Зацікавилися учасники конференції і електротрактором ХТЗ-2511Е із силовим електро-
приводом. Враховуючи тенденції щодо розвитку акумуляторних батарей, можна стверджу-
вати, що дуже скоро трактори на акумуляторних батареях широко використовуватимуться
в сільському господарстві.

Усі учасники під час реєстрації отримали 2-томне видання міжвідомчого тематичного
наукового збірника «Механізація та електрифікація сільського господарства».

В.О. Сірий,
провідний редактор ННЦ «ІМЕСГ»

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ
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Значення кобальту в екологічних, геохіміч-
них, а також агрохімічних процесах визначаєть-
ся поєднанням його есенційності й токсичності.

Фізіологічне значення кобальту для рослин
зумовлене його необхідністю за зв’язування
азоту бульбашковими бактеріями та біосинте-
зу білкового азоту, що сприяє утворенню хло-
рофілу й аскорбінової кислоти. Завдяки цьому
він сприяє процесам росту і метилування рос-
лин, впливає на інтенсивність дихання і фото-
синтез, регулює загальний вміст води у росли-
нах, забезпечує розмноження бульбашкових
бактерій та фіксацію ними азоту [11]. Виявом
дефіциту кобальту для цукрових буряків та
інших культур є різні форми хлорозу [5, 11].
Доведено позитивний вплив мікродобрив ко-
бальту на врожайність цукрових буряків, то-
матів, гороху, гречки, зернових, льону, вино-
граду, прискорення стиглості ячменю та ін.

Кобальт належить до особливо важливих
зооелементів, що зумовлено процесами синте-
зу мікрофлорою шлунково-кишкового тракту
вітаміну В12 (ціанокобаламіну), який містить
4,5% кобальту і є необхідним для утворення

Ключові слова: кобальт, міграція фізико-хімічна, міграція біогенна, агроландшафт, ґрунти,
геохімічне розсіювання, біогенне поглинання.

тіміну (основи ДНК). Дефіцит В12 найбільше
виявляється у процесах кровотворення за син-
тезу гемоглобіну. Саме В12 здатен підвищува-
ти загальний опір людського і тваринного ор-
ганізму онкологічним захворюванням і є засо-
бом боротьби організму з лейкемією. Нестача
кобальту негативно впливає на білковий, жиро-
вий і водний обмін, розмноження та ріст орга-
нізму. Це зумовлює підвищення ендемічної за-
хворюваності тварин і населення на анемії, ако-
бальтоз, авітамінози В12. Зростає імовірність
нервових і м’язових розладів, депресій, уповіль-
неного розвитку дітей [5, 6]. За результатами
медико-екологічних досліджень автора, на те-
риторії Полісся України у 2001–2003 рр. було
виділено й описано прогнозний кобальтовий
субрегіон з нестачею кобальту у ґрунтах ланд-
шафтів (на рівні 2,1–4,2 мг/кг) та підвищеною
до 2,4 раза захворюваністю дитячого населен-
ня на анемію імовірної ендемічної природи [3].

На території України значущість кобальту
для врожайності і нормального розвитку агро-
культур, а також стану свійських тварин є від-
носно малодослідженою [11]. Проте важливим
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фактором збалансованого розвитку сільгосп-
угідь є вивчення й кількісна оцінка процесів
перерозподілу есенційних мікроелементів на
засадах когерентності й диференціації агро-
ландшафтів. Саме еколого-геохімічні процеси
передбачають перерозподіл у біосфері хіміч-
них елементів завдяки механічній, фізико-хі-
мічній та біогенній міграції, що зумовлює особ-
ливості функціонування біоценозів усіх рівнів
організації [4, 10].

Мета досліджень — оцінка складових еко-
лого-геохімічних процесів міграції кобальту в
агроландшафтах України за його нестачі у
ґрунтовому покриві.

Матеріали та методи досліджень. Сучас-
не екологічне нормування вмісту кобальту у
компонентах агроландшафтів обмежене —
по-перше, пороговими біогеохімічними концен-
траціями як індикаторами процесів нормально-
го гомеостазу рослин: для ґрунту (від 2,0–
7,0 мг/кг до 30 мг/кг для валової форми і 1,5–
4,0 мг/кг для рухомої форми); кормових рослин
(0,3–1,0 мг/кг сухої речовини) [5, 11], оптималь-
ний вміст для плодових кісточкових і зернятко-
вих культур (0,01–0,18 мг/кг сухої речовини) [8];
по-друге, гранично допустимими концентрація-
ми, що запобігають імовірності техногенного
забруднення: для ґрунтів (20 мг/кг для валової
форми і 5,0 мг/кг за рухомою ацетат-амонійно-
розчинною формою) і вод (0,1 мг/л для питно-
го і побічного призначення) [5, 9]. Такий підхід
має статичний і просторово недиференційова-
ний характер, що не дає можливості виявити
причинно-наслідкові зв’язки розподілу хімічних
елементів у ґрунтах, агроценозах, гірських по-
родах. Такі зв’язки та їхні екологічні наслідки
дають змогу оцінити еколого-геохімічний аналіз
територій, що базується на принципах геохімії
ландшафтів і враховує когерентність усіх ком-
понентів агроландшафтів та диференціацію
забруднювальних речовин відповідно до умов
міграції.

Кількісними показниками складових еколо-
го-геохімічних процесів перерозподілу кобаль-
ту є розраховані нами для компонентів агро-
ландшафтів фізико-хімічні та біогенні коефі-
цієнти: екологічні (Ке — коефіцієнти концент-
рації відносно ГДК); ґрунтової міграції (ККг —
кларки концентрації відносно глобального клар-
ка за H. Bowen, Ккг — коефіцієнти концентрації
відносно регіонального вмісту для Полісся і
Лісостепу); літогенної міграції (ККа — кларки
концентрації для алювіальних відкладів і голов-
них ґрунтоутворювальних порід Полісся і Лісо-

Еколого-геохімічні процеси міграції
кобальту в агроландшафтах України

степу, ККве — відносно кларка осадових порід
за О.П. Виноградовим); водної міграції (ККв —
кларки концентрації відносно кларка континен-
тальних вод за О.Є. Бєляковою, КВМ — коефі-
цієнти водної міграції за співвідношенням вміс-
ту в системі води — гірські породи); біогенної
міграції (ККб — кларки концентрації відносно
середнього вмісту для золи і сухої речовини
континентальних рослин за Д.П. Малюгою та
В.В. Івановим, А — коефіцієнти біологічного
поглинання за співвідношенням вмісту в сис-
темі ґрунт — рослина).

Застосована нами методологія поетапного
еколого-геохімічного аналізу території передба-
чає розрахунки моноелементних коефіцієнтів
що дають змогу кількісно ідентифікувати для
кожного компонента агроландшафту певні про-
цеси: за кларками концентрації — фізико-хі-
мічної концентрації (КК>1,5) і розсіювання
(КК<1,5); за коефіцієнтом водної міграції —
інтенсивність водної рухомості (для окисню-
вальних умов КВМСо=0,n–n); за коефіцієнтом
біологічного поглинання — інтенсивність біоген-
ної акумуляції (АСо=0,8–1,4); за екологічними
коефіцієнтами концентрації — рівень техноген-
ного забруднення (Ке>1,0) та ін. [1, 12].

Для системного аналізу та екологічного ра-
йонування якості харчових ланцюгів за вмістом
есенційних мікроелементів автором було вве-
дено поняття «еколого-геохімічна провінція» —
територія, ландшафтно-геохімічні особливості
якої зумовлюють можливість стійкого характе-
ру ендемічних реакцій живих організмів на
склад ґрунтів [4]. За результатами регіонально-
го ландшафтно-геохімічного аналізу та особли-
востями поширення в ґрунтах ландшафтів Ук-
раїни Co, Mo, Cu, Mn, Sr було виділено 3 еко-
лого-геохімічні провінції з нестачею кобальту на
рівні менше 7,0 мг/кг (для валової форми пе-
ребування), що супроводжується нестачею мо-
лібдену і марганцю або надлишком цинку [4].

Дослідження екологічних, геохімічних і біо-
геохімічних процесів міграції молібдену прове-
дено на основі авторських матеріалів еколого-
геохімічного районування території України,
зокрема узагальнення щодо поширення ко-
бальту в ґрунтах, донних відкладах, поверхне-
вих водах і золі різнотрав’я на землях сільсько-
господарського призначення (Т.М. Єгорова,
1990–2005 рр.) [3, 4, 7], а також літературних
даних щодо просторового поширення в ґрунтах
рухомих (ацетат-амонійнорозчинних, рН=4,8)
форм кобальту [11] та вмісту кобальту в сухій
речовині сільськогосподарських культур [10].
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Еколого-геохімічні процеси міграції
кобальту в агроландшафтах України

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. Територія еколого-геохімічних провінцій
України з нестачею кобальту займає агроґрун-
тову зону Полісся (поліські, пінські, коростен-
ські, моршанські та чернігівські ландшафти),
частину Лісостепу Західного і Правобережно-
го високого (стародубські, кодри, трубізькі ланд-
шафти) та Степу Північного Донецького (до-
нецькі ландшафти). Дефіцит кобальту в ґрун-
тах на рівні менше 7,0 мг/кг для валової форми
становить від 73% на території цинк-молібден-
кобальтової провінції (Zn–Mo, Co) до 89% на
території молібден-кобальтової провінції (Mo,
Со), які поширені в агроґрунтовій зоні Полісся.
Вміст рухомих форм кобальту становить мен-
ше 1,5 мг/кг (для ацетат-амонійної витяжки,
рН=4,8) [11] на більшій частині провінцій (за
винятком донецьких ландшафтів), що також
відповідає його нестачі для сільськогосподар-
ських культур.

Статистичні параметри вмісту кобальту в
ґрунтах, алювіальних відкладах і поверхневих
водах розглянутих еколого-геохімічних провін-
цій характеризують високі коефіцієнти варіації
та асиметричність розподілу його значень, що
свідчить про комплексну взаємодію природних
і техногенних процесів у межах цієї території
(табл. 1).

Загальна площа агроландшафтів на тери-
торії провінцій становить від 36 до 98%. Роз-
поділ кобальту в ґрунтах, алювіальних відкла-
дах і поверхневих водах досліджених агроланд-
шафтів різного функціонального використання
відповідає загальним коливанням для території
провінцій у цілому.

Для аналізу співвідношень природно-техно-
генних процесів на підставі функціонального
використання земель сільськогосподарського
призначення досліджені агроландшафти угру-
повано за трьома рядами міграції: природним
(сіножаті й пасовища), техногенно-природним
(орні землі) і техногенним (автомагістралі, сади
й виноградники). Коефіцієнти фізико-хімічної та
біогенної міграції кобальту в компонентах агро-
ландшафтів трьох рядів міграції узагальнено в
таблицях (табл. 2, 3).

Оцінювання літогенної міграції кобальту у
ґрунтоутворювальних породах України свід-
чить, що процеси інтенсивного розсіювання
превалюють у всіх аквальних ландшафтах
(ККа=0,1–0,3) та автономних ландшафтах По-
лісся і Північного степу (ККве=0,1–0,5). Незнач-
не розсіювання на межі з рівноважною мігра-
цією характеризує автономні ландшафти Лісо-
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Еколого-геохімічні процеси міграції
кобальту в агроландшафтах України

За результатами цільового ландшафтно-
геохімічного районування території України
виділено агроландшафти в межах еколого-
геохімічних провінцій з нестачею кобальту в
ґрунтах.

Дослідження розподілу кобальту в компо-
нентах агроландшафтів різних функціональ-
них підтипів засвідчило, що його техногенна

Висновки

міграція проявляється підвищеним розсіюван-
ням у ґрунтовому покриві та поверхневих во-
дах. У цих фізико-хімічних умовах і техногенні,
і природні процеси надходження кобальту з
гірських порід у ґрунти та поверхневі води
істотно послаблені. Водночас біофільність
кобальту може значно зростати, що сприя-
тиме його інтенсивній акумуляції в рослинах.

степу і виявляється на Поліссі (ККве=0,5–0,9).
Визначальним фактором перерозподілу ко-
бальту в осадових відкладах є гранулометрич-
ний склад гірських порід: зростання вмісту гли-
нистої фракції (< 0,001 мм) на окремих ділян-
ках лесоподібних суглинків і глин може сприяти
його концентрації у формі аутогенних міне-
ралів. Наприклад, за дослідженнями автора, у
суглинкових льодовикових відкладах (gII dn)
вміст кобальту перевищує в 3,5 раза його вміст
у піщаних водольодовикових породах (fII dn).

Міграцію молібдену в ґрунтовому покриві
дослідженої еколого-геохімічної провінції харак-
теризують певні відмінності між ландшафтами
природного і техногенних рядів міграції. Ланд-
шафти техногенного ряду успадковують проце-
си розсіювання кобальту, що властиві ґрунто-
утворювальним породам (ККг=0,3–0,5), та низь-
ке ґрунтове накопичення (Ккг=0,2–0,5). Ланд-
шафтам природного і техногенно-природного
рядів міграції (у межах орних земель, сіножа-
тей і пасовищ) властива рівноважна міграція
кобальту на території всіх агроґрунтових зон
(ККг=0,5–0,8) за фактично негативного вияву
процесів ґрунтового накопичення кобальту
(Ккг=0,4–0,8). Зазначена особливість агроланд-
шафтів може бути пояснена істотною транс-
формацією біогеохімічних циклів внаслідок від-
торгнення біомаси з орних земель. Зазначені
процеси зумовлюють екологічну безпеку вмісту
кобальту в орних ґрунтах провінції за їх оцінки
відносно ГДК: оціночні екологічні коефіцієнти
для валової і рухомої форм ґрунтів на орних
землях нижчі за ГДК до 5–7 разів (Ке=0,1–0,8).
Особливості ґрунтової міграції кобальту свід-
чать, що навіть в умовах інтенсивного техно-
генного надходження кобальту на поверхню
агроландшафтів досліджених територій вияв-
лення зон забруднення за наявними санітарни-
ми нормами є проблематичним.

Середні оцінки водної міграції кобальту в

системі гірські породи — поверхневі води на
території України за КВМ становлять 0,1–0,4,
що відповідає нижній межі рухомості цього мік-
роелемента. Міграція кобальту в природних
водах виявлена на території досліджених про-
вінцій регіональним фізико-хімічним розсіюван-
ням. Однак на Поліссі і в Лісостепу інтенсив-
ність процесу розсіювання в агроландшафтах
природного ряду порівняно нижча (ККв=0,4–
0,9), ніж у ландшафтах техногенних рядів, вклю-
чаючи орні землі (ККв=0,1–0,4). Це засвідчує
переважання природних джерел надходження
кобальту в поверхневі води, якими є гірські по-
роди, та зумовлює його екологічну безпечність
в аквальних агроландшафтах (Ке=0,001–0,01)
під час застосування наявних ГДК. Відносно
низька водна рухомість кобальту при інтенсив-
ному фізико-хімічному розсіюванні є негатив-
ним фактором переходу цього мікроелемента
в біологічні об’єкти, зокрема й сільгоспкультури.

Біогеохімічні дослідження автора та агро-
біохімічні дані В.В. Ковальського дають мож-
ливість для попередньої оцінки біогенної міг-
рації кобальту у різнотрав’ї та сільгоспкульту-
рах досліджених агроландшафтів. Біогенна міг-
рація кобальту в сільгоспкультурах (буряк,
пшениця, вика) має характер розсіювання або
рівноваги (ККб=0,3–1,3). Для різнотрав’я дико-
рослого і посівного переважає рівноважна
міграція кобальту (ККб=0,7–0,9). Біогенну кон-
центрацію кобальту зафіксовано у різнотрав’ї
Полісся (ККб = 3,1), що узгоджується з підви-
щеним біологічним поглинанням і відповідним
зростанням його біофільності (А=5,5). Отже, в
агроландшафтах дослідженої провінції росли-
ни виявляють стосовно кобальту різну інтен-
сивність поглинання. Водночас дані про біоло-
гічне поглинання кобальту різнотрав’ям свід-
чать про можливість підвищення його біофіль-
ності на території еколого-геохімічної провінції
з нестачею в ґрунтах.
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Агроекологічне районування територій на
засадах аналізу природних і техногенно-ант-
ропогенних факторів міграції кобальту в аг-
роландшафтах дає змогу обґрунтовано підхо-
дити до довгострокового прогнозу врожай-

ності сільгоспкультур з урахуванням фізіоло-
гічної ролі кобальту в синтезі білкового азо-
ту та особливостей розвитку тваринницт-
ва, зокрема на територіях радіаційного за-
бруднення.

Еколого-геохімічні процеси міграції
кобальту в агроландшафтах України
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Пастеризація є важливим етапом підготов-
ки молочної сировини для виготовлення сиру
або інших молочних продуктів. У різних країнах
традиційно існують різні режими пастеризації
молока — від 57 до 150°С з тривалістю від 2 с
до 30 хв (залежно від регіону та виду молоч-
ної продукції) [4].

Процес пастеризації передбачає застосу-
вання такої температури, за якої знешкоджу-
ється більша частина природної мікрофлори
молока, при цьому властивості молочної сиро-
вини мають змінюватися незначно. Проте тем-
пературний режим і тривалість пастеризації
впливають на нативність білкових компонентів,
вологоутримувальну здатність сирного згустку,

Ключові слова: аромат, молоко, діацетил, лактони, леткі жирні кислоти, вільні амінокислоти.

перебіг ферментативних реакцій та смако-аро-
матичні властивості готового продукту.

Існує думка, що сири, виготовлені із сирого
молока, мають більш виражений смак і аромат,
ніж сири, виготовлені з пастеризованого моло-
ка. Такі відмінності поясняються впливом ендо-
генної мікрофлори молока упродовж визріван-
ня продукту. Сири з сирого молока характери-
зуються вищим умістом спиртів, жирних кислот,
сірковмісних сполук, а з пастеризованого мо-
лока — більшим умістом кетонів та альдегідів
[2, 6].

Втім одностайної думки щодо впливу пасте-
ризації на органолептику продукту немає. За
K.Y. Lau, напівм’які сири, виготовлені з сирого
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коров’ячого молока, мали занадто різкий букет,
водночас аналогічні сири з пастеризованого
молока вирізнялися більш молочним і фрукто-
вим ароматом [8]. Крім того, відрізняються дані
різних авторів, щодо впливу пастеризації на
процеси розщеплення білків, що, можливо, зу-

Вплив пастеризації на накопичення
ароматичних сполук у сировині для виробництва сиру

мовлено різними технологіями та тривалістю
визрівання сирів [6, 7].

Мета роботи — дослідження впливу різних
режимів теплової обробки на фізико-хімічні та
біохімічні показники вихідної сировини.

Матеріали та методи. Об’єктом досліджень
було сире незбиране молоко. Теплову оброб-
ку проводили у лабораторних умовах за тем-
ператур пастеризації молочної сировини, при-
значеної для виготовлення м’яких сирів. До-
слідні варіанти аналізували щодо вмісту летких
жирних кислот [3], діацетилу — фотоколори-
метрично [3], вільних амінокислот — на аміно-
кислотному аналізаторі «Biotronik LC 2000».
Для ідентифікації та кількісного визначення
летких ароматичних сполук у молоці застосо-
вували метод капілярної газорідинної хромато-
графії на хроматографі «Кристаллюкс-4000М».

Результати досліджень. Дослідження про-
водили за двох режимів пастеризації молока:
за 67°С упродовж 20 хв (К-1) і за 82°С упро-
довж 2 с (К-2), найбільш поширених під час ви-
робництва сирів.

Визначено, що рівень активної кислотності
змінювався залежно від різних режимів пасте-
ризації у варіанті К-1 і К-2 на 2,21 і 3,09%, по-
рівняно з контролем (6,78 од. рН). Зменшення
рН свідчить про збільшення концентрації іонів
водню, що, зокрема, пов’язано з підвищенням
ступеня іонізації вільних іоногенних груп білків.

Слід зазначити, що в результаті структурних
перетворень білків можуть вивільнятися додат-
кові вільні амінокислоти, які беруть участь у
формуванні смаку і запаху продуктів, адже во-
ни є джерелом для утворення ряду летких кис-
лот, амінів, альдегідів та інших сполук. Крім
того, деякі амінокислоти мають виражений
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смак, наприклад, солодкий смак мають гліцин,
пролін, аланін, серин; гіркий — аргінін, гістидин,
триптофан і лейцин; солодко-гіркий — валін,
треонін, фенілаланін; кислий — глутамінова й
аспарагінова кислоти; сірчанистий — метіонін,
цистеїн [1].

Дослідження вмісту вільних амінокислот
свідчить, що у контрольному варіанті цей по-
казник становив 5,67 мг/100 г; упродовж пас-
теризації за температури 67°С він збільшував-
ся на 67% (9,51 мг/100 г), тоді як після тепло-
вої обробки за 82°С — на 62% (9,22 мг/100 г)
(рис. 1).

За якісним аналізом вільних амінокислот
установлено, що найбільший приріст у варіан-
тах К-1 і К-2 щодо контролю відбувався з валі-
ном (на 642 і 311%), глютаміновою кисло-
тою (на 198 і 194%), аланіном (на 330 і 336%),
аргініном (на 273 і 414%), тирозином (на 258 і
108%).

Найнижчий рівень вільних амінокислот в усіх
досліджуваних варіантах молочної сировини
спостерігали для метіоніну, ізолейцину та лей-
цину.

Оскільки формування текстури й аромату
сиру залежить певною мірою від якості вихід-
ної сировини, в досліджених вихідних варіан-
тах було проаналізовано вміст летких арома-
тичних компонентів. Установлено, що темпера-
турний режим пастеризації безпосередньо
впливає на рівень діацетилу та загальний вміст
летких жирних кислот (рис. 2).

Кількість діацетилу, який надає продуктам
приємного запаху, у контрольній вихідній сиро-
вині становила 3 мкг/100 г. Режими пастери-
зації по-різному впливали на цей показник: па-
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стеризація за 67°С збільшувала вміст діацети-
лу вдвічі, а теплова обробка за 82°С зменшу-
вала його рівень на 33%.

Таку саму тенденцію спостерігали і для лет-
ких жирних кислот. Пастеризація за 67°С збіль-
шувала вміст ЛЖК на 45,8%, а теплова оброб-
ка за 82°С зменшувала його рівень на 37,5 %
(таблиця).

Якісний аналіз летких жирних кислот, прове-
дений за допомогою капілярної газової хрома-
тографії, свідчить, що понад 70% їх відносного
вмісту — це оцтова кислота. При цьому після теп-
лової обробки за 67°С вміст оцтової кислоти
збільшився на 15% за абсолютним значенням,
а за 82°С — на 10,7%. Аналогічну тенденцію
виявлено для пропіонової та ізовалеріанової
кислот. Водночас вміст масляної кислоти змен-
шувався поступово — на 2 та 5,3% відповідно,
а вміст капронової кислоти — на 0,76 та 0,5%
відповідно порівняно з вихідним рівнем.

Безпосередньо з перетворенням жирних кис-
лот пов’язано утворення лактонів з відповідних
?- та ?-оксикислот [9]. Лактони мають приємний
запах горіхів, вершків, карамелі, персиків, ма-
лини та ін. Проте за надмірної кількості вони
можуть надавати продуктам небажаних при-
смаків.

Виявлено залежність щодо динаміки вмісту
досліджених ?-лактонів від температури та три-
валості нагрівання: вміст ?-додекалактону за
температурної обробки 67°С збільшувався на
9,7%, за 82°С — зменшувався на 72,6%. Рі-
вень ?-декалактону підвищувався за 67°С у
2,12 раза, за 82°С — 1,96 раза. Отже, виявле-
но зміну вмісту лактонів у досліджуваних зраз-
ках залежно від режиму пастеризації молока
(рис. 3).

У роботі Г.В. Твердоглеб було висловлено
думку, що співвідношення суми ?-лактонів і су-
ми летких жирних кислот може бути показни-
ком вираженості аромату вершкового масла [5].

Обрахування співвідношення суми дослі-
джених лактонів і суми летких жирних кислот
свідчить, що найвищим показник був у варіанті
К-1, найнижчим — у контрольному зразку. От-
же, пастеризація за низьких температур най-
більш сприятлива для формування аромату
вихідної сировини.

Спосіб підготовки сировини для надання їй
додаткових ароматичних властивостей є

Висновки

надзвичайно важливим. Пастеризація молока
за температури 67°С упродовж 20 хв сприя-
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ла більшому накопиченню летких ароматич-
них сполук, зокрема летких кислот, діацети-
лу, ?-лактонів і вільних амінокислот, порівня-
но з варіантом теплової обробки за 82°С уп-
родовж 2 с.

У дослідах підтверджено, що визначення
співвідношення суми ?-дека- та ?-додекалак-
тонів і суми летких жирних кислот може бу-
ти показником вираженості аромату пасте-
ризованого молока.
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У сучасному високомеханізованому тварин-
ництві працює складна біотехнічна система, що
складається з трьох ланок: людей-операто-
рів, машин (або механізмів, приміщень, облад-
нання) і тварин, які сприймають управлінські
дії [3].

Ефективність функціонування цієї системи
зумовлена тим, наскільки вона забезпечує по-
трібні для тварини параметри середовища, ос-
кільки комфортність умов утримання впливає
на продуктивність тварин, їхню поведінку, здо-
ров’я, біобезпечність продукції. Крім того, ця
система впливає і на людину, зумовлюючи ер-
гономічність і продуктивність її праці, рівень
втоми, комфортності, безпеки. У процесі робо-
ти система зазнає найрізноманітнішого впливу
[2], що позначається на результатах застосу-
вання технології.

З іншого боку, забезпечення комфортних
умов для тварин та обслуговуючого персона-
лу слід узгоджувати з реальними економічни-
ми можливостями господарства. Зазвичай ос-

Ключові слова: технологія, ергономіка, скотарство,
приготування кормів, роздавання кормів, молочна

продуктивність, модель, очікувані надої.

новні критерії оптимальності цих умов — раціо-
нальність і доцільність тих чи інших технологіч-
них рішень [6].

Аналіз сучасної організації процесів приго-
тування та роздавання кормів свідчить, що нині
існує багато технічних і технологічних рішень
(як вітчизняних, так і зарубіжних) [2], упрова-
дження яких не завжди повною мірою відпові-
дає біологічним особливостям худоби щодо
розкриття потенціалу продуктивності, адаптації,
здоров’я та продуктивного довголіття.

Кожне з цих рішень характеризується спе-
цифічними параметрами ефективності, які зу-
мовлені рівнем їх ергономічності та технологіч-
ності щодо організації процесів завантаження,
змішування, доставки, роздавання й згодову-
вання кормів [1].

Мета роботи — встановити та формалі-
зувати механізми впливу характеристик най-
більш значущих ергономічних складових техно-
логій приготування, роздавання і згодовування
кормів на поведінку і продуктивність корів, а та-
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кож на ефективність цих технологічних про-
цесів.

Методика досліджень. Дослідження прове-
дено на фермах 17 скотарських господарств
України з різними технологіями утримання і,
зокрема, годівлі. Технологічні процеси заванта-
ження, приготування, доставки, роздавання і
згодовування кормів вивчали за допомогою
відеозапису цих процесів у кількох повторнос-
тях на кожній фермі.

Відповідно до розробленої нами методики
[4] проведено хронометраж відеозаписів і здійс-
нено ергономічну оцінку робочих дій, операцій
та циклів, здійснюваних мобільними кормороз-
давачами 11 типів, навантажувачами 8 типів,
а також іншими технічними засобами й робіт-
никами ферм. Визначено кількість, тривалість
і послідовність виконання основних технологіч-
них процесів, операцій, циклів та робочих дій
за різних технологій. Кожну із робочих дій кла-
сифіковано за тяжкістю, цільовим призначен-
ням, природністю, спрямованістю, рішучістю,
досяжністю. За результатами проведених до-
сліджень створено бази даних, до яких увійш-
ли ергономічні характеристики дій, що вико-
нувались із застосуванням машин (n=2081), а
також технічних засобів малої механізації та
вручну (n=8253).

З використанням дисперсійного аналізу вста-
новлено ступені впливу основних ергономічних
чинників процесів приготування й роздавання
кормів різними способами на результативні
характеристики — показники продуктивності
праці, витрат часу, дій та засобів на здійснен-
ня технологічних процесів, поведінку і продук-
тивність корів. Проведено оцінку кореляційних
зв’язків між цими характеристиками.

На основі встановлених закономірностей
розроблено модель оцінки очікуваних надоїв у
господарстві за сукупністю характеристик тех-
нології годівлі.

Результати досліджень. З-поміж опрацьо-
ваних закономірностей було виділено 3 най-
більш значущі ергономічні складові, які стосу-
ються організації технології годівлі загалом:
спосіб зважування кормів, процедуру згодову-
вання різних видів кормів (у кормосуміші чи
окремо) та кількість видів кормів у раціоні.

Зважування кормів у більшості типів дослі-
джених кормороздавачів-змішувачів передба-
чене під час завантаження за допомогою вмон-
тованих електронних ваг. Це дає змогу точно
дозувати компоненти кормосуміші технологіч-
ним групам відповідно до раціону. Однак навіть

Ергономічна оцінка процесів
приготування та роздавання кормів

за наявності ваг фактично зважування кормів
у реальних умовах ферм застосовувалося ли-
ше інколи. Натомість часто мало місце дозу-
вання «на око», за кількістю ковшів, лопат, ча-
сом засипання дерті і т. ін. або ж зважування
лише певних видів кормів (наприклад, концент-
ратів). Фактично лише 2 господарства (ТОВ АФ
«Горняк» і ВАТ «Терезіно») з 17 досліджених
у повному обсязі використовували цю можли-
вість. І саме ці господарства характеризують-
ся найвищими надоями за лактацію (7008 кг і
7594 кг відповідно).

У поширеного кормороздавача КТУ-10 функ-
ція зважування під час завантаження взагалі
відсутня. Для забезпечення зважування за від-
сутності у мобільного кормороздавача такої
можливості багато мотогодин витрачається на
переїзд від кормового майданчика до вагової і
від вагової до скотарських приміщень. Цей про-
цес займає близько 40% часу роботи кормороз-
давача і обходиться господарствам до 500 грн
за добу.

Природно, що середня тривалість робочої
дії «вивантаження кормів з ковша» за викори-
стання технологій завантаження кормів у бун-
кер кормороздавача без зважування становить
6,82±0,43 с, а зі зважуванням під час загрузки —
14,94±3,61 с. За точного дозування особливо
багато часу витрачається на вивантаження ос-
таннього ковша кожного виду корму. Ступінь
впливу способу зважування кормів на трива-
лість робочої дії «вивантаження кормів з ков-
ша» — ?2=0,217 за P>0,999.

Щодо способів згодовування, то основними
з них є згодовування різних видів кормів у пов-
нораціонних кормосумішах та окремо.

За даванки всіх кормів у кормосуміші, а
особливо за підбору її складу відповідно з фі-
зіологічною нормою одночасно як за поживни-
ми речовинами, так і за кількістю сухої речо-
вини, фактор вибірковості споживання кормів і
перевага сильніших тварин під час споживан-
ня значною мірою нівелюються. Логічним тех-
нологічним способом, який доповнює таку схе-
му, є годівля повнораціонною сумішшю досхо-
чу, що дає змогу значною мірою вирівняти її
споживання всіма тваринами групи.

У низці господарств використовують про-
міжні варіанти — годівлю відносно збалансова-
ними за складом кормосумішами лише деяких
статево-вікових груп худоби. Ще один пошире-
ний варіант — даванка кормосумішей, але не
повнораціонних, а часткових, поряд зі згодову-
ванням ряду видів кормів окремо.
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Кожний з цих способів має свої переваги,
недоліки й обмеження. Зокрема, годівля повно-
раціонними кормосумішами вважається про-
гресивною, хоча потребує певних додаткових
витрат, організаційних зусиль і високої кваліфі-
кації фахівців. Водночас проблемами розділь-
ної годівлі різними видами кормів часто стають
конкуренція тварин за корми та вибірковість їх
споживання і, як наслідок, — незбалансова-
ність фактичних раціонів, спожитих тваринами,
їх невідповідність потребам.

За годівлі певними кормами окремо важли-
вим чинником стає вид (різновидність) корму та
тісно пов’язані з ним кількість заданого корму
й технологічні особливості згодовування кор-
мів (годівля досхочу/даванка поживних речо-
вин відповідно до фізіологічної норми). Від цих
чинників залежать поведінкові реакції тварин на
роздавання корму, час споживання корму, кіль-
кість спожитого корму та його залишків. Ці фак-
тори потрібно виважено оцінювати та врахову-
вати.

Нашими дослідженнями встановлено, що
завдяки виконанню технологічних операцій роз-
давання кормосуміші у ДП ДГ «Кутузівка» чи-
сельність корів біля кормового столу збільшу-
валася на 20,96–22%, а роздаванню додатко-
вих кормів (меляси) — на 10,2–15,3% від
загальної чисельності тварин у загоні. За тех-
нології роздільного згодовування кормосуміші
і макухи (ПАОП «Зоря») одразу після роздаван-
ня кормосуміші цей корм споживали 51,2% ко-
рів дослідної групи. Водночас за роздавання
макухи цей показник становив 88,1%, причому
тварини за один прийом повністю з’їдали всю
задану макуху.

Після вдосконалення зазначеної технології

у ПАОП «Зоря», в результаті чого всі корми
задавалися виключно у кормосуміші, в групі,
якій згодовували корми досхочу, частка корів,
що одночасно споживають корм, протягом до-
би не перевищувала 48% (одразу після розда-
вання кормосуміші). Водночас у групі, якій за-
давали ту саму кормосуміш за нормою раціо-
ну, частка корів, які одночасно споживають
корм при його роздаванні, зростала до 98,6%.

При цьому маса спожитої в розрахунку на
одну корову кормосуміші за даванки відповід-
но з нормою була на 36,7%, а маса нез’їдених
залишків — у 6,2 раза меншою, ніж за годівлі
досхочу. Відповідно час споживання корму тва-
ринами за годівлі за нормою скорочувався на
15,3%, а випадки боротьби за корми були час-
тішими на 31% порівняно з даванкою кормо-
суміші досхочу.

Важливою ергономічною складовою, що
впливає на тривалість технологічних циклів
завантаження і приготування кормів, є кількість
видів корму в суміші.

Кожний вид корму, який додають до складу
суміші, потребує додаткового часу для переїзду
кормороздавача з навантажувачем до кормо-
сховища з цим кормом і виконання певних під-
готовчих та заключних операцій, пов’язаних із
навантаженням, навіть за умови незмінності
загального об’єму завантажуваних кормів. Як-
що ж збільшується і загальний об’єм кормів, то
до цих витрат додаються ще й робочі дії щодо
власне завантаження. Тому зі збільшенням
кількості видів кормів у кормосуміші зростають
витрати часу та засобів на завантаження і при-
готування кормів.

Коефіцієнт кореляції між кількістю кормів у
суміші та: загальною кількістю робочих дій кор-

Вільний член 5998,3 1439,2 0,004

Спосіб згодовування кормів Повнораціонна кормосуміш 2584,8 937,6 0,028

Кормосуміш + окремо 1003,7 600,7 0,139

Окремо 0 – –

Спосіб зважування кормів Без зважування –847,6 730,9 0,284

На стаціонарній ваговій 315,4 1061,3 0,775

Під час завантаження 0 – –

Кількість видів кормів, шт. –250,9 267,9 0,380



Рівень
значущості

Фіксований ефект
(кг)/коефіцієнт регресії (кг/шт.)

B
Стандартна

помилка

Характеристика
технології

Значення
характеристик технології
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мороздавача у циклах приготування кормів ста-
новив 0,58 (P>0,99); питомою кількістю дій кор-
мороздавача в розрахунку на обслуговування
1 корови у циклах приготування кормів — 0,41
(P>0,95); витратами на обслуговування наван-
тажувачем 1 корови у циклах навантаження
кормів — 0,60 (P>0,95). Отже, доцільним є ви-
користання не надто великої кількості видів
кормів, які разом здатні забезпечити потрібні
параметри поживності кормосуміші.

Завдяки спільному використанню комплек-
су проаналізованих вище найбільш значущих
закономірностей та механізмів впливу ергоно-
мічних складових на показники технологій го-
дівлі худоби було розроблено моделі оцінки
узагальнюючих результативних характеристик
цих технологій. Зокрема, розроблено модель
прогнозування молочної продуктивності худо-
би в господарствах (табл. 1) на основі даних
про спосіб згодовування різних видів кормів,
кількість їх видів у раціоні та спосіб дозування
(зважування).

Ця модель досить точно (R2=0,83) та вірогід-
но (P=0,99) описує основні закономірності, які
мають місце між характеристиками технологій
годівлі й молочною продуктивністю в господар-
ствах. За її допомогою можна спрогнозувати,
на який середній надій може розраховувати
господарство за застосування тієї чи іншої кон-
фігурації технологічних рішень.

Щодо впливу способу згодовування різ-
них видів кормів, то за допомогою розробленої
моделі визначено маргінальні середні надої
(табл. 2).

З використанням розробленої моделі вста-
новлено, що за інших однакових умов, госпо-
дарства, які застосовують годівлю повнораці-
онними кормосумішами досхочу, здатні отри-
мати на 1581–2585 кг більші надої за лактацію,
ніж господарства, що менш раціонально згодо-
вують корми. Таке положення зумовлене тим,
що основною перевагою годівлі повнораціонни-
ми кормосумішами є точне дозування їх скла-

ду спеціально для групи тварин з конкретною
продуктивністю. При цьому суміш має бути при-
готовлена з таким розрахунком, щоб забезпе-
чити кожну тварину всіма потрібними поживни-
ми речовинами за умови споживання нею фі-
зіологічної норми сухої речовини. Саме дотри-
мання цих вимог дає змогу господарствам, які
застосовують згодовування кормів у повнора-
ціонних кормосумішах, розраховувати, за інших
рівних умов, на надої близько 7093 кг.

У разі згодовування за проміжним варіантом
(кормосуміш+окремо) не відбувається точного
індивідуального дозування кормів за вказани-
ми вище принципами. При цьому єдиними пе-
ревагами технології годівлі кормосумішами за-
лишаються лише деяке поліпшення ступеня
поїдання кормів та часткове зменшення кон-
куренції за менш цінні види кормів. Разом це
дає змогу отримувати продуктивність на рівні
5512 кг молока за лактацію.

Найменш ефективним слід визнати варіант
роздільної годівлі способом згодовування тва-
ринам кожного з видів кормів окремо. За такої
технології мають місце вказані вище негативні
чинники. Як наслідок — вищі за ієрархією тва-
рини піддаються ризику ожиріння, а нижчі —
недоїдання, що може негативно вплинути на
здоров’я і продуктивність як перших, так і дру-
гих. У результаті за такого способу згодовуван-
ня середні маргінальні надої становлять 4508 кг.

Слід також зазначити, що, незважаючи на
істотний позитивний парний кореляційний зв’я-
зок між кількістю видів кормів у раціоні й надо-
ями по господарствах (r=0,52; P=0,91), частко-
вий коефіцієнт регресії надою на кількість видів
кормів, залучений до моделі, є від’ємним, хоча
й незначним за ступенем впливу на результат
(?2=0,11; P<0,95). Це зумовлено тим фактом,
що кількість видів кормів пов’язана з іншими,
істотнішими факторами, задіяними в моделі.
Наприклад, господарства, які мають кормороз-
давач-змішувач і годують корів повнораціонни-
ми кормосумішами, майже завжди використо-

Повнораціонна
кормосуміш 7093 558,1 5774 8413

Кормосуміш
+ окремо 5512 436,1 4481 6543

Окремо 4508 529,2 3257 5760



Спосіб згодовування
кормів Верхня межаМ Стандартна помилка Нижня межа

Середній маргінальний надій, кг 95%-й довірчий інтервал надою, кг
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 За наявності у кормороздавача функції ав-
томатичного зважування під час заванта-
ження кормів з’являється змога точного до-
зування компонентів кормосуміші відповідно
до раціону, що в результаті підвищує молоч-
ну продуктивність худоби порівняно з приго-
туванням кормосуміші без зважування (фіксо-
ваний ефект технології без зважування ста-
новить B= –847,6 кг молока).

 Виявлено, що кожний додатковий вид кор-
му, який вводять до складу кормосуміші, по-
требує додаткових робочих дій на його за-
лучення. Коефіцієнт кореляції між кількістю
кормів у суміші та загальною кількістю робо-
чих дій кормороздавача у циклі приготування

Висновки

кормів становить r=0,58 (P>0,99).
 Розроблено модель оцінки очікуваних на-

доїв за сукупністю характеристик техноло-
гії годівлі — способу згодовування різних ви-
дів кормів, кількості видів кормів у раціоні та
способу дозування (зважування) кормів. Мо-
дель вірогідно (P>0,99) описує 83% мінливості
надоїв.

З використанням розробленої моделі вста-
новлено, що за інших однакових умов гос-
подарства, які застосовують годівлю повно-
раціонними кормосумішами досхочу, здатні
отримати на 1581–2585 кг більші надої за
лактацію, ніж господарства, що менш раціо-
нально згодовують корми.
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вують більше видів кормів (для залучення до-
даткового виду корму у цьому разі додаткові
витрати мінімальні), ніж ті, які застосовують

роздільну годівлю (необхідний додатковий по-
вний цикл роботи роздавача і навантажувача
кормів).
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Після вступу України до СОТ учені неодно-
разово порушували питання щодо економічних
наслідків дотримання вимог цієї міжнародної
організації та впливу на розвиток вітчизняного
продовольчого ринку чи окремих продуктових
ринків. Недостатньо вивченими та актуальни-
ми є дослідження щодо доцільності викорис-
тання імпортного тарифу як інструменту еконо-
мічної політики для захисту вітчизняних това-
ровиробників плодів та оцінка ефективності
впровадження цього заходу в системі держав-
ного регулювання ринку. Непрямі податки —
складники ринкової економіки, тому їх вплив на
ринкові процеси можна розглядати за допомо-
гою класичної моделі рівноваги попиту та про-
позиції.

 Дослідженнями розвитку галузі сільського
господарства та продовольчих ринків на мак-
рорівні після вступу до СОТ займалися В.М. Ан-
друсяк, В.І. Власов, О.Ю. Єрмаков, І.В. Кобу-
та, Т.О. Осташко, П.Т. Саблук, Т.М. Стукач,
О.М. Шпичак, А.І. Шумейко та ін. Однак питан-
ня впливу зміни імпортних тарифів на розви-
ток вітчизняного ринку плодів залишається не-
вирішеним.

Мета досліджень — визначити теоретичні
та практичні аспекти впливу митно-тарифного
регулювання на розвиток вітчизняного ринку
плодів.

Ключові слова: ринок, плоди, імпортний тариф, попит, пропозиція, імпорт, ціна.

Методика досліджень. Теоретико-методо-
логічною основою досліджень був діалектичний
метод пізнання ринкових процесів та систем-
ний підхід до вивчення проблем, які виникають
під час руху плодів від товаровиробників до
споживачів.

Результати досліджень. За законами діа-
лектики, впровадження або зміна певних дер-
жавних економічних заходів, зокрема зменшен-
ня імпортних тарифів на плоди, може мати по-
зитивні і негативні наслідки, що загалом фор-
мує кінцевий ефект. Щодо застосування
митних тарифів погляди вчених різняться — від
питання «доцільності» до «необхідності на ок-
ремі групи товарів» [6, 8, 9]. Після вступу Ук-
раїни до СОТ у рамках концепції часткової рів-
новаги варто розглянути вплив зміни митного
тарифу на формування попиту на плоди на
вітчизняному ринку. Тобто дослідження обме-
жуватимуться окремим об’єктом (зміна рівня
споживання плодів) і не розглядатимуться в
рамках концепції загальної рівноваги (вплив на
економіку країни загалом чи інші продуктові
ринки, галузі). Скажімо, в умовах вільної тор-
гівлі плодами в Україні, за винятком впливу
митних важелів, виробництво, споживання та
імпорт плодів можна відобразити графічно
(рис. 1). У цьому випадку крива пропозиції S
відображає обсяг вітчизняних та імпортованих
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плодів, що реалізуються на ринку. Роздрібні
ціни на плоди вітчизняних товаровиробників
становлять PВ, імпортованих поставок — PІ. За
низького платоспроможного попиту споживачі
надаватимуть перевагу дешевшим плодам, то-
му, щоб витримати конкуренцію, вітчизняні то-
варовиробники змушені знизити ціни практич-
но до рівня собівартості, тоді ринкова ціна PВ
відповідатиме величині ціни на імпортовану
продукцію PІ. Крива попиту D свідчить про внут-
рішній попит плодів — у точці В він дорівнює
QD за ціною PІ. Зрозуміло, що за підвищення
цін їх рівень споживання зменшуватиметься.
Вітчизняне виробництво плодів становить QВ1,
а різниця між попитом QD та виробництвом QВ1
відшкодовуватиметься за рахунок імпорту.
Причому вітчизняне виробництво з позиції
рівноваги QВ2 зменшиться і перейде в QВ1, а
ринкова ціна з PВ знизиться до PІ. За такої си-
туації митно-тарифне регулювання є ефектив-
ним державним інструментом для захисту на-
ціональних виробників плодів.

Митний тариф для споживачів є додатковим
податком на продукцію, який саме вони зму-
шені сплачувати на користь товаровиробників
та держави. У результаті виникає ситуація, ко-
ли за рахунок споживачів відбувається певна
компенсація неефективності вітчизняного ви-
робництва плодів, які в такому разі дешевше
імпортувати. Однак слід ураховувати й ряд
інших чинників, за яких дещо інакше можна
інтерпретувати цю ситуацію.

По-перше, слід враховувати конкуренто-
спроможність вітчизняних та імпортованих
плодів не лише за витратами та цінами реалі-
зації, а й параметром якості продукції, який по
суті переважає параметри витрат і цін. Вітчиз-
няні плоди не поступаються імпортованим, а
часто мають вищу якість. По-друге, основну
частку в імпорті займають плоди, невирощувані

в Україні, — цитрусові та банани. По-третє,
митний тариф лише частково обмежує імпортні
поставки, а його незначний рівень може взагалі
не впливати на обсяги ввозу окремих видів
плодів, скажімо, яблук. Водночас оподаткуван-
ня імпорту доцільне щодо забезпечення дер-
жаві додаткового доходу, який в подальшому
може розподілятися на розвиток галузі садів-
ництва та інфраструктури ринку плодів.

На конкретному прикладі розглянемо, як змі-
нилася кон’юнктура на вітчизняному ринку пло-
дів у зв’язку зі зниженням імпортних тарифів
після вступу України до СОТ. Так, з 2009 р. спо-
стерігається істотне розширення ввозу свіжих кіс-
точкових плодів. Їх імпортні поставки в 2011 р.
збільшилися порівняно з 2007 р. у 4,7 раза,
тобто до 46,5 тис. т, 2012 р. — у 8,5 раза і ста-
новили 84,4 тис. т. Згідно із Законом України
«Про внесення змін до Закону України «Про
Митний тариф України» митні тарифи на свіжі
абрикоси, вишні (черешні), персики, сливи та
терен змінилися з 0,5 євро за 1 кг маси товару
з урахуванням первинної тари (упаковки) на 5%
[2]. Установлено, що перерахунок 0,5 євро/кг на
адвалерну ставку становить близько 250%, що
в 50 разів перевищує нинішній тариф. Тобто
можна стверджувати, що саме зниження мит-
них тарифів вплинуло на розширення обсягів
імпортних поставок плодів [3–5].

Для дослідження впливу зміни імпортного
тарифу на кон’юнктуру ринку кісточкових плодів
взято персики, які є основною часткою імпор-
ту — 87% (38,5 тис. т) у середньому за 2007–
2012 рр. Зауважимо, що зменшення мита на
кісточкові плоди та істотне розширення їх ім-
порту на обсяг вітчизняного товаровиробницт-
ва всіма категоріями господарств істотного
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впливу не мало. Виробництво господарствами
населення є практично сталим, а розвиток га-
лузі садівництва здебільшого залежить від об-
сягу державного фінансування та погодних
умов. Так, скорочення площ закладання кісточ-
кових культур та пошкодження заморозками
садів впливає на їх продуктивність. Скажімо, у
2012 р. обсяги виробництва персиків у садів-
ницьких підприємствах збільшилися порівняно
з 2007 р. у 1,1 раза (до 3,9 тис. т), але скоро-
тилися проти попереднього року в 3,1 раза че-
рез істотне зниження врожайності в 2,9 раза
(до 0,9 т/га). При цьому площі плодоносних
насаджень зменшилися на 23% порівняно з
2007 р. та на 5% — з 2011 р., у 2012 р. вони
становили 4,2 тис. га.

Зміну попиту та пропозиції на персики по-
рівняно 2007 р. (до вступу України до СОТ) та
2011 р. (в умовах членства в СОТ) показано
графічно за класичною схемою (рис. 2, 3). Слід
зазначити, що одна комбінація ціни і кількос-
ті попиту є лише окремим фрагментом шка-
ли попиту за певний період — у цьому випад-
ку за червень — жовтень, тобто строк реалі-
зації персика.

 Так, пропозиція персиків у 2007 р. до зміни

Вплив митно-тарифного регулювання
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митних тарифів за рахунок імпортних поставок
зросла у 1,6 раза, а крива S змістилася впра-
во S1. Однак через дефіцит цих плодів у
22,3 тис. т ринкові ціни залишалися практично
незмінними — 14–15 грн/кг і на формування по-
питу не впливали. Він становив лише 0,5 кг на
особу за рік, а це на 50% менше за раціональ-
ну норму споживання персиків — 1 кг за рік.

У 2011 р. спостерігається істотне розширен-
ня пропозиції та збільшення споживання пер-
сиків. Через перенасичення ринку на 28,2 тис.т
ринкові ціни вітчизняних товаровиробників
зменшилися до рівня цін на імпорт цих пло-
дів — 18 грн/кг. Попит на плоди у 2011 р. ста-
новив 1,6 кг на особу за рік, що вище за ра-
ціональну норму в 1,6 раза. Отже, за низької
купівельної спроможності населення, коли ос-
новний вплив на формування попиту мають
ціни, саме незначне їх зменшення через істот-
не розширення пропозиції сприяло зростанню
рівня споживання персиків у 3,2 раза.

Щодо необхідності застосування імпортних
тарифів у країнах, що розвиваються, вчені за-
значають, що за рахунок митних платежів мож-
на забезпечувати 25–60% державного бюдже-
ту країн з низьким рівнем національного до-
ходу. Це значно вище за подібні показники
економічно розвинених країн. Чим вищий рі-
вень імпортного мита, тим більшого захисту
надає держава вітчизняним товаровиробникам.
За емпіричного підходу саме рівень адвалер-
ної ставки мита визначає відповідний ступінь
захисту [1]. Тобто введення нульових ставок на
окремі види плодів, вирощування яких у країні
є перспективним, чи зменшення їх практично
до нульового рівня після вступу до СОТ свід-
чить про істотне зниження державного протек-
ціонізму вітчизняного садівництва та перероз-
поділ можливих фінансових надходжень до
бюджету на користь олігополістів-імпортерів
плодового бізнесу.

Установлено вплив зміни імпортних та-
рифів після вступу до СОТ на формування ко-
н’юнктури ринку кісточкових плодів. Розши-
рення їх імпорту, зокрема персиків, по суті
є катастрофою для вітчизняних товарови-
робників.

Ці плоди через значні дотації в більш роз-
винених країнах світу та низькі митні бар’є-

Висновки

ри постачаються на ринок за нижчими ціна-
ми, ніж вітчизняні. Зі зменшенням імпортно-
го тарифу на персики до 5% рівень попиту на
вітчизняному ринку зріс у 3,2 раза у 2011 р.
порівняно з 2007 р. При цьому дефіцит цих
плодів у 22,3 тис. т щодо внутрішніх потреб
змінився на надлишок у 28,2 тис. т через іс-
тотне розширення імпортних поставок.
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Аграрний сектор України має особливе зна-
чення у формуванні ефективної ринкової еко-
номіки держави. Специфіка галузі виявляєть-
ся в її велетенських масштабах, особливих
умовах виробництва, багатоукладності, розга-
луженості об’єктів, обмеженості виробничих
ресурсів. Це потребує від суб’єктів ринкового
господарювання на селі постійно дотримувати-
ся високого рівня конкурентоспроможності зав-
дяки чинникам природного, технологічного та
організаційно-економічного характеру, поглиб-
ленню і розвитку кооперації, інтеграції, під-
вищенню концентрації виробництва, його ди-
версифікації.

Диверсифікація сільськогосподарського ви-
робництва продиктована об’єктивними причи-
нами природного й економічного порядку, по-
зитивно впливає на економічну, соціальну й
екологічну ефективність аграрних формувань.
Через реалізацію проектів диверсифікації ви-
робництва поліпшується використання землі,
засобів виробництва і трудових ресурсів, за-
войовуються додаткові ніші ринків, стабілізуєть-

Ключові слова: диверсифікація, ефективність розвитку, діяльність підприємства,спеціалізація.

ся фінансовий стан сільгоспвиробників, пов-
ніше задовольняється попит на продукцію, робо-
ти та послуги. Диверсифікація дає можливість
краще насичувати ринки товарами, замінюва-
ти застарілі новими, підвищувати ефективність
виробництва, рівномірніше використовувати
ресурси протягом року, підвищувати зайнятість
завдяки новим робочим місцям. Диверсифіка-
ція сприяє витісненню імпорту, рівномірнішому
надходженню доходів за періодами року, збіль-
шенню річної маси прибутку. З огляду на це
диверсифікація виробництва потребує особли-
вого типу господарювання, що стимулює но-
вації, пошук нових виробництв і ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питання диверсифікації виробництва досліджу-
вали: А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд, І. Ан-
софф, Г. Мінцберг, О.А. Бабінцева, Г. Немчен-
ко, С. Донецька, В.Я. Семенов, А.А. Іщен-
ко, І.Н. Красников, В.Г. Андрійчук, М.Х. Корець-
кий, В.А. Борисова, В.Г. Дудінов, Н.Г. Маслак,
М.В. Міньковська, М.Й. Малік, А.В. Чупіс,
А.О. Шепіцен та ін.
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Мета досліджень — узагальнити передумо-
ви здійснення диверсифікації виробничої діяль-
ності агропідприємств та запропонувати ав-
торський підхід до розв’язання цієї проблеми.

Методи досліджень. В економічних дослі-
дженнях були використані такі методи, як сис-
темно-структурний, що застосовувався для оцін-
ки диверсифікації в сільському господарстві;
монографічний та абстрактно-логічний — для
узагальнення природи, форм і видів дивер-
сифікації, її аграрної специфіки застосування
впливу на зайнятість населення та підвищен-
ня ефективності виробництва.

Результати досліджень. Нині сучасний
стан сільського господарства зумовлений по-
ступовим відродженням галузі після проведе-
них реформ у 90-х роках минулого століття.
Потенціал для зростання виробництва викори-
стовується недостатньо, хоча можливості комп-
лексу — очевидні. Останнім часом було роз-
роблено заходи з удосконалення економічних
умов розвитку сільського господарства, які да-
ли змогу забезпечити збільшення виробницт-
ва продукції і зростання ефективності цієї га-
лузі. Передусім — це збільшення виробницт-
ва м’ясної та молочної продукції, розроблення
загальнодержавних програм розвитку села,
підтримка функціонування малих форм аграр-
ного бізнесу [5].

З огляду на ситуацію, що склалася, потрібно
підвищувати потенціал агропідприємств через
диверсифікацію виробництва, позаяк диверси-
фікація є продуктивнішим і ефективнішим про-
цесом в удосконаленні організаційно-економіч-
них відносин в економіці.

З погляду економіки, диверсифікація (від
лат. diversus — різний і facer — робити) — це син-
хронний розвиток кількох чи багатьох невзає-
мопов’язаних технологічних видів виробництва
або сервісу, збільшення номенклатури вироб-
леної продукції, надання робіт чи послуг [10].

Основною метою диверсифікації є збільшен-
ня прибутку та зменшення ризиків завдяки ве-
денню діяльності в кількох напрямах, які навіть
можуть характеризуватися особливою періо-
дичністю (в момент, коли одні галузі пережи-
вають спад, інші можуть бути на піку свого роз-
витку) [7].

Оскільки диверсифіковані підприємства є
стійкішими в конкурентній боротьбі, у них змен-
шується ризик збитків від кон’юнктурних, струк-
турних та циклічних коливань. Диверсифікація
є необхідним і загальноприйнятим методом
розвитку суб’єктів господарської діяльності.

Це стратегія виходу на товарний ринок, від-
мінний від поточних товарних ринків підприєм-
ства. Вона знаходить вираження у двох стра-
тегіях зростання — розширення товарного
асортименту та ринку. Водночас диверсифіка-
ція може передбачати і новий товар, новий ри-
нок. Стратегія диверсифікації реалізується че-
рез злиття з іншим підприємством або створен-
ня нового напряму виробничо-збутової діяль-
ності. Диверсифікацію поділяють на споріднену
та неспоріднену. Напрями і форми диверсифі-
кації також залежать від розмірів, ступеня спе-
ціалізації та питомої частки товарної продукції
підприємства, що міститься в сільській місце-
вості [8].

Є певна послідовність цілей і мотивів, які
найбільшою мірою слугують стимулами для
розширення обсягів діяльності, тобто для здійс-
нення диверсифікації.

Усі цілі та мотиви можуть існувати окремо,
а можуть поєднуватися — це залежить від кон-
кретних обставин кожного агропідприємства, і
вибір форм диверсифікації має бути грамотно
обґрунтований і ретельно спланований відпо-
відно до цих особливостей [2].

Нині з огляду на необхідність створення но-
вих механізмів взаємодії між агровиробниками
товарів та переробниками сировини, а також на
потребу в оптимізації наявного виробництва та
упровадженні нових виробництв зростає й ак-
туальність диверсифікації виробництва в сіль-
ському господарстві.

У проведенні диверсифікації в підприємст-
вах аграрного сектору є ряд особливостей: від-
повідно до потреб ринку і попиту на продукцію
тваринництва та рослинництва значно розши-
рюється асортимент агропродукції цих галузей;
згідно з укладеними договорами на реалізацію
агросировини господарства організовують пе-
реробку на місці, тобто використовують свої
площі для здійснення ще одного виду діяль-
ності; аграрна галузь має потребу у вироб-
ництві різних товарів та наданні послуг, безпо-
середньо не пов’язаних з сільським господар-
ством, але необхідних цій галузі і сільським
жителям. З огляду на це підприємства створю-
ють додаткові виробництва й цехи; для реалі-
зації своєї, а іноді й не лише своєї продукції
підприємства створюють торговельні органі-
зації, оптові бази, об’єкти соціально-культурно-
го характеру, які також відіграють значну роль
у розвитку ринкової економіки та галузей сіль-
ського господарства; внаслідок здійснення ди-
версифікації виробництва встановлюються зов-
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нішньоекономічні й торговельні зв’язки з під-
приємствами близького й далекого зарубіжжя,
а також з іншими регіонами; підприємства, що
спеціалізуються на переробці агросировини, з
метою поліпшення своєї діяльності додатково
купують та орендують землю і тим самим ди-
версифікують й розвивають свою інвестиційну
діяльність та підвищують ефективність капі-
тальних вкладень; для отримання додаткових
прибутків та участі в управлінні агропідпри-
ємства купують акції та інші цінні папери пе-
реробних підприємств; простежується диверси-
фікація каналів реалізації продукції, ринків,
збільшення покупців; організовуються системи
торговельних підприємств (магазинів, ресто-
ранів, кафе).

Диверсифікація виробництва переважно від-
значається переходом на нові способи органі-
зації технологічної сфери, ринків збуту та реа-
лізації продукції як загалом у розвитку галузі,
так і у виробництві зовсім нових товарів (по-
слуг) диверсифікованих підприємств, тому ри-
зик значний [3].

Диверсифікація також залежить від фінансо-
вої стійкості підприємств аграрного сектору. З
огляду на це фінансово слабкі підприємства
або підприємства, які перебувають у стадії
формування, меншою мірою зможуть охопити
нові ринки або вийти на міжнародний рівень.
Так само й нова продукція підприємства має
бути конкурентоспроможною. Диверсифікація
потребує значних фінансових витрат (інвес-
тицій) [6].

Лише 20% результатів можна отримати, вит-
ративши при цьому 80% часу. Отже, до почат-
ку впровадження слід проаналізувати найбільш
придатні види для здійснення диверсифікації,
які, по можливості, зможуть дати максимальний
прибуток за мінімальних витрат матеріальних,
фінансових, виробничих і людських ресурсів.

 Диверсифікація агровиробництва є актуаль-
ною і для розвинених країн, які прагнуть обме-
жити виробництво агропродукції і регулювати
державні витрати на підтримку сільського гос-
подарства, і для країн, що перебувають на
шляху до цивілізованих ринкових відносин, в
яких сільське населення відчуває великі труд-
нощі, пов’язані зі структурною перебудовою
економіки [9].

Модернізація сільського господарства, як
правило, являє собою поступовий, але стій-
кий процес переходу від натурального до змі-
шаного, диверсифікованого, а потім і до спеці-
алізованого виробництва. Залежно від старто-

вих умов, частина господарств обрала напрям
до диверсифікації свого виробництва, а дру-
га частина — до більшої спеціалізації. Однак
цей процес не обмежується змінами структу-
ри господарства та застосовуваних у ньому
технологій, оскільки аграрний сектор є не тіль-
ки видом економічної діяльності, а й багато в
чому — способом життя. Трансформація аг-
рарної системи не має обмежуватися лише за-
ходами зі збільшення обсягу виробництва: по-
трібні й відповідні зміни соціального, еконо-
мічного та політичного устрою сільського
співтовариства.

Світовий досвід показує, що позитивні та
стійкі результати досягаються за належного
узгодження темпів і характеру розвитку сіль-
ського господарства з іншими секторами еко-
номіки; інакше — дедалі виразніше виявля-
ються диспропорції розвитку (що виражаються
в соціальних та економічних кризах, система-
тичному дефіциті продовольства), які, у свою
чергу, впливають на екологічний стан [2].

Сільське господарство не є саморегулю-
вальною системою, в умовах ліберальної рин-
кової економіки та різкого скорочення держав-
ної підтримки воно, як правило, виявляється
конкурентоспроможнішим порівняно з іншими
секторами економіки, проте часто може дава-
ти стійкий прибуток за симбіозу з іншими галу-
зями: туризмом, переробкою, торгівлею, надан-
ням послуг дачникам (реалізація гною), гро-
мадським харчуванням [1].

Для більшості сільських жителів диверсифі-
кація є стратегічним напрямом удосконалення
їхньої економічної діяльності. В умовах нестій-
кості ринків і реструктуризації економіки дивер-
сифікація потрібна, щоб забезпечити засоби
існування для сільського населення. Знижую-
чи ризики та ступінь уразливості сільськогоспо-
дарських підприємств, диверсифікація являє
собою важливу основу гнучкого пристосуван-
ня до мінливих зовнішніх умов. Агровиробни-
кам диверсифікація дає змогу знайти рішення
для розвитку нових виробництв, а також роз-
ширити економічну діяльність для інших членів
їхніх сімей, зокрема у ширшому географічному
масштабі, поєднуючи джерела доходів сіль-
ських і міських домогосподарств (торгівля, ви-
робництво, сервіс) [4].

На селі місцеві органи влади мають вико-
ристовувати диверсифікацію як важливий на-
прям розвитку сільськогосподарського та не-
сільськогосподарського малого й середнього
бізнесу. Вузька спеціалізація господарств ха-
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рактеризується вищою продуктивністю. Однак,
як правило, вона виправдана лише в разі на-
явності стабільної тенденції до розширення
ринку.

За обмеженого та нестійкого попиту підтрим-
ка спеціалізації збільшує виробничі ризики. З
цього погляду більш виправданим видаєть-

ся розвиток диверсифікованої системи вироб-
ництва.

Раціональне зерно такого підходу полягає у
створенні гнучкої і диверсифікованої системи
джерел доходу, що дає змогу збільшити част-
кову зайнятість і, відповідно, доходи місцевого
населення.

Процес диверсифікації є досить трудо-
містким, але він необхідний підприємствам,
які реалізують свою діяльність у галузях сіль-
ського господарства. У будь-який час може
змінитися як ситуація на основних ринках,
так і загальна політична ситуація, скажімо:
запровадження чи скасування ліцензуван-
ня; підвищення чи встановлення додаткових

Висновки

мит; уведення заборон на виробництво та
реалізацію тих чи інших товарів, робіт, по-
слуг.

Унаслідок цього може ускладнитися збут,
посилитися конкурентний тиск, і тоді виник-
не необхідність скорочення обсягів випуску
продукції або й зовсім ліквідації тієї чи іншої
сфери діяльності.
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8. Ткачук В.І. Диверсифікація сільської економі-
ки: соціально-економічний ефект/В.І. Ткачук//Еконо-
міка АПК. — 2009. — № 4. — С. 129–132.

9. Ткачук В.І. Диверсифікація аграрного підприєм-
ництва: моногр./В.І. Ткачук. — Житомир: ЖНАЕУ,
2011. — С. 12–18.

10. Шепіцен А.О. Стратегія диверсифікації як ос-
нова формування конкурентоспроможності аграрної
продукції/А.О. Шепіцен//Вісн. ЖДТУ. — 2003. —
№ 3. — С. 256.

Надійшла 7.05.2014.
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УДК 167.22:332.33:332.64:631.461
Патыка Н.В., Патыка В.Ф. Современные проблемы
биоразнообразия и изменения климата//Вісник аг-
рарної науки. — 2014. — № 6. — С. 5–10.
Проведен анализ и показано, что микроорганизмы
как основная составляющая биологии агроэкосистем
характеризуются большим разнообразием и  распро-
странением в природе, абсолютно все из них отли-
чаются  широким спектром функций, обусловленных
сложными связями и трофическими цепями. Осо-
бенность взаимодействия в природе микроорганиз-
мов между собой и растениями имеет разные фун-
кциональные характеристики, формирующие устой-
чивые микробные комплексы агроэкосистемы.
Благодаря их тесному взаимодействию, микроорга-
низмы часто используются в качестве альтернати-
вы удобрениям, гербицидам и пестицидам. Для вы-
яснения значения и характера достаточно сложных
связей между микроорганизмами и процессами мо-
дификации среды их обитания нужны новые знания
о микробных системах и, в первую очередь, о функ-
циях микроорганизмов, в частности в разрезе струк-
туры их распределения и текстуры. Библиогр.:
33 названия.
Ключевые слова: микробное разнообразие, био-
разнообразие, функции микроорганизмов, тексту-
ра микроорганизмов, микробный биом, изменения
климата.

УДК 338.439
Сычевский Н.П. Формирование национальной про-
довольственной системы на принципах независи-
мости//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. —
С. 11–18.
Приведены основные составляющие формирования
государственной политики обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Осуществлен анализ пока-
зателей уровня продовольственной безопасности и
их динамики. Показано значение инновационно ак-
тивных предприятий в создании качественной и бе-
зопасной продукции, а также в производстве альтер-
нативных источников энергии из продуктов и отхо-
дов пищевой промышленности. Отмечается
необходимость использования зарубежного опыта
для разработки и внедрения программ продоволь-
ственной помощи населению с низкими доходами.
Подчеркнута необходимость привлечения дополни-
тельных финансовых ресурсов для технико-техно-
логического переоснащения пищевой промышленно-
сти. Определены направления формирования на-
циональной продовольственной системы на
принципах независимости и укрепления позиций на
глобальном рынке. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: продовольствие, безопасность,
независимость, нормы потребления.

УДК 631.841.1; 631.811.7
Мирошниченко Н.Н., Савченко Ю.А. Диагностика
серного питания растений в связи с сезонной миг-
рацией сульфатов в почве//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 6. — С. 19–23.
Исследовано сезонное перераспределение сульфа-
тов в почве при разных системах земледелия и
удобрения. Установлено, что вымывание подвижных

соединений серы из пахотного слоя почвы в осен-
не-зимний период приводит к временному дефици-
ту этого элемента. Для более объективной оценки
обеспечения растений серой предлагается опреде-
лять запас ее подвижных соединений, а не ограни-
чиваться только пахотным слоем. Библиогр.: 20 на-
званий.
Ключевые слова: подвижная сера, миграция, пи-
тание, растения.

УДК 631.8:633.11
Кудрявицкая А.Н. Агроэкологическое обоснование
внесения удобрений под ярую пшеницу сорта Ми-
роновская ярая//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 6. — С. 24–26.
Исследованиями на лугово-черноземной карбонат-
ной почве установлено, что длительное системати-
ческое применение минеральных удобрений на фо-
не последействия органических обеспечивает при-
бавку урожая зерна районированного сорта
пшеницы ярой Мыронивська яра на 1,73 т/га. Уро-
жайность и качество зерна пшеницы ярой увеличи-
ваются при внесении полуторной нормы минераль-
ных удобрений на фоне последействия органичес-
ких, сбор белка составляет 0,64 т/га, сбор «сырой»
клейковины — 1,36 т/га. Библиогр.: 11 названий.
Ключевые слова: пшеница, урожайность, удобре-
ния, доза, белок, «сырая» клейковина, сорт, почва,
севооборот.

УДК 632.51:93
Иващенко А.А., Иващенко А.А. Реакция растений
мари белой на индуцированные дистрессы//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 6. — С. 27–31.
Приведены результаты исследований биологичес-
ких особенностей реакции молодых растений мари
белой на индуцированные стрессы. Определено
изменение уровня их чувствительности к термичес-
ким и механическим воздействиям в зависимости от
фаз развития на момент нанесения. Исследовани-
ями установлено, что глубокие индуцированные
дистрессы способны существенно снижать биоло-
гическую продуктивность растений и даже приво-
дить к их гибели. Библиогр.: 23 названия.
Ключевые слова: растения, чувствительность, фа-
за развития, дистресс, гибель, биологическая про-
дуктивность.

УДК 634.23:631.53.03:631.547.2
Соболь В.А., Сухойван О.Н. Выращивание сажен-
цев черешни с использованием вставок слаборос-
лых сортов вишни разной длины//Вісник аграрної
науки. — 2014. — № 6. — С. 32–35.
Изложены результаты изучения влияния вставок
слаборослых сортов вишни Студэныковська и
Встреча разной длины на рост и выход стандартных
саженцев черешни. Установлено, что вставка сор-
та вишни Встреча обеспечивает высокий процент
выхода кронированных саженцев, но она уступает
подвою ВСЛ-2 (контроль) по количеству полученных
стандартных саженцев. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: сорт, саженцы, подвой, встав-
ка, выход стандартных саженцев, кронирование са-
женцев.
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УДК 636.4.082
Жукорский О.М., Церенюк А.Н. Убойные качества
молодняка свиней с разной стрессоустойчивостью
//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. —
С. 36–38.
Оценены убойные качества животных 3-х групп рас-
пределения по стрессоустойчивости. Ее определе-
ние проведено путем распределения на классы по
критерию ССТ. В наших исследованиях не установ-
лено существенных различий по убойным и мясным
качествам между животными разных групп распре-
деления по стрессоустойчивости при определении
по критерию ССТ. Показатели убойного выхода, ли-
нейных промеров туш и толщины шпика у животных
разных групп распределения по стрессоустойчиво-
сти находятся практически на одном уровне. Биб-
лиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: свиньи, продуктивность, убойные
качества, стрессоустойчивость, группы распреде-
ления.

УДК 691:616.981.55
Рыженко В.П. Стратегия профилактики анаэробных
инфекций в животноводстве//Вісник аграрної нау-
ки. — 2014. — № 6. — С. 39–44.
Анаэробные микроорганизмы чрезвычайно распро-
странены в природе и играют важную роль в круго-
вороте веществ. Свыше 30 патогенов вызывают за-
болевание животных и людей, некоторые из них
используются как средства биологического оружия.
Общей чертой для анаэробных токсикоинфекций
является значительное распространение в мире,
внезапная вспышка эндогенного и экзогенного про-
исхождения, короткий инкубационный период и ос-
трое течение (преимущественно от 3 часов до 3 су-
ток), высокая летальность (до 100% молодняка жи-
вотных), внезапная смерть, большие экономические
убытки. Основная стратегия профилактики этих бо-
лезней — массовая вакцинация животных с исполь-
зованием широкого арсенала ассоциированных био-
препаратов. Преобладающее большинство этих ин-
фекций выявляют и в Украине, но для прививки
животных раньше использовали только импортные
препараты. Библиогр.: 16 названий.
Ключевые слова: анаэробные инфекции, микроор-
ганизмы, факторы патогенности, токсины, вакцины.

УДК 633.63:631.52
Роик Н.В., Ковальчук Н.С., Яцева О.А. Апозиготия
как метод создания исходных материалов свеклы
сахарной//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. —
С. 45–47.
Исследованы изменчивость уровня плоидности ге-
нома и экспрессия показателей стерильности и раз-
дельноцветковости у апозиготических поколений
пыльцестерильных линий свеклы сахарной в 4-х
циклах репродукции семян. Рассмотрена проблема
взаимодействия геномного статуса растений свек-
лы сахарной, полученных методом апозиготии, и
изменчивости морфологических показателей. Биб-
лиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: апозиготия, миксоплоидия кле-
точных популяций, раздельноцветковость, стериль-
ность, свекла сахарная.

УДК 638.145.3
Гречка А.Н. Зимостойкость и гигиеническое поведе-
ние пчел при зимовке на разных кормах//Вісник аг-
рарної науки. — 2014. — № 6. — С. 48–51.
Приведен один из этапов выполнения селекционной
работы по выявлению мероприятий снижения вли-
яния внешних факторов на важные биологические
признаки украинских степных пчел. В ходе проведе-
ния исследований определена возможность улучше-
ния отдельных биологических признаков пчелиных
семей украинской степной породы путем направлен-
ного применения на пасеках приемов подготовки
пчел к зимовке, в частности формирование гнезд в
зиму на сотах с натуральным углеводным кормом.
Установлено, что мед является эффективным ста-
билизатором сохранности пчел зимой и улучшате-
лем их гигиенического поведения в сезон. Пчелиные
семьи, которые потребляли зимой мед, сравнитель-
но с теми, которые в этот период потребляли сахар-
ный корм, весной были сильнее на 27% и в сред-
нем за сезон имели высший на 32% уровень гигие-
нического поведения. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: пчелиные семьи, селекция, био-
логические признаки, мед, сахарный корм, зимовка,
гигиеническое поведение.

УДК 631.354:633.1
Деревянко Д.А. Обоснование эффективности схе-
мы зерноочистительных машин для обработки зер-
нового вороха после обмолачивания//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 6. — С. 52–57.
Рассмотрены вопросы использования высокоэффек-
тивных и высокопродуктивных зерноочистительных
машин с разными системами аспирации. Изучено
влияние размещения очистительных решет на про-
дуктивность машин и качество посевного мате-
риала. Акцентируется внимание на необходимости
обеспечения простоты, удобности и сходной цены
зерноочистительных машин для большинства агро-
производителей. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: эффективность, аспирация,
фракции, травмирование, качество.

УДК 631.95:550.424
Егорова Т.М. Эколого-геохимические процессы миг-
рации кобальта в агроландшафтах Украины//Вісник
аграрної науки. — 2014. — № 6. — С. 58–63.
Охарактеризовано экологическое значение кобаль-
та для растений и животных. Рассмотрены неинфек-
ционные фитопатологии сельхозкультур и гипо-
микроэлементозы животных в условиях недостатка
кобальта. Проведено обобщение роли эколого-гео-
химических процессов для оценки агроландшафтов.
На основе ландшафтно-геохимического анализа и
районирования выделены территории эколого-гео-
химических провинций Украины, на которых обна-
ружен недостаток содержания кобальта в почвах
для нормального развития растений. Исследованы
процессы миграции кобальта в агроландшафтах на
территории эколого-геохимических провинций Укра-
ины с его недостатком. Получены статистические
параметры распределения кобальта в почвах, аллю-
виальных отложениях и поверхностных водах про-
винций в целом и в частности агроландшафтов раз-
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ного функционального использования — сенокосов
и пастбищ, пашни, автомагистралей. Рассчитаны
экологические, геохимические и биогеохимические
оценочные коэффициенты миграции кобальта в ком-
понентах агроландшафтов. Определены особенно-
сти процессов физико-химической и биогенной
миграции кобальта в почвообразующих породах, по-
чвах, поверхностных водах, разнотравье и сель-
хозкультурах для агроландшафтов природного, тех-
ногенно-природного и техногенного рядов. Биб-
лиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: кобальт, миграция физико-хими-
ческая, миграция биогенная, агроландшафт, почвы,
геохимическое рассеивание, биогенное поглощение.

УДК 637.057, 637.148, 637.236
Жукова Я.Ф., Король Ц.А., Малова В.В., Чуманс-
кая А.С. Влияние пастеризации на накопление аро-
матических соединений в сырье для производства
сыра//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. —
С. 64–67.
Экспериментально показана важность способа под-
готовки молочного сырья для придания ему допол-
нительных ароматических свойств. Благодаря пас-
теризации молока при температуре 67°С, в течение
20 мин увеличивалось накопление летучих арома-
тических соединений, в частности летучих кислот,
диацетила, d-лактонов и свободных аминокислот, по
сравнению с вариантом тепловой обработки при
82°С в течение 2 с. Соотношение суммы d-дека- и
d-додекалактонов и суммы летучих жирных кислот
может служить показателем выраженности арома-
та пастеризованного молока. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: аромат, молоко, диацетил, лак-
тоны, летучие жирные кислоты, свободные амино-
кислоты.

УДК 636.2.084.7:591.53
Шабля В.П., Админ А.Е., Задорожная И.Ю., Адми-
на Н.Г., Ткач Е.Ф. Эргономическая оценка процес-
сов приготовления и раздачи кормов//Вісник аграр-
ної науки. — 2014. — № 6. — С. 68–72.
Установлены и формализованы механизмы влияния
характеристик эргономических составляющих техно-
логий приготовления, доставки и раздачи кормов на
поведение, молочную продуктивность коров, произ-
водительность труда рабочих и техников, а также
эффективность разных технологических приемов.
Разработана модель оценки ожидаемых надоев в
хозяйстве по совокупности характеристик техно-
логии кормления — способа скармливания разных
видов кормов в рационе и способа их дозирова-
ния. Модель достоверно (P>0,99) описывает 83%

изменчивости надоев. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: технология, эргономика, ското-
водство, приготовление кормов, раздача кормов,
молочная продуктивность, модель, ожидаемые на-
дои.

УДК 339.543.36: 338.12.017: 634.1.076
Сало И.А. Влияние таможенно-тарифного регулиро-
вания на формирование конъюнктуры отечествен-
ного рынка плодов//Вісник аграрної науки. — 2014.
— № 6. — С. 73–76.
Рассмотрено влияние изменений импортного тари-
фа на формирование спроса на отечественном рын-
ке плодов в рамках концепции частичного равнове-
сия. В пользу применения непрямого налога на им-
портируемые плоды свидетельствуют следующие
факторы: отечественные плоды по качеству не ус-
тупают импортируемым; основную долю в импорте
занимают плоды, которые не выращиваются в Ук-
раине; таможенный тариф ограничивает импортные
поставки лишь частично, а его незначительный уро-
вень может вообще не влиять на объемы ввоза от-
дельных видов плодов. Налогообложение импорта
целесообразно с точки зрения обеспечения государ-
ству дополнительного дохода, который в дальней-
шем может распределяться на развитие отрасли
садоводства и инфраструктуры рынка плодов. Биб-
лиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: рынок, плоды, импортный тариф,
спрос, предложение, импорт, цена.

УДК 338.33:43
Чумак Р.Н. Организационно-экономические основы
диверсификации деятельности агропредприятий//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 6. — С. 77–80.
Освещены основные причины, виды и пути повыше-
ния эффективности диверсификации деятельности
предприятий. Определены особенности проведения
диверсификации хозяйств аграрного сектора Укра-
ины, учитывающие специфику ведения производ-
ственно-хозяйственной деятельности. Осуществле-
но обоснование необходимости проведения дивер-
сификации производственной деятельности для
узкоспециализированных сельскохозяйственных
предприятий с целью избежания производственных
рисков. Рассмотрен мировой опыт внедрения дивер-
сификации производственной деятельности хо-
зяйств аграрного сектора. Исследованы перспекти-
вы и проблемы, связанные со своевременностью
диверсификации отдельных отраслей и экономики
государства. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: диверсификация, эффективность
развития, деятельность предприятия, специализация.
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UDC 167.22:332.33:332.64:631.461
Patyka N., Patyka V. Modern problems of biodiversity
and climate fluctuations//News of agrarian sciences. —
2014. — № 6. — P. 5–10.
Analysis is carried out and it is shown that
microorganisms as the basic component of biology of
agro ecosystems are characterized by diversification,
spread in the nature. Absolutely all of them are
characterized by a wide spectrum of functions stipulated
by complex links and trophic chains. Specific feature
of interaction in the nature of microorganisms with
themselves and plants has different functional
performances which form stable microbial complexes
of agro ecosystem. Owing to their close interaction (for
example, endophytes) microorganisms are often used
alternatively to fertilizers, herbicides and pesticides. For
clearing up the importance and character of quite
complex links between microorganisms and processes
of modification of medium of their habitation new
knowledge are necessary of microbial systems and, first
of all, of function of microorganisms, in particular in a
slit of structure of their allocation and texture.
Bibliogr.: 33 titles.
Key words: microbial diversification, biodiversity, func-
tions of microorganisms, texture of microorganisms,
microbial biome, climate fluctuation.

UDC 338.439
Sychevsky N. Formation of national food system on the
principles of independence//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 6. — P. 11–18.
The basic components forming state policy of food
safety are resulted. Analysis of indexes of the level of
food safety and their dynamics is realized. Importance
of innovatively active factories in creation quality and
safety products, and also in production of alternative
power sources from products and wastage of food-
processing industry is shown. Necessity of imple-
mentation of foreign experience for development food
assistance programs to the population with low incomes
is noted. Necessity of engaging additional financial
resources for technological re-equipment of the food-
processing industry is underlined. Directions of for-
mation of national food system on the basis of
independent and strong position in the global market
are specified. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: food, safety, independence, standards of
consumption.

UDC 631.841.1; 631.811.7
Miroshnychenko N., Savchenko Yu. Diagnostics of
sulfuric plant nutrition in connection with seasonal
migration of sulfates in soil//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 6. — P. 19–23.
Seasonal disproportion of sulfates in soil is probed at
different systems of farming agriculture and fertilizing.
It is determined that illuviation of mobile joints of sulfur
from an arable layer of soil in autumn-winter season
results into the temporary deficiency of this element. For
more objective assessment of provision of plants with
sulfur it is offered to determine the store of its mobile
joints, instead of to be restricted only to an arable layer.
Bibliogr.: 20 titles.
Key words: mobile sulfur, migration, delivery, plants.

UDC 631.8:633.11
Kudriavitska A. Agro-ecological justification of fertilizer
application under summer wheat of cultivar Myronivska
yara//News of agrarian sciences. — 2014. — № 6. —
P. 24–26.
By probes on black alcali-chernozem carbonate soil it
is determined that durable systematic application of
artificial fertilizers on the background of after-action of
organic ones ensures increase of grain yield of
regionized variety of summer wheat Myronivska yara
for 1,73 t/hectare. Productivity and quality of grain of
summer wheat are enlarged at importation of
sesquilateral doze of artificial fertilizers on the
background of after-action of organic ones. Collecting
of protein makes 0,64 t/hectare, collecting of «crude»
gluten — 1,36 t/hectare. Bibliogr.: 11 titles.
Key words: wheat, productivity, fertilizers, dose, pro-
tein, «crude» gluten, cultivar, soil, crop rotation.

UDC 632.51:93
Ivashchenko A., Ivaschenko A. Response of plants
of white goosefoot (Chenopodium album L.) to the
induced distresses//News of agrarian sciences. —
2014. — № 6. — P. 27–31.
Results of probes of biological features of response of
young plants of white goosefoot to the induced stresses
are brought. Shift in the level of their sensitivity to
thermal and mechanical effects depending on phases
of development at the moment of plotting is fixed. By
probes it is determined that deep induced distresses
are capable to reduce essentially biological efficiency
of plants and even to result in their destruction. Bibliogr.:
23 titles.
Key words: plants, sensitivity, phase of development,
distress, destruction, biological efficiency.

UDC 634.23:631.53.03:631.547.2
Sobol V., Suhoyvan O. Growing of seedlings of cherry
with the use of insertions of low-growing cultivars of
cherry of different length//News of agrarian scien-
ces. — 2014. — № 6. — P. 32–35.
Results of study of effect of insertions of low-growing
cultivars of cherry Stydenykivska and Zustrich of dif-
ferent length upon height and yield of standard seed-
lings of cherry are stated. It is determined that insertion
of cultivar of cherry Zustrich ensures big percent of yield
of crowned seedlings, but it is lower than at use of stock
VSL-2 (control) in view of amount of gained standard
seedlings. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: cultivar, seedlings, stock, insertion, yield
of standard seedlings, seedlings’ crowning.

UDC 636.4.082
Zhukorsky O., Tsereniuk A. Slaughter qualities of
piglets with different resistance to stress//News of ag-
rarian sciences. — 2014. — № 6. — P. 36–38.
Slaughter qualities of animals divided on 3 groups
according to their resistance to stress are evaluated.
Its determination is carried out by allocation to classes
by SST-criterion. In our probes it is not determined
essential differences in slaughter and meat qualities
between animals of different groups of allocation on
resistance to stress at use of SST-criterion. Indexes of
dressing percentage, linear measurements of carcasses
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and width of fat for animal of different groups of allo-
cation on resistance to stress are practically the same.
Bibliogr.: 9 titles.
Key words: pigs, productivity, slaughter qualities, resis-
tance to stress, groups of allocation.

UDC 691:616.981.55
Ryzhenko V. Strategy of prophylaxis of anaerobic in-
fections in animal husbandry//News of agrarian
sciences. — 2014. — № 6. — P. 39–44.
Anaerobic microorganisms are extremely spread in the
nature and play an important role in the turnover of
matters. Over 30 pathogens cause diseases of animals
and people, some of them are used as an agent of
biological weapons. The common feature for anaerobic
toxinfections is appreciable spread in the world,
subitaneous flash of endogenous and exogenous
parentage, short incubation interval and acute flow
(mainly from 3 hours to 3 days), high lethality (up to
100% of young animals), accidental death, big
economic losses. The basic strategy of prophylaxis of
these diseases is mass bacterination of animals with
the use of wide arsenal of the associated biological
preparations. The predominating majority of these in-
fection contaminations are also taped in Ukraine, but
for vaccination of animals only import specimens were
used earlier. Bibliog.: 16 titles.
Key words: anaerobic infections, microorganisms, fac-
tors of patogenicity, toxins, vaccines.

UDC 633.63:631.52
Roik N., Kovalchuk N., Yatseva O. Apozigosis as a
method of creation of starting materials of sugar beet//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 6. —
P. 45–47.
Variability of the level of ploidy of a genome and ex-
pression of sterilizing values and monogermity for
apozigotic generations of pollen-sterile lines of sugar
beet in 4 cycles of reproduction of seeds are studied.
The problem is surveyed of interaction of genome status
of plants of sugar beet and variability of morphologi-
cal indexes gained by apozigosis method. Bibliogr.:
10 titles.
Key words: apozigosis, myxoploidy of cell populations,
monogermity, sterility, sugar beet.

UDC 638.145.3
Grechka A. Winter-hardiness and hygienic behavior of
bees at wintering on different feedstuffs//News of ag-
rarian sciences. — 2014. — № 6. — P. 48–51.
One of stages of selection work in detection of pro-
visions on decreasing external influence upon important
biological characters of Ukrainian steppe bees is
described. During probes possibility is determined of
improving separate biological characters of honey-bee
colonies of Ukrainian steppe breed by the referred
application on apiaries of receptions of preparation of
bees to wintering, in particular formation of nests at
winter on honeycombs with natural carbohydrate feed.
It is fixed that honey is the efficient stabilizer of pre-
servation of bees in the winter and improver of their
hygienic behavior during a season. Honey-bee colonies
which got honey in the winter, in comparison with those
which got sugar feed, were stronger for 27% in the

spring and on the average for a season had the higher
(for 32%) level of hygienic behavior. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: honey-bee colonies, selection, biological
characters, honey, sugar feed, wintering, hygienic be-
havior.

UDC 631.354:633.1
Derevianko D. Justification of efficiency of a scheme
of grain cleaners for machining grain heap after thra-
shing//News of agrarian sciences. — 2014. — № 6. —
P. 52–57.
Questions of use of high-performance and highly pro-
ductive grain cleaners with different systems of as-
piration are surveyed. Influence of place of mounting
of cleaning sieves on productivity of cleaners and
quality of seed grain is studied. Special attention is
given to the necessity of simplicity, comfort and fair price
of grain cleaners for the majority of farmers. Bibliogr.:
10 titles.
Key words: efficiency, aspiration, fractions, trauma-
tizing, quality.

UDC 631.95:550.424
Yegorov T. Ecological-and-geochemical processes of
migration of cobalt in agro-landscapes of Ukraine//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 6. — P. 58–63.
Ecological importance of cobalt for plants and animals
is described. Non-contagious phytopathologies of crops
as well as hypo-micro-elementosis of animals in
conditions of lack of cobalt are surveyed. Generalization
of a role of ecological-and-geochemical processes for
assessment of agro-landscapes is carried out. On the
basis of landscape-geochemical analysis and dividing
into districts, terrains are chosen of ecological-
geochemical provinces of Ukraine with lack of cobalt
in soils. Processes of migration of cobalt in agro-
landscapes in terrain of ecological-and-geochemical
provinces of Ukraine with its lack are studied. Statistical
parameters are gained of distribution of cobalt in soils,
alluvial deposits and surface waters of provinces as a
whole, and in particular in agro-landscapes of different
functional usage (haymakings and pasteurages,
ploughland, arterial high-ways). Ecological, geochemical
and biogeochemical estimate quotients of migration of
cobalt in components of agro-landscapes are cal-
culated. Features of processes of physical and chemical
and biogenic migration of cobalt in parent rocks, soils,
surface waters, herbs and crops for natural, techno-
genic-and-natural and technogenic series agro-land-
scapes are specified. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: cobalt, physical and chemical migration,
biogenic migration, agro-landscape, soils, geochemical
dispersing, biogenic sorbtion.

UDC 637.057, 637.148, 637.236
Zhukova Ya., Korol Ts., Malova V., Chumanska A.
Influence of pasteurization upon accumulation of aro-
matic compounds in raw material for production of
cheese//News of agrarian sciences. — 2014. —
№ 6. — P. 64–67.
There is an opinion that the cheeses made of raw milk,
have more brisk taste and odor, than from pasteurized.
The temperature schedule and duration of pasteu-
rization influences nativity of protein ingredients, water-
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retaining power of a curd, enzymatic reactions and
taste-and-aromatic properties of the end product.
Importance is shown in experiment of the method of
preparation of milk raw material for adding it additional
aromatic properties. Owing to pasteurization of milk at
temperature of 67°С during 20 min accumulation of
volatile aromatic compounds, in particular volatile acids,
biacetyl, ?-lactones and free amino acids, in comparison
with alternative with heat processing at 82°С during 2
sec, was enlarged. The ratio of the sum of ?-deka- and
?-dodecalactones and the sum of volatile fatty acids can
serve as an index of expression of odor of the pasteu-
rized milk. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: odor, milk, biacetyl, lactones, volatile fatty
acids, free amino acids.

UDC 636.2.084.7:591.53
Shablia V., Admin А., Zadorozhna I., Admina N.,
Tkach Ye. Ergonomic assessment of processes of
preparation and distribution of feedstuffs//News of ag-
rarian sciences. — 2014. — № 6. — P. 68–72.
Mechanisms influencing performance of ergonomic
components of methods of preparation, delivery and
distribution of feedstuffs on behavior, milk productivity
of cows, over-all performance of workers and techni-
cians, and also efficiency of different technological
receptions are determined and formalized. The model
is developed of assessment of expected milk yields
based on aggregate of performances of methods of
feeding (mode of feeding of different feedstuffs in ration,
mode of their dosage). The model authentically (P>
0,99) presents 83% of variability of milk yields. Bibliogr.:
6 titles.
Key words: technique, ergonomics, cattle husbandry,
preparation of feedstuffs, distribution of feedstuffs, milk
productivity, model, expected milk yields.

UDC 339.543.36 : 338.12.017 : 634.1.076
Salo I. Influence of customs-tariff adjustment on

formation of a conjuncture of domestic fruits market//
News of agrarian sciences. — 2014. — № 6. —
P. 73–76.
Influence of changes of import tariff on formation of
demand on domestic fruits market within the limits of
the concept of partial equilibrium is surveyed. The
following factors testify to the favor of application of
indirect tax to imported fruits: domestic fruits are not
worse in quality than imported ones; basic share in
import is occupied with fruits which are not grown in
Ukraine; custom duties restrict import deliveries only
partially, and theirs negligible level cannot influence
sizes of import of separate kinds of fruits. Taxation of
import is expedient from the point of view of ensuring
the state with extra income which in the further can be
aimed at development of gardening and infrastructure
of the fruits market. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: market, fruits, import tariff, demand, sen-
tence, import, price.

UDC 338.33:43
Chumak R. Organizational-and-economic fundamentals
of diversification of activity of agricultural factories//News
of agrarian sciences. — 2014. — № 6. — P. 77–80.
Principal causes, aspects and paths of raising efficiency
of diversification of activity of factories are shown.
Features of diversification of factories of agrarian sector
of Ukraine are specified. They consider specificity of
support of industrial-and-economic activities. Justi-
fication is made of necessity of diversification of
productive activity for the highly specialized agricultural
factories for the purpose of avoidance of industrial
hazards. Foreign experience of implementing diver-
sification of productive activity of agrarian sector is
surveyed. Perspectives and the problems bound to
timeliness of diversification of separate branches and
economy of the state are studied. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: diversification, efficiency of development,
activity of factory, specialization.
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