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НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ І ЗНАРЯДДЯ
ОБРОБІТКУ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ

Роз лян то техноло ічні заходи, що зменш ють
механічне навантаження на ґр нт
і пере щільнення, а та ож знаряддя, я і
с вають р йн вання а рономічно орисної
стр т ри в процесі обробіт . Перспе тивними
є н льова техноло ія обробіт , онсервативне,
точне, а ролісове і збалансоване землеробство.

Доведено, що фізичні властивості ґрунтів та
їх структура в умовах інтенсивного (глибокого
й занадто частого) обробітку погіршуються,
зростає рівноважна щільність, що призводить
до несприятливих екологічних, економічних та
агрономічних наслідків. Тому в сучасному зем-
леробстві спостерігається тенденція до посту-
пового зменшення інтенсивності механічного
впливу на ґрунт і навіть повної відмови від ньо-
го. Технології обробітку вдосконалюються щодо
мінімізації кількості й глибини проходів машин-
но-тракторних агрегатів на полях, зменшуєть-
ся руйнівна дія ґрунтообробних робочих органів
на ґрунт і його структуру. Збереження фізичних
властивостей ґрунтів стає одним із важливих
напрямів в екологізації обробітку. Дедалі часті-
ше й наполегливіше наголошують на важли-
вості підтримки сталого землекористування, що
неможливо в умовах несприятливих фізичних
властивостей ґрунтів.
У статті розглянуто деякі відносно нові, ма-

лопоширені або невідомі взагалі заходи, мета
яких — мінімізація механічного впливу на ґрунт
і збереження його фізичних властивостей.
Дотримання стандарту припустимого

тиску на ґрунт. Переущільнення — найнебез-
печніший наслідок інтенсивного механічного
обробітку для ґрунтів України. Попри те, що з
2007 р. в Україні діє стандарт, який обмежує
навантаження на ґрунт, у країні продовжують
використовувати машинно-тракторні агрегати

Ключові слова: мінімальний і нульовий обробіток, маршрутизація, ґрунтофільні (ґрунтозахисні)
обробні знаряддя.

(МТА) з неприпустимим питомим тиском. За-
гроза переущільнення існує на 75% ріллі Украї-
ни (3). Причиною настільки широкого розвитку
цих негативних процесів, крім МТА, є також
численні ґрунтові чинники, зокрема, переваж-
но суглинковий гранулометричний склад, низь-
ка початкова (перед обробітком) щільність бу-
дови й вологість навесні, що є близькою до
фізичної спілості. Через велику кількість окре-
мих технологічних операцій, виконуваних по-
тужними тракторами й важкими комбайнами,
переущільнення нерідко виявляється навіть на
легких ґрунтах, малочутливих до ущільнення.
Є дані про переущільнення на глибині 1 м, де
воно акумулюється й може зберігатися досить
тривалий час [7]. Зафіксовано також нове яви-
ще — консолідацію, коли ущільненню підда-
ються агрегати агрономічно корисного розміру.
У результаті цього з них видавлюється продук-
тивна волога, різко зменшується внутрішньоаг-
регатна пористість і погіршується цінність ґрун-
ту як середовища для рослин.
Головною причиною, що зумовлює пере-

ущільнення ґрунтів, є конструктивні особливості
ходових систем і кількість проходів МТА полем
[4]. Тому для подолання переущільнення ду-
же важливо вдосконалити МТА й технологію
виконання механізованих польових робіт. Така
стратегія поступово стає популярною в пів-
нічних європейських країнах, США й Канаді, де
досить часто можна побачити на полях МТА зі
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здвоєними й навіть строєними пневматичними
шинами низького тиску. Важливо відзначити,
що в країнах з розвиненою землеробською спе-
ціалізацією активно обговорюють або вже вве-
дено приблизно такі самі, як і в Україні, норма-
тиви припустимого питомого тиску на ґрунт (10–
12, 14). Україна, хоча й ініціювала (одна з
перших) ухвалення нормативу припустимого
питомого тиску на ґрунт, продовжує застосову-
вати багатоопераційні окремо виконувані обро-
бітки за допомогою переважно потужних МТА.
Це потребує більш активної модернізації. Такі
технічні засоби й технології поступово мають
відійти в минуле внаслідок їх деградаційного
впливу на ґрунт.
Маршрутизація технологічних операцій.

Значні можливості модернізації сучасних тех-
нологій вирощування культур закладено в ор-
ганізації виконання механізованих польових
робіт, зокрема в застосуванні маршрутизації
руху всіх технічних засобів на полі відповідно
до заздалегідь визначених маршрутів. Причи-
ною високої екологічної та економічної ефек-
тивності маршрутизації є зниження сумарної
площі ущільнення поля. За вирощування про-
сапних культур вона зменшується майже вдвічі,
культур суцільної сівби — втричі (навіть без
урахування збирально-транспортних робіт) [3].
Таке зниження було досягнуто на фоні окремо
виконуваних операцій. Якби використовували
комбіновані ґрунтообробні й посівні машини,
площу ущільнення вдалося б знизити ще біль-
ше. Упровадження маршрутизації не викликає
особливих складнощів. Потрібно лише, щоб
ширина захвату МТА, використовуваних для
вирощування культури, була кратною базовій,
яку застосовують у сівалці. На жаль, дотепер
маршрутизація залишається невикористаним
резервом поліпшення технологій вирощування
польових культур, головним чином, через не-
узгоджену ширину захвату сівалки з ґрунтооб-
робними знаряддями й машинами для внесен-
ня добрив і засобів захисту рослин.
Маршрутизація руху МТА у вирощуванні по-

льових культур потрібна й можлива практично
на всій ріллі країни, але важливішою вона має
бути на ґрунтах, особливо вразливих до пере-
ущільнення, тобто найцінніших чорноземних, а
також на ґрунтах у перезволожених регіонах і
з важким гранулометричним складом. Скажімо,
дуже важливо регламентувати рівень сумарно-
го навантаження на ґрунт МТА у процесі виро-
щування і збирання врожаю сільськогосподар-
ських культур. Не можна допускати безконт-

Новітні технології і знаряддя обробітку
для збереження фізичних властивостей ґрунтів

рольного використання МТА. Якщо відстань,
яку проходить техніка за рік, помножити на за-
гальну масу машин, використовуваних на цих
операціях, то можна одержати досить інформа-
тивний показник інтенсивності впливу ходових
систем МТА на ґрунт. Його можна виразити в
ткм/га на рік і дати йому таку орієнтовну оцін-
ку: <50 — слабкий вплив; 50–100 — припусти-
мий вплив; 100–150 — умовно припустимий
вплив; 150–200 — неприпустимий вплив; >200 —
зовсім неприпустимий вплив.
Аналіз сучасних технологій свідчить про те,

що лише зернові культури (за умови, що на
весняних роботах використовують легкі й се-
редні трактори) вирощують на прийнятній пло-
щі ущільнення поля. У всіх інших випадках не-
минучі порушення, які залишають свій «слід»
на властивостях ґрунтів і врожаях.
Маршрутизація руху МТА пройшла експери-

ментальну перевірку під час вирощування про-
сапних культур (кукурудзи й буряків цукрових)
і культур суцільної сівби (ячменю) на чорноземі
типовому важкосуглинковому. Активну роль у
впровадженні цього ефективного заходу ві-
діграли відомі українські вчені В.Ф. Пащенко
та В.П. Гордієнко. Важливо також відзначити,
що в США, де виникла ця технологія, її засто-
совують з початку 70-х років минулого століття
[9, 13].
Нульовий обробіток. Останніми роками у

світі швидко поширюється нульовий обробіток.
Загальна площа з таким способом обробітку
перевищує 100 млн га. Переважно це країни
американського континенту. Зростає інтерес до
нульового обробітку в Азії та Африці. Лише в
Європі темпи впровадження цього способу за-
лишаються мінімальними. Навіть у Франції, де
польові досліди з нульового обробітку здійсню-
ють з 70-х років минулого століття з переваж-
но позитивними результатами, у виробництві
його застосовують не більше ніж на 100 тис. га.
Причин чимало — невеликий розмір ферм,
значні субсидії фермерам, які не стимулюють
їх до інновацій, відсутність ефекту на перших
етапах упровадження, значні витрати на техніку
й засоби захисту рослин і просто стереотипи
мислення та консерватизм. Крім того, позна-
чається й надвиробництво сільгосппродукції в
західних європейських країнах, що також не
сприяє впровадженню нових технологій.
Європейський досвід дав чимало підстав

для обережного ставлення до нульового обро-
бітку. Зокрема, було визначено основні ґрунто-
во-кліматичні умови, що стримують його широ-
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ке впровадження: важкі, піщані, кам’янисті за
гранулометричним складом, перезволожені,
оглеєні й слабоструктурні, що утворюють кірку,
ґрунти; холодна волога весна, що стримує ніт-
рифікацію й спричиняє азотне голодування
рослин; забур’яненість, наявність мишеподіб-
них гризунів і хвороб.
Отже, з нульовим обробітком пов’язані па-

радоксальні колізії. З одного боку, вражають
результати, досягнуті в країнах Південної Аме-
рики, які за короткий час з архаїчного відста-
лого землеробства перейшли до сучасного ви-
сокотехнологічного й продуктивного господарю-
вання, з другого — майже повне ігнорування
цієї технології країнами Європи.
На жаль, в Україні на основі експериментів

із прямою сівбою, результати яких були супе-
речливими й непереконливими, сформувало-
ся негативне ставлення до нульового обробіт-
ку. Однак ці експерименти не можна брати до
уваги, оскільки пряма сівба не відповідає нульо-
вій технології через те, що переривається по-
верхневим або глибоким плужним обробітком,
а постійний надґрунтовий рослинний покрив за
цих умов не підтримується. Проте більшість
позитивних змін у ґрунті саме й пояснюється
акумуляцією рослинних залишків на поверхні
та в поверхневому шарі ґрунту. Завдяки над-
ґрунтовому покриву зменшується поверхневий
і внутрішньоґрунтовий стоки, поліпшується ба-
ланс органічного вуглецю й інших біогенних
елементів, гальмуються процеси дегуміфікації,
емісії газів, низхідного перерозподілу речовин.
Відповідно до наших оцінок [2] більшість

ґрунтів Лісостепу й Степу України є цілком при-
датними для освоєння нульової технології. Це
підтверджує вже досить тривалий досвід «Аг-
росоюзу» в Дніпропетровській області. Щоб
подолати невизначеність стосовно цієї техно-
логії, потрібно здійснити польові експеримен-
ти й тим самим розробити адаптивні до наших
ґрунтово-кліматичних і господарських умов ва-
ріанти технології, здатні усунути її невирішені
аспекти.
Регулювання структурного складу ґрунту

в посівному шарі. Уміст агрономічно корисної
структури в насіннєвому шарі чорнозему типо-
вого суглинкового менший, ніж потрібно для
розвитку висіяного насіння. Це зумовлює підви-
щену актуальність оструктурення насіннєвого
шару. До того ж дуже важливо поповнити на-
сіннєвий шар структурою агрономічно корисно-
го розміру безпосередньо перед сівбою або
одночасно з нею, а не очікувати оструктурен-

ня ґрунту внаслідок застосування звичайних
заходів (унесення органічних речовин і каль-
цію), що здійснюється не так швидко. Вияв-
ляється, що це стає цілком реальним за допо-
могою передпосівного обробітку ґрунту принци-
пово новими робочими органами, здатними
відібрати агрегати потрібного розміру під час
обробітку посівного шару й зосередити їх у
шарі, в який заробляють насіння [1]. Такі ґрун-
тообробні знаряддя запропоновано досить дав-
но. У Харківському національному аграрному
університеті імені В.В. Докучаєва під керівницт-
вом професора В.Ф. Пащенка цю ідею було
вдосконалено й виготовлено експерименталь-
ний зразок знаряддя. Нагромадження струк-
тури потрібного розміру здійснювали за допо-
могою спеціального роторного пристрою, що
розпушує, сепарує і проштовхує ґрунт через
отвори решітки та укладає його на насіння.
Регулювати структурний склад у насіннє-

вому шарі можливо не лише за допомогою се-
парування, а й зміною швидкості обертання ро-
тора. Чим більша швидкість обертання остан-
нього, тим інтенсивніше ґрунт піддається
кришенню. Такий спосіб дає змогу домогтися
такого розміру структури, що відповідатиме
розміру насіння. Тим самим буде забезпечено
помірно щільний контакт ґрунту й насіння, що
гарантує їх швидке й дружне проростання. Нині
цей спосіб проходить перевірку.
Перспективи ґрунтообробних агрегатів, здат-

них оптимізувати ґрунтово-фізичні умови в по-
сівному шарі, на нашу думку, не викликають
сумнівів.
Зменшення об’єму оброблюваного ґрунту.

Модельні експерименти зі штучно заданими
параметрами щільності будови в ґрунті показа-
ли, що, чим далі від насіннєвого шару, потре-
би насіння до цього параметра слабшають [4].
Насіння кукурудзи на чорноземі типовому й
бульби картоплі на дерново-підзолистому ґрун-
ті утворюють специфічну форму посівного ло-
жа з досить вузьким діапазоном оптимальної
щільності будови. За межами цієї зони діапа-
зон параметрів щільності розширювався. При
цьому параметри щільності поверхневого шару
(0–5 см) у ряду й шарі глибше 30 см у міжрядді
в посівах кукурудзи й параметри щільності ко-
реневмісного шару в міжряддях картоплі істот-
но не впливали на врожай. Водночас парамет-
ри щільності в насіннєвому й піднасіннєвому
шарах впливали на формування врожаю. Ус-
тановлені закономірності відкривають нові мож-
ливості диференціації обробітку у вертикально-
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му й горизонтальному напрямах з віддаленням
від посівного ложа. Так, за вирощування кар-
топлі потрібний інтенсивний обробіток ґрунту
лише в ряду, кукурудзи — у насіннєвому й під-
насіннєвому шарах. У всіх інших шарах припу-
стимо й доцільно відмовитися від обробітку. Цю
пропозицію експериментально перевірено в
польових умовах на чорноземі типовому важ-
косуглинковому і дерново-підзолистому супіща-
ному ґрунті.
Ощадливе розущільнення піднасіннєвого

шару. У чорноземних ґрунтах попри їх сприят-
ливі фізичні характеристики підвищена щіль-
ність іноді трапляється у піднасіннєвому шарі.
Хоча переущільнення й незначно перевищує
оптимальні величини, проте це помітно позна-
чається на стані рослин і їхній продуктивності.
Завдання полягає в тому, щоб щільність зни-
зити лише на 0,05–0,10 г/см3. Із цим може впо-
ратися плоскоклиноподібний різальний робо-
чий орган з малим кутом атаки, виконаний зі
сталевого дроту діаметром 40 мм. Дріт закріп-
люють між ножеподібними стійками. Під час
руху знаряддя стійки розрізають ґрунт у верти-
кальній площині, а дріт підрізає шар ґрунту на
потрібній глибині в горизонтальній площині,
забезпечуючи слабке розпушування. На стійках
можна закріплювати гнучкі елементи різного
діаметра у 2 яруси, одержуючи 2-шарову бу-
дову кореневмісного шару, параметри якого
відповідатимуть пропонованим вимогам. Крім
того, гнучкий робочий орган для вирівнювання
поля й вичісування ниткоподібних бур’янів по-
казав себе з найкращого боку [6]. Замість кіль-
кох проходів різних борін, потрібних для вико-
нання передпосівного вирівнювання поля, за
допомогою гнучкого робочого органу операцію
здійснюють за 1 прохід. При цьому помітно зни-
жуються втрати вологи, оскільки не перемішу-
ють ґрунт.
Розробці гнучкого робочого органу переду-

вало теоретичне дослідження з пошуку його
оптимальних параметрів і міцності [8].
Слід зазначити, що в 30-ті роки минулого

століття з подібною метою випробовували дріт,
який дуже ефективно вичісував бур’яни. Під
час вивчення досвіду нульової технології обро-
бітку в Південній Америці й Південно-Східній
Азії [5] ми звернули увагу на широке викорис-
тання знаряддя плоскорізального типу з мали-
ми кутами атаки для підрізання бур’янів у під-
насіннєвому шарі з одночасним збереженням
надґрунтового рослинного покриву.
Деякі нові ґрунтозбережувальні системи

землеробства. Проблема фізичної деградації
в її найбільш популярних аспектах, пов’язаних
з переущільненням ґрунтів і втратою структу-
ри, яку у світі досить широко досліджують, зна-
ходить найрізноманітніші прикладні вирішення.
Це вже не окремі агрозаходи, а технології й
системи. Деякі з них явно орієнтовані на подо-
лання фізичної деградації, інші — мають шир-
ше призначення.
Консервативне землеробство — техноло-

гія землекористування, спрямована на макси-
мально можливе збереження біорізноманіття,
складу й властивостей ґрунтів, захист від дегра-
даційних процесів (ерозії, втрат гумусу, пере-
ущільнення та ін.). Переважає в США, Канаді,
західно- і центрально-європейських країнах.
Передбачає використання ґрунтозахисних сіво-
змін, мінімальних способів обробітку, інших аг-
розаходів, спрямованих на збереження навко-
лишнього природного середовища та субсидій
фермерам, що стимулюють її впровадження.
Консервативне землеробство сприяє збере-
женню фізичних властивостей ґрунтів. Багато
компонентів консервативного землеробства є
перспективними для вдосконалювання комбіно-
ваної технології обробітку, поширеної в Україні.
Агролісове землеробство — організація зем-

лекористування, що забезпечує стале (безде-
градаційне) функціонування ріллі за рахунок
оптимального співвідношення екологічно стій-
ких (в основному лісів) і нестійких угідь. Поши-
рене в північних, збагачених лісовими угіддями
країнах Європи та Америки. Якщо воно допов-
нюється змінами структури сільськогосподарсь-
ких і несільськогосподарських угідь, мініміза-
цією оранки, розвитком екологічно бережливо-
го «зеленого» туризму, лісового промислу й
рекреації, то докорінно поліпшує привабливість
місцевості (подібно Ірландії й Фінляндії, де не-
великі розорювані ділянки «вкраплені» в пасо-
вища й лісові масиви). Практично усуває всі
види деградації ґрунтів. Можливе освоєння в
поліській зоні України.
Збалансоване землеробство — принципо-

во новий тип стійкого землекористування, що
забезпечує гармонійне співвідношення між ант-
ропогенним навантаженням і природним потен-
ціалом ґрунту для відновлення й повноцінного
продуктивного та екологічного функціонування.
Збалансоване землеробство орієнтоване пере-
дусім на створення спочатку простого, а потім
розширеного відтворення родючості ґрунтів і
поступове формування передумов для стало-
го землеробства, запобігання фізичній дегра-
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дації й, зокрема перевищення припустимих ме-
ханічних навантажень.
Точне землеробство — новий етап розвит-

ку агросфери, пов’язаний із використанням гео-
інформаційних систем, глобального позиціону-
вання, бортових комп’ютерів, управлінських і
виконавчих механізмів, здатних диференціюва-
ти способи обробітку, норми внесення добрив,

хімічних меліорантів і засобів захисту рослин
залежно від неоднорідності поля. Сприяє еко-
номії ресурсів і охороні ґрунтів. Останніми ро-
ками точне землеробство дедалі ширше за-
стосовують у країнах із розвиненою аграрною
діяльністю. Є успішні приклади освоєння цієї
технології і в Україні — Чернігівській, Київській
та інших областях.

Проблема збереження фізичних властиво-
стей ґрунтів в умовах інтенсивного обробіт-
ку стає все більш актуальною. Із застосуван-
ням традиційних заходів (унесення органічних
добрив і речовин, що містять кальцій) мають
поширитися нові підходи, зокрема: дотриман-
ня нормативу припустимого тиску ходових
систем машинно-тракторних агрегатів на
ґрунт; маршрутизація руху МТА у процесі ви-
рощування культур; зменшення розмірів об-
роблюваного шару ґрунту згідно з потреба-
ми культур до площі живлення кореневих си-

Висновки

стем; збагачення насіннєвого шару струк-
турою агрономічно корисного розміру в про-
цесі її сепарації за рахунок ресурсів самого
ґрунту; зниження (за потреби) щільності бу-
дови піднасіннєвого шару.
Перспективними є також нульова техно-

логія обробітку, консервативний, точний, аг-
ролісовий, збалансований типи землероб-
ства. Усі вони здатні зменшити механічне на-
вантаження на ґрунт, переущільнення та
унеможливити руйнування його структури й
зберегти фізичні властивості грунту.
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ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ
УКРАЇНИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ
КАЛІЙНИХ ДОБРИВ

По азано, що алійні добрива ефе тивні на всіх
ґр нтах У раїни за мови достатньої
воло озабезпеченості. Е ономічний ефе т від їх
застос вання зростає з підвищенням льт ри
землеробства і точності ґр нтової діа ности и,
ви ористання заходів, що сприяють на опиченню
та збереженню ґр нтової воло и, оптимізації
азотно-фосфорно о живлення рослин.

Ґрунтово-кліматичні умови в Україні від По-
лісся до Сухого Степу дуже різноманітні, що зу-
мовлює різну економічну ефективність від за-
стосовуваних добрив. Систематичне внесення
добрив, зокрема калійних, дає змогу повніше
реалізувати потенціал сучасних сортів сіль-
ськогосподарських культур. Оптимізація калій-
ного живлення істотно підвищує морозо- і по-
сухостійкість культур та стійкість рослин до
грибкових і бактеріальних захворювань. Тому
використання калійних добрив не лише збіль-
шує врожайність культур, а й поліпшує якість
одержуваної продукції [4].
Аналіз матеріалів «Центрдержродючості»,

географічної мережі дослідів з добривами та
власних матеріалів показав, що ефективність
калійних добрив визначається рядом факторів.
Передусім, це рівні родючості ґрунтів та куль-
тури землеробства, кліматичні умови.
Низька віддача від основного внесення ка-

лійних добрив спостерігається насамперед на
ґрунтах степової зони: чорноземах звичайних,
південних, темно-каштанових і каштанових. На
більшості інших ґрунтів — від дерново-підзо-
листих зони Полісся до чорноземів опідзоле-
них, а іноді і типових — застосування калійних
добрив під пріоритетні культури (за оптимізації
умов їх вирощування), як правило, економічно
виправдано. Попри це використання мінераль-

Ключові слова: ґрунти, калійні добрива, економічна ефективність, вологозабезпеченість,
точна діагностика.

них калійних добрив, унесених переважно в
складі комплексних добрив в Україні за останні
20 років зменшилося з 42 до 8 кг К2О на 1 га.
Як наслідок, уміст рухомого калію в біль-

шості орних ґрунтів знизився до природного
рівня. За результатами аналізів ґрунтів, прове-
дених на основі національних стандартів Украї-
ни, цей рівень відповідає середній забезпече-
ності калієм. Тому для одержання високих і ста-
лих урожаїв сільськогосподарських культур на
всіх неокультурених орних ґрунтах насамперед
зон Полісся і Лісостепу слід уносити калійні
добрива.
Мета досліджень — вивчення проблеми

калійного стану ґрунтів України та підвищення
ефективності використання калійних добрив.
Результати досліджень. Зниження ефек-

тивності калійних добрив у напрямі північний
захід — південний схід (від Полісся до Пів-
денного Степу) прийнято пов’язувати зі збіль-
шенням умісту в ґрунтах валового і рухомого
калію [2].
На перший погляд, це твердження є досить

обґрунтованим. Так, скажімо, відповідно до ана-
лізу ґрунтів, проведеного за ГОСТ 26207 (ме-
тод Кірсанова) і ГОСТ 26204 (метод Чирікова),
природний уміст рухомого калію в орному шарі
ґрунтів зростає з 1–4 мг у дерново-підзолистих
піщаних і зв’язно-піщаних ґрунтах Полісся до
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29–37 мг К2О/100 г ґрунту в чорноземах звичай-
них і південних глинистого гранулометричного
складу зони Степу [2].
Насправді причинно-наслідкові зв’язки дещо

інші. Ґрунти важкого гранулометричного скла-
ду, які переважають у степовій зоні, мають під-
вищену кількість польових шпатів і 3-шарових
алюмосилікатів. Калій, що міститься в цих міне-
ралах, безпосередньо рослинам не доступний,
але частково екстрагується розчинами сильних
кислот і лугів [5]. Це спостерігається за вико-
ристання всіх, без винятку, стандартних ме-
тодів СРСР: Кірсанова, Чирікова, Мачигіна
(ГОСТ 26205), Маслової (ГОСТ 26210) та ін. То-
му гранулометричний склад ґрунтів уже давно
беруть до уваги під час оцінювання калійного
рівня ґрунтів за методом Егнера-Рима-Домін-
го (ГОСТ 26208) [1]. Останніми роками в Росії
розроблено угруповання ґрунтів за вмістом ру-
хомого калію з урахуванням гранулометрично-
го складу для методу Кірсанова [4]. На жаль,
це угруповання не має офіційного статусу.
Дані статистичної обробки аналітичних да-

них свідчать про те, що, чим важчий грануло-
метричний склад, тим переконливіша ілюзія
збільшення вмісту «рухомого» калію. Це можна
показати на прикладі методу Кірсанова (рис. 1).
Для статистичної обробки використано ма-

теріали створеного нами автоматизованого ін-
формаційного банку даних, який містить ре-
зультати аналізів близько 2000 зразків основ-
них типів ґрунтів України, Росії і Республіки
Білорусь. Згідно з отриманою моделлю ця за-
лежність характеризується рівнянням:

У=0,478+0,216х, (1)
де У — уміст К2О за Кірсановим, мг/100 г ґрун-

Ґрунтово-кліматичні умови
України та ефективність калійних добрив

ту; х — кількість фізичної глини, %. Коефіцієнт
кореляції r = 0,92.
Більшість наявних методів дають змогу от-

римати об’єктивну оцінку калійного стану ґрун-
тів, що містять часточок <0,01 мм у межах 40–
50%. Це пояснюється тим, що дослідження з
розробки угруповань забезпеченості ґрунтів
калієм здійснювали саме на таких ґрунтах. Отри-
мана математична модель свідчить про те, що
для методу Кірсанова угруповання розробля-
ли найімовірніше на ґрунтах з умістом близько
45% фізичної глини. Унаслідок цього застосу-
вання «жорстких» методів на легких ґрунтах
призводить до істотного заниження оцінки їх
забезпеченості калієм, на важких ґрунтах, на-
впаки, цю оцінку завищують, що, на жаль, і спо-
стерігається насправді. Тому для отримання
більш об’єктивної характеристики калійного
стану ґрунтів одним із авторів запропоновано
нормативи поправок. Ці поправки враховують
вплив кількості часточок ґрунту <0,01 мм (%) на
точність визначення К2О і у вигляді таблиць
внесені в 3 національні стандарти України.
Крім того, розроблено та затверджено про-

ект стандарту на основі «м’якого» сольового
методу. Дані сольових методів практично не
залежать від значень гранулометричного скла-
ду ґрунтів і дають змогу отримати досить об’єк-
тивну оцінку калійного стану більшості ґрунтів
України.
Установлено, що реальна забезпеченість

калієм ґрунтів з важким гранулометричним скла-
дом істотно не підвищується. Тоді має існува-
ти інший фактор, що негативно впливає на
ефективність калійних добрив у зоні Степу.
Ефективність застосування добрив в Україні

знижується від західних, більш зволожених, до
східних і південно-східних, більш посушливих
провінцій. Таким чинником у зоні Степу є саме
дефіцит вологи.
Одним із найоб’єктивніших показників, що ха-

рактеризують вологозабезпеченість територій,
є гідротермічний коефіцієнт Селянинова (ГТК).
За значень цього коефіцієнта за травень — ве-
ресень <1,0 фактором, що лімітує врожайність
більшості культур і зумовлює низьку ефектив-
ність добрив, є саме нестача вологи.
У результаті статистичної обробки літера-

турних даних [2, 3] було встановлено, що ефек-
тивність калійних добрив, унесених під кукуруд-
зу на зерно (К60 на фоні NP), залежно від зна-
чень ГТК характеризується рівнянням:

     У=2,64–5,06х+6,006х2, r=0,92, (2)
де У — окупність добрив,1 кг зерна кукурудзи/

Рис. 1. Залежність іль ості К2О, що е ст-
ра ється витяж ою 0,2 н НCl (ГОСТ 26207),
від міст фізичної лини
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Ґрунтово-кліматичні умови
України та ефективність калійних добрив

1 кг К2О; х — значення гідротермічного коефі-
цієнта.
Згідно з отриманою математичною моделлю

за значення ГТКV–IX, скажімо, 1,6 окупність 1 кг
К2О добрив становить 9,9 кг, за значення
ГТКV–IX 0,5 — усього 1,6 кг зерна кукурудзи
(рис. 2). Зниження значення ГТКV–IX на 0,1 зни-
жує окупність калійних добрив на 1 кг/кг.
Модель відображає лише основну законо-

мірність. Залежно від умов конкретного року,
рівня культури землеробства, використову-
ваних технологій та інших факторів значення
окупності добрив можуть змінюватися.
Близькі закономірності було отримано й під

час аналізу ефективності добрив, унесених під
інші культури. Так, за значення ГТКV–IX 1,7 окуп-
ність 1кг К2О добрив становить 6,1 кг зер-
на пшениці озимої, за значення ГТКV–IX 0,7 —
усього 1,4 кг зерна. Зниження значення ГТКV–IX
на 0,1 знижує окупність калійних добрив на
0,51 кг/кг.
За сприятливих умов зволоження (ГТКV–IX

1,8) окупність 1кг К2О добрив становить 93,9 кг
коренеплодів буряків цукрових, за посушливих
умов (ГТКV–IX 0,8) — 16,3 кг коренеплодів бу-
ряків. Зниження значення ГТКV–IX на 0,1 знижує
окупність калійних добрив на 7,8 кг/кг.
Отже, невисока ефективність калійних доб-

рив на ґрунтах зони Степу пов’язана не стільки
з «доброю» забезпеченістю цих ґрунтів калієм,
скільки з нестачею вологи. У цій зоні (на богарі)
основне внесення добрив є рентабельним, як
правило, лише під соняшник і пшеницю озиму.

Тривалий період вегетації пшениці озимої дає
можливість раціонально використовувати осін-
ньо-зимові опади, накопичені ґрунтами з важ-
ким гранулометричним складом.
Проте підвищення рівня агротехніки, широ-

ке використання заходів, спрямованих на на-
копичення і збереження ґрунтової вологи, оп-
тимізація азотно-фосфорного живлення дають
змогу істотно підвищити агрохімічний та еконо-
мічний ефект від застосування калійних добрив
навіть у цій зоні. Крім того, використання націо-
нальної нормативної бази на методи визначен-
ня макроелементів живлення рослин дає мож-
ливість підвищити точність ґрунтової діагнос-
тики, оптимізувати дози внесення добрив та
істотно підвищити їх ефективність.
Слід зазначити, що в сприятливі роки на

ґрунтах важкого гранулометричного складу спо-
стерігається підвищена доступність калію рос-
линам. Однак це пояснюється не підвищенням
умісту рухомого калію, а здатністю самих рос-
лин «добувати» в цих умовах більше К2О з
ґрунту. На жаль, практика використання доб-
рив, зокрема на зрошуваних землях, свідчить
про те, що можливості рослин, навіть у цьому
разі, є обмеженими.
На опідзолених ґрунтах зони Лісостепу, які

характеризуються доброю або задовільною
забезпеченістю вологою, окупність калійних
добрив, як правило, досить висока. Для під-
твердження цього у 2011 р. на чорноземі опід-
золеному важкосуглинковому цієї зони (Харків-
ський р-н Харківської обл.) було закладено по-

Рис. 2. Динамі а о пності алійних добрив
приростом рожаю зерна р дзи залеж-
но від значень ГТК. Напрямо — з північно о
заход на південний схід У раїни (1600–
1800 м)
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Рис. 3. Залежність рожайності зеленої маси
р дзи від доз алійних добрив та опти-
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Ґрунтово-кліматичні умови
України та ефективність калійних добрив

льовий дослід. Значення ГТКV–IX для цієї тери-
торії — 1–1,2.
Уміст рухомого фосфору перебував на межі

низької та середньої забезпеченості ґрунтів цим
елементом живлення, калію — у межах серед-
ньої забезпеченості (природний уміст). Аналіз
отриманих матеріалів показав, що однобічне
внесення калію виявилося нерентабельним —
приріст урожаю зеленої маси кукурудзи був у
межах помилки експерименту. Збалансованість
азотно-фосфорного живлення сприяла істотно-
му підвищенню віддачі від застосування калій-
них добрив.
Отримана математична модель показала,

що для досягнення врожайності зеленої маси
500 ц/га (91% від максимальної) необов’язко-
во використовувати надвисокі дози добрив:

Z=213,54+0,47х+4,04y–0,002x2+0,004xy–
    –0,02y2, (3)

де Z — урожайність, ц/га; х — дози К2О, кг/га;
у — дози N та Р2О5, кг/га.

Калійні добрива ефективні на всіх ґрунтах
України за умови достатньої забезпеченості
їх вологою. Невисока ефективність калійних
добрив на чорноземах звичайних, південних,
темно-каштанових і каштанових ґрунтах
важкого гранулометричного складу пов’язана
не з «високою» забезпеченістю цих ґрунтів
калієм, а з нестачею вологи, характерною для

Висновки

зони поширення цих ґрунтів. Агрохімічний та
економічний ефект від застосування калійних
добрив зростає з підвищенням культури зем-
леробства і точності ґрунтової діагностики,
використанням заходів, що дають змогу на-
копичити і зберегти ґрунтову вологу, та в
результаті оптимізації азотно-фосфорного
живлення сільськогосподарських культур.
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Для цього достатньо внести, скажімо, 40 кг
К2О/га і по 90 кг N та Р2О5 кг/га або в більш
прийнятному для фермера співвідношенні дози
макродобрив (рис. 3).
Розрахунок економічної ефективності під-

твердив цей висновок і показав, що найбільший
економічний ефект можна отримати за внесен-
ня N90P90К40. Рівень рентабельності при цьо-
му залишається на рівні варіанта N60P60К30,
але чистий прибуток збільшується на 30%.
Період весна — літо 2012 р. відзначався

надзвичайно високими середніми температура-
ми повітря, які перевищували середні бага-
торічні в 1,2–1,3 раза. Крім того, І половина
вегетаційного періоду характеризувалася по-
сушливими умовами (кількість опадів була на
21% нижче за середню багаторічну норму, ха-
рактерну для Харківської обл.
Попри статистично достовірний приріст уро-

жаю зерна пшениці ярої 1,9 ц/га за основного
внесення дози К90 (на фоні NP) використання
калійних добрив виявилося нерентабельним.
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ВОЛОГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ
БУРУВАТО-ПІДЗОЛИСТИХ
ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНИХ ҐРУНТІВ
ПЕРЕДКАРПАТТЯ ЗА РІЗНИХ
СПОСОБІВ ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ
Роз лян то специфі форм вання та динамі
за альних запасів воло и і запасів прод тивної
воло и в б р вато-підзолистих поверхнево
о леєних ґр нтах залежно від способ
землеви ористання. Проаналізовано фа тори, що
визначають воло озабезпеченість дослідж ваних
ґр нтів, та порівняно величини запасів
прод тивної воло и в ґр нтах, визначені
розрах н овим та е спериментальним методами.

Відповідність водного режиму потребам ви-
рощуваних культур має велике теоретичне та
практичне значення, оскільки вода — одна з
умов, що визначають інтенсивність ґрунтових
процесів. На прикладі території Полісся було
встановлено, що формування зволоження зу-
мовлюється особливостями складу, генезису та
способу сільськогосподарського використання
ґрунтів [2]. Краща вологозабезпеченість ґрунтів
опідзоленого ряду з меншими запасами гуму-
су порівняно з ґрунтами акумулятивного ряду
сприяє вищим значенням їх агропотенціалів
природної родючості [4]. Однак надлишкове
зволоження бурувато-підзолистих оглеєних ґрун-
тів є одним із факторів, що обмежує рівень їх
ефективної родючості. Тому в 60–80-х роках
минулого століття на більшій частині території Пе-
редкарпаття було закладено дренажні системи.
Для оцінки вологозабезпеченості кількісни-

ми показниками найчастіше є вологість ґрунту
[6], величина і динаміка його вологозапасів [3]
та максимально можливі запаси продуктивної
вологи в ґрунті (ММЗПВ). Згідно з чинною ме-
тодикою бонітування ґрунтів цей показник роз-
раховують для шару ґрунту 0–100 см [8]. Нау-
ковцями ННЦ «Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н. Соколовського» запропо-
новано визначати оптимальні значення воло-
гозабезпеченості для шарів ґрунту 0–20 см під
час сівби та сходів ярих культур та 0–100 см
під час цвітіння та формування генеративних
органів зернових культур і використовувати їх
як один з критеріїв бонітетної оцінки системи
«ґрунт — клімат — поле» [7].
Наведене вище свідчить про важливість ви-

значення закономірностей формування воло-
гозабезпеченості ґрунту.

Ключові слова: бурувато-підзолисті ґрунти, вологозабезпеченість ґрунту, загальні запаси
вологи, продуктивна волога, осушувальна меліорація.

Мета роботи — визначення закономірнос-
тей формування загальних та продуктивних
вологозапасів у бурувато-підзолистих оглеєних
ґрунтах Передкарпаття залежно від способів
землевикористання. Об’єкт досліджень — во-
логозабезпеченість бурувато-підзолистих ог-
леєних ґрунтів Передкарпаття природних і ан-
тропогенно трансформованих біогеоценозів.
Предмет досліджень — чинники, що зумовлю-
ють формування вологозабезпеченості ґрунту.
Методика досліджень. У Вижницькому пе-

редгірському агроґрунтовому районі Чернівець-
кої області на бурувато-підзолистих оглеєних
середньосуглинкових ґрунтах, залучених до
різних способів землевикористання, було за-
кладено ґрунтові розрізи. Варіанти досліду: ліс;
пасовище неосушене; сінокіс, осушений за-
критим гончарним дренажем у 1974 р.; пасови-
ще, осушене закритим гончарним дренажем у
1914 р. У зразках ґрунту, відібраних погоризонт-
но, визначили рівноважну щільність методом
ріжучого кільця; максимальну гігроскопічність
(МГ) ґрунту — методом Ніколаєва; вологість
в’янення (ВВ) — розрахунково (ВВ=1,5·МГ),
найменшу вологоємність (НВ) — з використан-
ням гіпсових пластин [9]. Упродовж вегетацій-
ного періоду 2002–2004 рр. у ІІІ декаді кожного
місяця зразки ґрунту відбирали буром погори-
зонтно для визначення вмісту вологи термо-
статно-ваговим методом [9]. На основі експе-
риментально отриманих даних розраховували
середні значення загальних вологозапасів та
запасів продуктивної вологи за вегетаційний
період кожного року та за 3 роки досліджень.
ММЗПВ розраховували за формулою, наведе-
ною в методиці бонітування ґрунтів України, за
шарами або генетичними горизонтами ґрунту
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як різницю між НВ і ВВ, помножену на щільність
ґрунту та глибину відповідного шару (горизон-
ту) [8]. Результати за шарами ґрунту підсумо-
вують і одержують величини ММЗПВ у шарі
ґрунту 0–100 см. Передбачено, що вихідні дані
для розрахунку цього параметра слід узяти з
довідкової літератури.
Результати досліджень. Для визначення

максимально можливих запасів продуктивної
вологи в бурувато-підзолистих оглеєних ґрун-
тах Передкарпаття за різних варіантів земле-
використання експериментально встановлюва-
ли значення ґрунтово-гідрологічних констант
(вологості в’янення та найменшої вологоєм-
ності) та рівноважної щільності за окремими
генетичними горизонтами в межах шару ґрун-
ту 0–100 см.
Зауважимо, що значення НВ досліджувано-

го ґрунту в межах профілю становлять: під лі-
сом — 25,8–29,7%, пасовищем неосушеним —

Вологозабезпеченість бурувато-
підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
Передкарпаття за різних способів землевикористання

27,7–31,2, сінокосом осушеним — 25,9–31,5
(дренаж 1974 р.) та пасовищем осушеним 27–
35,8% (дренаж 1914 р.) (табл. 1). Зазвичай вони
дещо знижуються з глибиною. Інша особливість
полягає в чітко вираженому зростанні значень
ВВ вниз по профілю, що свідчить про значну
роль мулуватої фракції у формуванні цієї кон-
станти ґрунту порівняно з умістом гумусу.
Менші величини рівноважної щільності ха-

рактерні для ґрунту під осушеними угіддями,
більші — під пасовищем неосушеним порівня-
но з ґрунтом під покривом лісу. Особливо чітко
виявляються відмінності щодо верхнього гене-
тичного горизонту, де його значення станов-
лять 1,18 та 1,23 г/см3 відповідно в ґрунті осу-
шених пасовищ та сінокосу. Найвищою щіль-
ністю характеризуються ілювіальні горизонти
та материнська порода.
Отримано досить великі значення ММЗПВ

за наведеним вище розрахунковим методом

1. Рівноважна щільність, ґр нтово- ідроло ічні онстанти та діапазон а тивної воло и б р -
вато-підзолистих ґр нтів під різними типами ідь

Ліс
He 4–16 1,27 6,6 29,7 46,9
Ehgl 16–31 1,38 6,3 28,6 46,1
Eigl 31–43 1,45 7,9 25,8 31,1
Igl 43–100 1,46 11,2 25,9 121,4
Pgl 100 і глибше 1,49 12,6 26,9 –
Середнє – 1,41 8,9 27,4 –
У шарі 0–100 см 245,5

Пасовище неосушене
He 0–22 1,33 5,6 30,9 74,2
Ehgl 22–36 1,55 5,9 27,7 40,6
Eigl 36–57 1,50 9,7 29,2 61,4
Igl 57–80 1,52 9,6 30,2 72,0
Pgl 80–128 1,53 11,9 31,2 59,0
Середнє – 1,49 8,5 29,8 –
У шарі 0–100 см 307,0

Сінокіс осушений
He 9–23 1,23 8,9 35,8 76,1
Ehgl 23–35 1,35 8,8 34,5 41,5
Igl 35–100 1,51 11,3 30,6 189,4
Pgl 100 і глибше 1,52 12,5 27,0 –
Середнє – 1,40 10,4 32,0 –
У шарі 0–100 см 307,0

Пасовище осушене
He 0–28 1,18 7,1 31,5 80,6
Ehgl 28–44 1,28 7,5 28,0 50,0
Eigl 44–61 1,35 10,8 25,9 34,6
Ipgl 61–124 1,47 12,0 25,9 73,5
Середнє – 1,32 9,3 27,8 –
У шарі 0–100 см 238,7

Найменша
вологоємність

Вологість
в’янення

%

Рівноважна
щільність, г/см3

ММЗПВ,
мм

Генетичний
горизонт

Глибина,
см
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Вологозабезпеченість бурувато-
підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
Передкарпаття за різних способів землевикористання

для шару ґрунту 0–100 см незалежно від спо-
собу землевикористання. Зокрема, для ґрунту
під лісом вони становлять 245,5 мм, пасови-
щем неосушеним та сінокосом осушеним — по
307, пасовищем осушеним — 238,7 мм. Отже,
під час розрахунків ММЗПВ з використанням
значень ґрунтово-гідролітичних констант та
рівноважної щільності ґрунту отримують у 1,2–
1,5 раза більші за значення, взяті як еталон під
час загального бонітування ґрунтів України [8].
Вважається, що за вмісту 200 мм вологи в шарі
ґрунту 0–100 см повністю забезпечуються по-
треби рослин у воді та створюються найспри-
ятливіші умови водно-повітряного режиму.
Однак цей показник відображає нереальні

запаси продуктивної вологи в конкретному шарі
ґрунту, а потенційно можливі її величини за
умови, що зволоженість ґрунту постійно пере-
буватиме на рівні НВ. Такого зазвичай майже
не спостерігається навіть у ґрунтах гумідних
зон. Уже через певний час після поливу чи ви-
падання опадів рівень зволоженості ґрунту та-
кож буде нижчим за величину цієї ґрунтово-
гідрологічної константи. Найсприятливіші умо-
ви водно-повітряного режиму для більшості
сільськогосподарських культур створюються за
вмісту вологи в діапазоні НВ — 0,7 НВ [1].
За результатами 3-річних експерименталь-

них досліджень динаміки вологості бурувато-
підзолистих оглеєних ґрунтів різних угідь упро-
довж вегетаційного періоду було встановлено,
що зменшення загальних запасів вологи на 40–
100 мм у метровій товщі відбувається за три-
валої дії закритого гончарного дренажу (пасо-
вище осушене), тоді як відмінності між іншими
угіддями незначні (табл. 2).
Раніше проведеними дослідженнями було

встановлено, що величину загальних волого-
запасів у бурувато-підзолистих оглеєних ґрун-
тах Передкарпаття визначали кількістю атмос-
ферних опадів та водно-фізичними властивос-
тями ґрунту. Так, загальні вологозапаси коре-
люють з умістом мулу (коефіцієнт кореляції —

0,7), гумусу (r=0,65) та меншою мірою повною
вологоємністю (r=0,42) [5].
Реальні запаси продуктивної вологи в буру-

вато-підзолистих оглеєних ґрунтах упродовж
досліджуваного періоду визначали урахуван-
ням експериментально встановлених величин
їх МГ та подальшим розрахунком ВВ стосовно
окремих генетичних горизонтів та метрового
шару ґрунту. Великі запаси продуктивної воло-
ги в ґрунті пасовища неосушеного порівняно з
ґрунтом під лісом зумовлені меншими величи-
нами ВВ. Загалом найбільші загальні запаси
вологи за роки спостережень формувалися в
ґрунті сінокосу осушеного (середнє значення за
3 роки — 355,7 мм), що можна пояснити важ-
чим гранулометричним складом та більшим
значенням рівноважної щільності ґрунту.
Величина продуктивних вологозапасів коре-

лює з рівноважною щільністю ґрунту (коефі-
цієнт кореляції — 0,66), умістом мулу (r=0,7) та
гумусу (r=0,65). Між запасами продуктивної во-
логи та загальними запасами води в ґрунті є
тісний кореляційний зв’язок (r=0,95), що цілком
логічно [5]. Найменші запаси продуктивної во-
логи за ці роки формувалися в ґрунті осуше-
ного сінокосу. Це пов’язано з великими значен-
нями ВВ порівняно з ґрунтом під іншими угід-
дями. У разі тривалої дії закритого гончарного
дренажу процес відведення вологи з ґрунту
вповільнюється. Більша забезпеченість продук-
тивною вологою властива ґрунту осушеного
пасовища, де дренаж діє з 1914 р., порівняно
з ґрунтом, осушеним у 1974 р. Аналогічна гра-
нулометрія та ботанічний склад рослинності на
цих осушених угіддях дають підстави ствер-
джувати про рівновеликі витрати ними води на
десукцію.
У ґрунті осушеного сінокосу запаси доступ-

ної вологи оцінюють як задовільні, ґрунті під
іншими угіддями — як дуже добрі згідно з гра-
дацією, ухваленою в землеробстві [1]. Отже, за
умови повноцінного функціонування дренажних
систем у бурувато-підзолистих оглеєних ґрун-

Ліс 334,4 357,6 324,8 338,9 174,6 199,0 165,1 179,5

Пасовище
неосушене 330,8 349,0 274,6 318,1 184,1 202,2 128,0 171,4

Сінокіс осушений 363,4 347,3 356,6 355,7 163,1 147,1 156,4 155,5

Пасовище осушене 321,4 347,8 307,0 292,0 226,9 183,3 214,9 208,4

2. Динамі а воло озабезпеченості б р вато-підзолистих о леєних ґр нтів Перед арпаття різно-
о ви ористання (шар 0–100 см), 2002–2004 рр.

Угіддя

Загальні запаси вологи, мм Запаси продуктивності вологи, мм

середнє
значення

2002 2003 2004
середнє
значення

2002 2003 2004
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Вологозабезпеченість бурувато-
підзолистих поверхнево оглеєних ґрунтів
Передкарпаття за різних способів землевикористання

тах Передкарпаття формуються менші запаси
продуктивної вологи, особливо в роки з біль-
шою кількістю опадів.
Експериментально отримані значення за-

пасів продуктивної вологи в бурувато-підзоли-
стих оглеєних ґрунтах Передкарпаття відзнача-
ються досить високою динамічністю за роками
(табл. 2). Для ґрунту під лісом та неосушеним
пасовищем краща забезпеченість продуктив-
ною вологою була характерна для більш воло-
гого 2003 р., що цілком закономірно. Зазначи-
мо, що в ґрунті осушених угідь наведені показ-
ники були найнижчими за роки досліджень.
Зокрема, в ґрунті сінокосу осушеного середньо-
річні значення становили 147,1–163,1 мм. Най-
краща забезпеченість доступною вологою за
роки досліджень (у середньому 208,4 мм) була
характерною для ґрунту під пасовищем осуше-
ним. Крім того, у ньому накопичувалося най-
менше серед інших угідь недоступної для рос-

лин вологи (у середньому 98,6 мм), обчисле-
ної за різницею між загальними вологозапаса-
ми та запасами продуктивної вологи. Різниця
між розрахунково отриманими та експеримен-
тальними (середніми за 2002–2004 рр.) даними
щодо запасів продуктивної вологи досліджу-
ваних ґрунтів залежно від способу землеви-
користання становила: ліс — 66 мм, пасовище
неосушене — 135,6, сінокіс осушений — 151,5,
пасовище осушене — 30,3 мм.
Зазначене, на нашу думку, дає підстави ствер-

джувати про вищу об’єктивність експеримен-
тально отриманих даних щодо запасів продуктив-
ної вологи в ґрунті порівняно з розрахунковими.
Отже, отримані розрахунковим способом

величини вмісту продуктивної вологи в ґрунті
показують максимально (потенційно) можливі
її запаси, що значно перевищує реальні їх зна-
чення в метровому шарі бурувато-підзолистих
оглеєних ґрунтів Передкарпаття.

1. Агропочвоведение/[В.Д. Муха, Н.И. Картамы-
шев, И.С. Кочетов, Д.В. Муха]; под ред. В.Д. Мухи.
— М.: Колос, 1994. — 528 с.

2. Веремеєнко С.І. Еволюція та управління про-
дуктивністю ґрунтів Полісся України/С.І. Веремеєн-
ко. — Луцьк: Надстир’я, 1997. — 314 с.

3. Вериго С.А. Почвенная влага/С.А. Вериго, Л.А.
Разумова. — Л.: Гидрометеоиздат, 1973. — 328 с.

4. Визначник еколого-генетичного статусу та ро-
дючості ґрунтів України: навч. посіб. для студентів
вищих навч. закл./[М.І. Полупан, В.Б. Соловей,
В.І. Кисіль, В.А. Величко]. — К.: Колообіг, 2005. —
304 с.

5. Водно-фізичні властивості бурувато-підзолис-
тих оглеєних ґрунтів південного Передкарпаття під

Бібліографія

різними типами угідь/[І.І. Назаренко, І.С. Смага, В.А.
Нікорич, С.М. Польчина, М.А. Бербець]//Ґрунтознав-
ство. — 2001. — № 1–2. — Т. 1. — С. 48–52.

6. Кельчевская Л.С. Влажность почв Европейс-
кой части СССР/Л.С. Кельчевская. — Л.: Гидро-
метеоиздат, 1983. — 189 с.

7. Медведев В.В. Бонитировка и качественная
оценка пахотных земель Украины/В.В. Медведев,
И.В. Плиско. — Х.: Изд-во «13 типография», 2006.
— 386 с.

8. Методика бонитировки почв Украины/[Л.Я. Но-
ваковский, А.П. Канаш, А.И. Розумный и др.]. — К.,
1992. — 102 с.

9. Практикум по почвоведению; под ред. И.С. Ка-
уричева. — М.: Колос, 1980. — 272 с.

Надійшла 11.02.2011.

Установлено, що розрахункові значення
максимально можливих запасів продуктивної
вологи в метровому шарі бурувато-підзолис-
тих оглеєних грантів та неосушених угідь пе-
ревищують експериментально отримані її
значення в 1,2–2 рази залежно від способу зем-
левикористання, які за період досліджень ста-
новили в середньому 245,5–307,0 мм. Найбіль-
ші запаси продуктивної вологи формувалися
під пасовищем, осушеним закритим гончар-
ним дренажем у 1914 р., найменші — під осу-
шеним сінокосом (208,4 і 155,5 мм відповідно
в середньому за період досліджень). Просте-
жується залежність експериментально виз-

Висновки

начених запасів продуктивної вологи в дослі-
джуваних ґрунтах від їх рівноважної щільності,
умісту мулу та гумусу і величини загальних
запасів вологи. У роки з більшою кількістю
опадів запаси продуктивної вологи виявилися
більшими в ґрунті під лісом та пасовищем
неосушеним, а в посушливіший рік — під угід-
дями, осушеними закритим гончарним дрена-
жем (сінокосом та пасовищем), хоча за вели-
чинами загальних вологозапасів відмінності
виявилися незначними. У ґрунті сінокосу, осуше-
ного в 1974 р., у середньому за 3 роки сфор-
мувалися найменші запаси продуктивної воло-
ги порівняно з ґрунтом під іншими угіддями.
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СУЧАСНА СОРТОВА ПОЛІТИКА
ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ХМЕЛЮ
Здійснено о ляд сортових рес рсів хмелю.
Проаналізовано сортов стр т р насаджень
хмелю в У раїні за 2008–2012 рр. Наведено
рез льтати аналіз рівня вияв енетично о
потенціал прод тивними насадженнями хмелю.
Визначено перспе тиви розвит хмелярства в
У раїні.

Роль сортів у підвищенні врожайності та
поліпшенні якості продукції хмелю важко пере-
оцінити. Історія свідчить, що лише на основі
нових сортів можливі прогрес хмелярства в
світі і збалансоване нарощування валових збо-
рів цінних компонентів шишок хмелю для задо-
волення потреб пивоварної та інших галузей.
Сорти хмелю є необхідною й незамінною

ланкою складного комплексу організаційно-еко-
номічних і технологічних заходів, спрямованих
на збільшення виробництва високоякісної про-
дукції та підвищення ефективності хмелярства,
а також є фактором пом’якшення впливу екст-
ремальних умов погоди під час вегетації рос-
лин [3].
Аналіз останніх досліджень. За період

промислового вирощування хмелю на україн-
ських землях кілька разів відбувалася сортоза-
міна виробничого сортименту культури. На по-
чатковому етапі поширення культури на Волині
насадження закладали інтродукованими фор-
мами з Чехії та Німеччини. У ІІ половині XIX і
на початку XX ст. для садіння використовува-
ли кращі ароматичні клони, відібрані з місце-
вих промислових та природних популяцій. У
40–70 рр. минулого століття значного поширен-
ня у виробництві набув сорт хмелю Клон 18,
аналог сортів Жатецький, Червеняк. З 90-х ро-
ків минулого століття і донині виробництво пе-
реорієнтувалося на нові, продуктивніші сорти
хмелю, створені за допомогою гібридизації кра-
щих ароматичних форм і відселектованих чо-
ловічих генотипів та інших методів (поліплоїдії,
мутагенезу) селекції.
Тривалі селекційні дослідження дали змогу

науковцям Інституту сільського господарства

Ключові слова: хміль, сорт, структура насаджень, генетичний потенціал, хмеленасадження.

Полісся створити для аграрного виробництва
України такі конкурентоспроможні, адаптовані
до ґрунтово-кліматичних умов сорти хмелю, які
мають генетичний потенціал урожайності на
рівні 30 ц сухих шишок з 1 га з умістом α-кис-
лот для сортів ароматичного типу — 5–7%,
гіркого типу — 8–14%.
Мета досліджень — проаналізувати сорто-

ву структуру хмеленасаджень України впро-
довж 2008–2012 рр., визначити рівень реалі-
зації генетичного потенціалу врожайності та
якості промислових сортів хмелю в умовах По-
лісся і Лісостепу, визначити перспективи роз-
витку хмелярства в Україні.
Результати досліджень. Станом на 5 квіт-

ня 2013 р. до Державного реєстру сортів рос-
лин України занесено 16 сортів хмелю, які за
потенціалом урожайності та якості сировини не
поступаються кращим світовим аналогам
(табл. 1) [1].
За результатами державної експертизи но-

вих сортів на ВОС-тест, до українського реєст-
ру занесено 9 сортів ароматичного типу і 7 —
гіркого, дозволених для промислового викорис-
тання в зонах Полісся та Лісостепу.
Аналіз сортової структури хмеленасаджень

в Україні показав, що за останні 4 роки загаль-
на площа під насадженнями хмелю зменшила-
ся. Подібна ситуація спостерігалася впродовж
2006–2007 рр., тоді вона була зумовлена лік-
відацією малопродуктивних плантацій, у 2010–
2012 рр. — створена проблемами зі збутом
сировини. При цьому під сортами гіркого типу
площі зменшилися на 71,5%, ароматичними —
61,8%. Співвідношення цих сортових груп було
і залишається на користь сортів ароматичного
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типу, які високо цінують у всьому світі за непов-
торний смак та аромат. Проте приватні іно-
земні корпорації, що з’явилися на вітчизняно-
му пивному ринку, стали надавати перевагу
більш дешевим сортам гіркого типу та продуктам
їх переробки, оскільки купівельна спроможність
українського населення нині є низькою.
Сорти Слов’янка, Заграва, Гайдамацький,

Хмелеслав, Оскар належать до тонкоарома-
тичного і ароматичного типів хмелю, які за якіс-

Сучасна сортова політика
вітчизняного ринку хмелю

тю сировини не поступаються, а за окремими
показниками значно перевищують найкращі
світові аналоги — сорти Жатецький, Червеняк,
Любельський та вітчизняний Клон 18.
Ці сорти за дотримання оптимального агро-

фону формують 16–27 ц сухих шишок з уміс-
том α-кислот на рівні 5,4–7,1%, збір α-кислот з
1 га насаджень становить 90–163 кг, що в 1,5–
2 рази перевищує показники традиційних сор-
тів, зокрема Клону 18. Характерною особливіс-

Слов’янка ІСГП 1995 С 27,2 6,0 163,2
Гайдамацький ІСГП 1998 П 26,7 6,5 153,5
Заграва ІСГП 1998 С 25,5 6,1 155,5
Хмелеслав ІСГП 2004 С–П 21,4 6,2 132,7
Видибор ІСГП 2007 С 16,8 5,6 94,1
Оскар ІСГП 2007 С 19,6 6,0 114,6
Житомирський 75 ІСГП 2007 С 18,6 7,0 130,2
Пивовар ІСГП 2007 С 21,9 5,9 129,2
Національний* Прив. особи 2004 С 25,0 10,0 250,0
Промінь ІСГП 2001 С 29,3 10,5 298,9
Зміна ІСГП 2001 С 27,0 9,5 256,5
Оболонський ІСГП 2003 С 22,8 9,0 205,2
Кумир ІСГП 1995 С 23,7 14,2 336,5
Альта ІСГП 1997 Р 15,9 13,1 208,3
Ксанта ІСГП 2008 С 21,3 9,5 204,2
Чаклун ІСГП 2008 С 21,5 9,3 199,9

* За даними заявника (установи-оригінатора).

1. Реєстр сортів хмелю, дозволених для поширення в У раїні на 2013 р.*

Збір α-кислот,
кг/га

Назва сорту
Установа-
оригінатор

Рік
реєстрації

Група
стиглості

Уміст α-кислот,
%

Урожайність,
ц/га

Ароматичні 792,1 930,1 810,7 660,3 355,2 69,1 78,7
Клон 18 160,4 123,1 84,9 55,7 21,4 9,1 4,7
Злато Полісся 114,4 111,0 94,8 68,2 30,6 8,2 6,8
Слов’янка 130,9 137,9 125,9 88,0 39,8 10,2 8,8
Заграва 196,8 239,7 249,0 234,1 130,0 17,8 28,8
Гайдамацький 55,7 54,6 44,7 34,5 22,0 4,1 4,9
Національний 88,0 188,1 178,4 133,8 91,8 14,0 20,3
Староволинський – 10,8 22,8 20,0 10,8 0,8 2,4
Тріумф – 11,9 10,2 10,2 – 0,9 –
Інші ароматичні 45,9 53,0 21,3 15,8 8,8 3,9 2,0
Гіркі 314,5 289,1 257,7 169,8 82,5 21,5 18,3
Промінь 153,6 106,4 109,2 82,1 34,8 7,9 7,7
Поліський 89,8 88,0 66,5 41,3 20,9 6,5 4,6
Зміна 28,2 21,2 14,5 7,4 – 1,6 –
Альта 20,2 26,5 32,1 25,5 19,3 2,0 4,3
Потіївський 5,2 5,6 5,5 1,5 – 0,4 –
Житич 1,4 1,4 0,5 – – 0,1 –
Граніт 0,9 0,9 – – – 0,1 –
Оболонський 0,4 4,3 4,3 4,0 – 0,3 –
Інші гіркі 14,8 34,8 3,8 8,0 7,5 2,6 1,7
Інші сорти 155,0 126,4 101,9 70,9 13,6 9,4 3,0
Разом 1261,6 1345,6 1170,3 901,0 451,3 100,0 100,0

2. Динамі а змін сортовій стр т рі насаджень хмелю в У раїні, 2008–2012 рр.

2008 2009 2010 2011 2012 2009 2012
Сорти хмелю

Площа сортових насаджень хмелю, га Частка в сортовій структурі, %
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тю вітчизняних сортів є те, що, крім високого
вмісту загальних гірких смол (25–30%), вони
мають позитивний коефіцієнт ароматичності >1
між умістом α- і β-кислот. У більшості новоство-
рених сортів високий уміст антиканцерогенної
сполуки ксантогумолу в шишках.
Сім сортів української селекції представля-

ють сорти гіркого типу. В 1 га таких сортових
насаджень формується понад 25–30 ц сухих
шишок з умістом α-кислот 10–14%. Збір α-кис-
лот з 1 га насаджень у сортів гіркого типу ста-
новить 150–330 кг [4].
Загалом за останні 8 років найбільше змен-

шилися насадження сортів ароматичного типу
Клон 18 (у 22 рази), Злато Полісся (5 разів),
гіркого типу — Поліський (у 9 разів). З 2012 р.
взагалі не було насаджень сортів Зміна, По-
тіївський, Житич, Граніт, Оболонський та ін.
Упродовж 2010–2012 рр. сортові насадження
зменшилися на 894 га. Нині найбільші площі в
Україні займає сорт Заграва — 130 га (29%),
уміст α-кислот у якому серед сортів ароматич-
ного типу є найвищим (табл. 2).
Аналіз динаміки сортового складу насаджень

хмелю в Україні, виробничих показників і пиво-
варних оцінок сировини українських сортів у
2008–2012 рр. показав, що в хмелярських регі-
онах вирощують переважно елітні сорти аро-
матичного типу Клон 18, Слов’янка, Заграва,
Гайдамацький, Національний, які мають склад-
не гібридне походження. В умовах оптималь-
ного агрофону на 1 га насаджень цих сортів
формується 16–27 ц сухих шишок з умістом
α-кислот на рівні 5,4–6,8% та збором 90–165 кг
α-кислот.
Слід зазначити, що позитивною тенденцією

є значне зменшення сортосумішей і несерти-
фікованих насаджень хмелю (з 65,2 га до 10,4 га),
негативною залишається розпорошеність сор-
тів у господарствах та їх незначні площі наса-
джень. Зокрема, у деяких підприємствах під ок-
ремими сортами зайнято не більше 0,1–2,5 га
насаджень, що не дає змоги самостійно фор-
мувати потрібні партії хмелю для переробки та
реалізації.
Українські сорти є досить високопродуктив-

ними, за біологічним потенціалом урожайності
та якості сировини вони не поступаються кра-
щим світовим аналогам. Це підтверджує аналіз
багаторічного вивчення колекції генофонду
хмелю Інститутом сільського господарства
Полісся [5]. Проте генетичний потенціал за вро-
жайністю в умовах економічної нестабільності
в Україні впродовж 2006–2011 рр. використо-
вувався виробництвом лише на рівні 47,8% для
сортів ароматичного та 42% — гіркого типівА
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хмелю. Такі показники свідчать про те, що хміль
ароматичного типу в агрокліматичних умовах
України краще реалізує свій природний гене-
тичний потенціал і користується значним попи-
том на ринку хмелесировини.
В умовах виробництва реалізація генетично-

го потенціалу сортів хмелю має значно вищий
відсоток (71–76%) за вмістом α-кислот у сировині,
тоді як за загальним валовим збором α-кислот
з одиниці площі — лише 39,5–43,3% (табл. 3).
Програмою розвитку галузі хмелярства Ук-

раїни на 2011–2015 рр. передбачено стабілізу-
вати площі хмелю на рівні 1,5–2 тис. га, а ва-
лове виробництво підняти на рівень, який за-
безпечить вітчизняну пивоварну промисловість
хмелепродукцією [2]. Збільшення потенційних
можливостей сировинної бази хмелярства
здійснюватиметься за рахунок створення і
впровадження у виробництво сортів ароматич-
ного і гіркого типів хмелю з підвищеним умістом
α- і β-кислот; припинення практики закладан-
ня насаджень садивним матеріалом низьких
сортових категорій (несертифікований матері-
ал, сортосуміші, старомісцеві популяції); про-
ведення перезакладання старих та сертифіко-
ваних зріджених насаджень хмелю садивним
матеріалом нових і перспективних сортів; при-
ведення сортового складу насаджень хмелю
відповідно до вимог пивоварів щодо якісних ха-
рактеристик сортів.
У структурі хмеленасаджень ароматичного

типу рекомендовано залишити лише конкурен-
тоспроможні сорти української селекції, якісні

показники яких не поступаються аналогічним
зарубіжним комерційним сортам Жатецький,
Червеняк, Любельський, Заац, Шпальт, Херс-
брюккер, Перле та ін. Частку сортів хмелю аро-
матичного типу залежно від регіону хмелярства
передбачено підтримувати в межах 40–70%.
За рахунок впровадження в Україні нових

технологій переробки сировини (гранулювання,
екстракція) є можливість інтенсивного розши-
рення площ під високосмольними сортами хме-
лю (уміст α-кислот — 14–16%), що дасть змо-
гу збільшити у виробництві їх частку до 40–60%
залежно від ґрунтово-кліматичних умов виро-
щування. При цьому українські сорти хмелю
повинні відповідати сортоаналогам зарубіжної
селекції (Таурус, Халлертау Магнум, Нагет,
Томагавк, Геркулес та ін.) і мати високі показ-
ники економічної ефективності у виробництві.
Реалізація запланованих заходів на основі

впровадження інновацій, інтенсивних техно-
логій виробництва хмелю сприятиме сорто-
заміні й сортооновленню вітчизняних хміль-
ників, дасть можливість на кінець 2015 р., не
розширюючи площ насаджень, істотно збільши-
ти врожайність та валові збори шишок хмелю,
поліпшити якісні показники, що забезпечить
підвищення рентабельності та конкурентоспро-
можності вітчизняної хмелепродукції. Загаль-
ний збір α-кислот у вирощеному врожаї, за перс-
пективним прогнозом, становитиме близько
130 т, що не лише повністю покриє щорічну по-
требу вітчизняної пивоварної галузі в хмелеси-
ровині, а й створить передумови для її експорту.

У 2013 р. до Державного реєстру сортів
України занесено та дозволено для поширен-
ня в Україні 16 сортів хмелю, які за виробни-
чими показниками не поступаються кращим
світовим аналогам. Генетичний потенціал
промислових сортів хмелю здатний забезпе-
чити врожай в умовах України на рівні 18–
30 ц/га сухих шишок з умістом α-кислот 6–

Висновки

14%. Удосконалення сортової структури на-
саджень та широке впровадження у виробниц-
тво конкурентоспроможних сортів хмелю
створюватиме передумови для поліпшення
стану галузі хмелярства підвищенням уро-
жайності та якості шишок, що забезпечить
у найближчому майбутньому потреби пиво-
варної галузі у вітчизняній сировині.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХОДУ
ЗІ СПОКОЮ Й ПОЧАТКУ ЦВІТІННЯ
КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР
ЗА ФЕНОКЛІМАТОГРАФІЧНИМИ
МОДЕЛЯМИ

Доведено висо точність застос вання
фено лімато рафічних моделей визначення дат
виход зі спо ою й почат цвітіння для
абри оса, перси а та черешні в ліматичних
мовах Південно о Степ У раїни. Граничні
значення по азни ів CU і GDH мож ть б ти
ви ористані для відбор сортів плодових порід із
пізнім виходом з період либо о о спо ою та я
ритерій їх стій ості до весняних замороз ів.

Упродовж довготривалого процесу еволюції
плодові кісточкові культури, як і більшість лис-
топадних деревних рослин, набули відповідних
захисних ознак пристосованості фізіологічного,
біохімічного та анатомічного спрямування щодо
температурних умов у зимовий період. Під впли-
вом зниження температури повітря та скоро-
чення світлового періоду доби в деревних рос-
лин знижуються активний ріст та інтенсивність
обміну речовин, відбуваються складні фізіоло-
го-біохімічні перетворення в клітинах органів
дерев. Наприкінці осіннього періоду дерева пе-
реходять у стан біологічного спокою, який є не-
обхідним етапом їх життєвого циклу. Для періо-
ду спокою плодові дерева потребують серед-
ньодобових температур повітря в межах 0–10°С
[8, 13, 14, 17], тобто температура — один з ос-
новних факторів, що регулює їх розвиток.
Питання спокою плодових рослин є предме-

том вивчення з метою виявлення адаптації рос-
лин до несприятливих умов зимівлі в різних
ґрунтово-кліматичних зонах. Для прогнозуван-
ня строку завершення біологічного спокою пло-
дових культур розроблено різні моделі: за да-
тою інтенсивності вегетації абрикоса з вико-
ристанням дати переходу середньодобової
температури повітря через 15°С до більш низь-
ких її значень восени [1]; за погодинним охо-
лодженням персика та нектарина за темпера-
тури повітря нижче 7,2°С [16, 22]; за охоло-
дженням яблуні та інших видів у температурних
межах 0–7,2°С [13]; за накопиченням персиком
динамічних порцій [14] та ін. З урахуванням
досвіду наших досліджень [3, 4] та сучасних

Ключові слова: абрикос, персик, черешня, вихід зі спокою, початок цвітіння, одиниці
охолодження, градусо-години росту, фенокліматографічні моделі.

зарубіжних наукових публікацій [9, 18, 19] на
особливу увагу заслуговує прогнозування дат
виходу зі спокою та початку цвітіння плодових
порід дерев відповідного сорту за феноклімато-
графічними моделями, розробленими американ-
ськими вченими університету штату Юта. Ці
оригінальні моделі створено на основі інфор-
мації про зміни температурних умов зовнішньо-
го середовища, зокрема погодинних мінімаль-
них та максимальних температур повітря. Дату
завершення глибокого спокою запропоновано
визначати за накопиченням одиниць охоло-
дження (CU – chill unit) [20], а дату відповідної
фенологічної фази розвитку генеративних бру-
ньок до початку цвітіння — за накопиченням
градусо-годин росту (GDH – growing degree
hour) [11].
Мета досліджень — з’ясувати можливість

застосування та проведення валідації фено-
кліматографічних моделей для абрикоса, пер-
сика та черешні в ґрунтово-кліматичних умовах
Південного Степу України.
Методика досліджень. Експериментальні

дані за фенофазою цвітіння дерев у саду
отримано в насадженнях районованих сортів
абрикоса Мелітопольський лучистий, персика
Іван Тупіцин та черешні Крупноплідна, розміще-
них на експериментальній дільниці Мелітополь-
ської дослідної станції садівництва імені М.Ф. Си-
доренка ІС НААН у м. Мелітополі (46°50/ пн.ш.,
35°22/ с.д.). Висота над рівнем моря — 33 м.
Клімат району вирощування кісточкових куль-
тур — континентальний. Дослідження здійсню-
вали впродовж 2010–2012 рр.



РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

23Вісник аграрної наукисерпень 2013 р.

Для визначення постійних граничних зна-
чень CU та GDH використовували максимальні
і мінімальні температури повітря, отримані на
метеорологічній станції м. Мелітополь, розта-
шованій у районі вирощування дослідних де-
рев, та багаторічні дані (не менш ніж за 10 ро-
ків) фенофази початку цвітіння абрикоса, пер-
сика та черешні. Дані добових максимальних
та мінімальних температур перераховували в
погодинні синтезуванням значень температур
повітря [20]. За допомогою фенокліматогра-
фічних моделей та статистичного методу най-
менших стандартних відхилень [12] установле-
но граничні значення показника CU, якi по-
трібно накопичити сортам абрикоса Меліто-
польський лучистий, персика Іван Тупіцин та
черешні Крупноплідна для виходу з періоду
глибокого спокою, та GDH, необхідні для почат-
ку їх цвітіння.
Оптимальною температурою для накопичен-

ня однієї одиниці CU за годину є 6°С. Процес
охолодження менш ефективний за температур,
які відрізняються від оптимальної. За темпера-
тури нижче 1,4°С та вище 12,5°С накопичення
CU не відбувається, а температура понад 16°С
негативно впливає на процес накопичення.
Одну одиницю GDH вираховують як 1 год за

температури, вищої на 1°С за базову (4,5°С —
для більшості плодових культур). За темпера-
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тури нижчої за базову не відбувається росту та
розвитку дерев. Температура 25°С є оптималь-
ною, за якої відбувається найбільше накопи-
чення GDH (за 1 год накопичується близько
20,5°С), а температура 36°С — критична, вище
якої спостерігається слабкий розвиток дерев
або повна його відсутність.
Граничне значення CU розраховують підсу-

мовуванням одиниць охолодження за кожну
годину доби з дня після від’ємного значення
CU, яке спостерігається восени та відповідає
періоду завершення вегетації. GDH визначають
відразу після накопичення граничного значен-
ня CU, тобто від дати виходу дерев з періоду
глибокого спокою до дати початку цвітіння —
граничного значення GDH для кожної окремої
культури відповідного сорту.
Результати досліджень. За багаторічними

даними встановлено граничні значення CU та
GDH для досліджуваних кісточкових культур.
Для виходу з періоду глибокого спокою абри-
косу потрібно накопичити 940, персику — 1200,
черешні — 1350°С CU, для початку цвітіння —
відповідно 3725, 4866 і 4839°С GDH. Менша
величина значення CU у абрикоса сорту Мелі-
топольський лучистий свідчить про більш
ранній строк виходу зі спокою і меншу моро-
зостійкість порівняно з персиком та черешнею,
а GDH — про більш ранній строк цвітіння і, як

Абрикос

Мелітопольський 2010 25.12.09 18.04 18.04 0

лучистий 2011 07.12.10 23.04 22.04 +1

2012 13.12.11 16.04 17.04 –1

Персик

Іван Тупіцин 2010 05.02.10 24.04 22.04 +2

2011 28.12.10 27.04 28.04 –1

2012 31.12.11 20.04 23.04 –3

Черешня

Крупноплідна 2010 16.02.10 24.04 22.04 +2

2011 06.02.11 28.04 28.04 0

2012 08.01.12 20.04 22.04 –2

Порівняння розрахованих та фа тичних дат почат цвітіння абри оса, перси а й черешні

Дата початку цвітіння

розрахована фактична

Різниця між
розрахованими

та фактичними датами
цвітіння, дні

Культура,
сорт

Рік

Розрахована
дата виходу
з глибокого
спокою
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наслідок, втрату стійкості генеративних бруньок
до пошкоджень під час весняних заморозків.
На основі отриманих граничних значень CU

та GDH було прогнозовано дати виходу з пері-
оду глибокого спокою та початку цвітіння за-
значених вище кісточкових культур для кон-
кретних років досліджень. Результати валідації
моделей порівнянням прогнозних розрахова-
них дат цвітіння з фактичними датами спосте-
режень за фенофазою початку цвітіння в саду
наведено в таблиці.
За даними таблиці, розбіжність між розрахо-

ваними та фактичними датами початку цвітіння
не перевищує 3 доби, що свідчить про високу
точність та репрезентативність застосованих
нами фенокліматографічних моделей, тісно
пов’язаних між собою. Статистично доведено,
що між акумуляцією CU та GDH є тісна коре-
ляційна залежність (R2=0,96; Р=0,01).
За роки спостережень у середньому три-

валість періоду глибокого спокою від початку
до його завершення для абрикоса становила
66 діб, персика — 93, черешні — 112 діб. Пері-
од накопичення GDH, тобто період після вихо-
ду з глибокого спокою до початку цвітіння, три-
вав у середньому в абрикоса 126 діб, перси-
ка — 105, черешні — 85 діб.
Отже, черешня за значеннями CU має більш

тривалий термін з відповідними зниженими
температурами, необхідними для виходу з пе-
ріоду глибокого спокою, ніж абрикос та персик.
Тобто процес охолодження генеративних бру-
ньок кісточкових культур в осінньо-зимовий
період є більш впливовим у регуляції їх розвит-
ку та ступені морозостійкості, ніж особливості
культур у потребі теплового ресурсу після ви-
ходу дерев зі спокою.
Крім того, прогнозовані дати виходу абрико-

са зі спокою не суперечать висновкам науко-
вих досліджень [2, 6] про те, що в умовах Мелі-
тополя абрикос виходить зі спокою у грудні —
2-й половині лютого залежно від погодних умов
та належності сорту до відповідної еколого-гео-
графічної групи. Більш пізні дати виходу зі спо-

кою персика сорту Іван Тупіцин та черешні сор-
ту Крупноплідна відповідають їх помологічним
характеристикам, тобто мають підвищену зи-
мостійкість та морозостійкість [5, 7].
Наведені вище розраховані дати початку

цвітіння абрикоса (див. таблицю) також узгод-
жуються з тим, що абрикос зацвітає раніше, ніж
персик та черешня.
У зв’язку з раннім виходом абрикоса з пері-

оду глибокого спокою, коли ймовірність відлиг
у 2-й половині зими є високою, та раннім цві-
тінням дерев абрикоса за розміщення їх наса-
джень на території Південного Степу України,
погодні умови зимово-весняного періоду мо-
жуть спричиняти в більшості сортів ушкоджен-
ня генеративних органів різного ступеня, що
пов’язано з їх анатомо-моpфологічними та фі-
зіологічними властивостями. Цвітіння персика
та черешні відбувається пізніше, але в термін,
коли ймовірність весняних заморозків в умовах
Мелітополя залишається високою. Через це
можна частково або повністю втратити врожай.
Абрикос, персик і черешня є теплолюбними
культурами, тому це слід ураховувати під час
розміщення насаджень у цій ґрунтово-кліма-
тичній зоні. Отримані результати показали, що
в умовах Південного Степу України можна за-
стосовувати фенокліматографічні моделі, про
що свідчить досить висока точність прогнозу-
вання дат початку цвітіння.
Дослідження з оцінки фенокліматографічних

моделей, здійснені в кліматичних умовах Ірану
[18], гірського району Італії [19], Швейцарії [10]
та Японії [21], порівняно з іншими прогнозни-
ми моделями не відхиляють їх застосування та
підтверджують досить високу точність прогно-
зування строків виходу зі спокою та розвит-
ку бруньок до цвітіння. Отже, феноклімато-
графічні моделі дають змогу враховувати особ-
ливості плодових культур щодо відповідного
температурного режиму, потрібного для їх роз-
витку та росту в осінньо-зимово-весняний пе-
ріод за різноманітних погодних змін конкретно-
го року.

За фенокліматографічними моделями мож-
на обчислити дати виходу дерев з глибокого
спокою і дати фенологічних фаз генератив-
них бруньок аж до цвітіння. Розбіжність між
розрахованими та фактичними датами по-
чатку цвітіння не перевищує 3 доби. Граничні

Висновки

кількісні значення CU можуть бути викорис-
тані для відбору сортів плодових порід за ви-
ходом з періоду глибокого спокою у більш пізні
календарні строки, а граничне значення GDH —
як критерій стійкості пізньоквітучих сортів
кісточкових культур до весняних заморозків.
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КОНЦЕНТРАЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
У ЯЛОВИЧИНІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ
СИЛОСІВ — КУКУРУДЗЯНОГО
ТА ЗІ ЗЛАКОВО-БОБОВИХ КУЛЬТУР

Наведено рез льтати щодо забр днення
прод тів забою б айців важ ими металами
за з одов вання їм 3- омпонентно о силос ,
ви отовлено о із с мішо зла ово-бобових
льт р, порівняно з р дзяним зоні Полісся

У раїни. Під час з одов вання тваринам силос
із с мішо (пелюш а + овес + люпин)
зменш валося на опичення Рb яловичині, Сd —
яловичині і печінці, Сu — печінці, Zn —
яловичині і печінці та підвищ валась

а м ляція Рb в печінці, Сu — яловичині.

Через неконтрольовані викиди промислових
підприємств, аварію на ЧАЕС та інші техногенні
порушення в Україні створилася екологічна
ситуація, яка загрожує здоров’ю людей і тва-
рин. Важкі метали є забруднювачами довкілля
[1]. Високотоксичні важкі метали можуть по-
трапляти в біосферу та поширюватися в живих
організмах і навіть за низьких концентрацій
призводити до негативних наслідків. На відмі-
ну від органічних сполук, токсичні метали не
руйнуються у ґрунті та воді, а мігрують трофіч-
ними ланцюгами. Потрапляючи в організм, во-
ни можуть викликати приховані зміни в загаль-
ному обміні речовин.
У разі хронічного впливу низьких доз важких

металів та їх сполук на тварин виникає стре-
совий фактор, що призводить до активації па-
тогенних механізмів [2].
Мета досліджень — дослідити якість яло-

вичини, виробленої в зоні радіоактивного за-
бруднення, на концентрацію в ній важких ме-

Ключові слова: коефіцієнт переходу, концентрація, злаково-бобові сумішки, 3-компонентний
силос, Сd, Рb, Zn, Сu.

талів за відгодівлі бугайців на силосах із сумі-
шок зернобобових культур порівняно із куку-
рудзяним.
Матеріали та методика досліджень. Нау-

ково-виробничий дослід було проведено на
фізіологічному дворі Інституту сільського госпо-
дарства Полісся НААН в умовах прив’язного
утримання. Для проведення досліду підібрано
2 групи бугайців-аналогів української чорно-
рябої молочної породи з урахуванням живої
маси, інтенсивності росту та стану здоров’я
(табл. 1).
У структурі згодованих кормів бугайцям І

(контрольної) групи за дослідний період куку-
рудзяний силос займав 49,9% за поживністю.
Бугайцям ІІ (дослідної) групи згодовували од-
накову масову кількість (як кукурудзяного в кон-
трольній) силосу із 3-компонентної злаково-
бобової сумішки (47,3% від поживності). Грубі
корми і кормові буряки у раціонах піддослідного
молодняку І і ІІ груп становили, відповідно, 2,47
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і 2,47% та 2,9–3,1%; концентровані (дерть пше-
нична + дерть люпинова) — 34 і 35,7%.
Раціони І і ІІ груп були схожими за загаль-

ною поживністю, вмістом сухої речовини, об-
мінною енергією та мінеральним живленням і
забезпечили отримання середньодобових при-
ростів у І групі — 1015 г, у ІІ — 1057 г.
Підготовку зразків рослинного та тваринно-

го походження для визначення важких металів
здійснювали методом сухої мінералізації згідно
з ГОСТ 26929–94, аналіз — згідно з ГОСТ
30178 (атомно-абсорбційним методом).
Отримані результати досліджень обробле-

но біометричним методом (М.О. Плохинський,
1970).
Результати досліджень. Багаторічними до-

слідженнями доведено, що корми є основним
джерелом надходження токсичних речовин в
організм тварин, які потім з продукцією тварин-
ництва потрапляють в організм людини. Уміст
у кормах у великих кількостях шкідливих речо-
вин може бути причиною токсикозів та інших
захворювань тварин і людини.
Визначено вміст важких металів: свинцю

(Pb), кадмію (Сd), міді (Cu) і цинку (Zn) у кор-
мах, які згодовували піддослідному молодняку
великої рогатої худоби, вирощеному на полях
ДПДГ «Грозинське» (ІІІ зона радіоактивного
забруднення) (табл. 2). Корми, які використо-
вували для годівлі бугайців досліду, за рівнем

Концентрація важких металів
у яловичині за використання силосів —
кукурудзяного та зі злаково-бобових культур

забруднення важкими металами не перевищу-
вали гранично допустиму концентрацію (ГДК).
Найбільша кількість Pb містилася у силосі

кукурудзяному (1,094 мг/кг) та сіні злаковому
(0,519), а Cd — у дерті люпиновій (0,0649) та
сіні злаковому (0,0638 мг/кг). Концентрація Zn
була найвищою в дерті пшеничній та люпиновій
(відповідно, 25,565 і 28,239 мг/кг), а Cu — у
дерті люпиновій (6,370) та буряку кормовому
(6,297 мг/кг).
Вплив різних металів на організм тварин

неоднаковий. Ртуть (Нg), Pb, Cd та інші важкі
метали навіть у незначних дозах можуть спри-
чиняти отруєння. Водночас залізо (Fe), Cu, Zn
і кобальт (Co) є мікроелементами, які у тварин-
ництві використовують як мінеральні добавки,
проте у великих кількостях можуть також нега-
тивно впливати на організм.
Найпоширенішим серед металів-токсикантів

є Рb. Типовий токсин, в організмі тварин і лю-
дей в основному міститься в кістках, його пе-
рехід у кров призводить до гострого отруєння;
він впливає на біосинтез гемоглобіну, нуклеї-
нових кислот, протеїнових та інших гормонів.
Нині практично всі продукти харчування, вода,
ґрунт забруднені цим елементом. Визначено
результати досліджень кормових раціонів і про-
дуктів забою піддослідних бугайців на вміст
важких металів (табл. 3).
Під час згодовування бугайцям ІІ групи 3-ком-

Контрольна — І 8 ОР (основний раціон) — сіно злакове, ОР + силос кукурудзяний
буряк кормовий, зерносуміш, сіль
кухонна + силос кукурудзяний

Дослідна — ІІ 8 ОР + силос кукурудзяний ОР + силос із 3-компонентної
злаково-бобової сумішки
(пелюшка + овес + люпин)

Схема дослід

Період досліду

дослідний (178 днів)зрівняльний (30 днів)

Кількість
тварин

у групі, гол.
Група

Pb 5,0 1,094 0,519 0,185 0,183 0,148 0,072

Cd 0,3 0,0233 0,0638 0,0255 0,0375 0,0188 0,0649

Cu 30,0 1,700 1,251 6,297 5,919 1,221 6,370

Zn 50,0 4,057 12,298 4,159 25,265 4,788 28,239

2. Концентрація важ их металів ормах, м / нат рально о орм

Корми

Силос
із 3-компонентної

сумішки

Дерть
люпинова

Силос
кукурудзяний

Сіно
злакове

Буряк
кормовий

Дерть
пшенична

Важкі
метали

ГДК
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понентного силосу (пелюшка + овес + люпин)
в їх організм надходило з кормом Рb у 5,1 раза
менше, ніж контрольних тварин, що поясню-
ється значно більшим забрудненням цим еле-
ментом кукурудзяного силосу. У продуктах за-
бою всіх піддослідних тварин Рb акумулював-
ся значно менше за ГДК. У найдовшому м’язі
спини молодняку дослідної групи його концен-
трація виявилася меншою на 0,048 мг/кг, або
на 45,7% щодо показників контрольних тварин.
Водночас коефіцієнт переходу Рb у продукцію
контрольних бугайців був нижчим порівняно з
аналогами дослідної групи (у яловичину —
0,44%, проти 1,22%, у печінку — 0,29, проти
2,17%).
Отже, Рb в організмі бугайців під час нако-

пичення розподілявся так: за згодовування ку-
курудзяного силосу (І група) — найдовший м’яз
спини > печінка, а за використання силосу зі
злаково-бобової сумішки (ІІ група) — печінка >
найдовший м’яз спини.
Сd належить до важких металів кумулятив-

ної дії, він знижує протистояння організму до
хвороб, є мутагеном і негативно впливає на
спадковість, руйнує еритроцити крові, спричи-
няє захворювання нирок і сім’яних залоз [5].
Основні джерела забруднення ґрунтів Сd є про-

мислові викиди і стічні води; багато його над-
ходить із фосфорними добривами, вапняковим
матеріалом, викидами автотранспорту.
Кількість Сd, що надходила в організм під-

дослідного молодняку, була значно меншою,
ніж Pb (див. табл. 3). В організм бугайців конт-
рольної групи з кормами раціону Сd надходи-
ло на 0,091 мг/кг більше, ніж дослідної групи.
Водночас, згідно з отриманими даними кон-

центрація Сd у найдовшому м’язі спини і печінці
не перевищувала ГДК. Установлено неістотну
міжгрупову різницю щодо його вмісту у про-
дукції, яка залежала від виду згодовуваного
бугайцям силосу — у дослідній групі (силос із
сумішок) Сd у яловичині акумулювалося мен-
ше на 10%, у печінці — на 27,3%, ніж у конт-
рольних тварин (силос кукурудзяний). Коефіці-
єнти переходу Сd із кормових раціонів у най-
довший м’яз спини становив 1,33–1,36%, у
печінку — 7,26–8,78% і були, відповідно, біль-
шими (на 0,03% абс.) та меншими (на 1,52%
абс.) у дослідній групі, ніж у контрольній.

Cu бере активну участь у вуглеводневому
обміні, процесах тканинного дихання, біосинтезі
гемоглобіну. У комплексі з Со і Mn стимулює
ріст тварин, підвищує перетравність протеїну,
позитивно впливає на синтез молочного жиру,

Рb

Контрольна — І 23,81 0,105±0,058 0,069±0,031 0,44 0,29

Дослідна — ІІ 4,661 0,057±0,009 0,101±0,010 1,22 2,17

  ГДК х 0,5 0,6 х х

Сd

Контрольна — І 0,752 0,010±0,001 0,066±0,010 1,33 8,78

Дослідна — ІІ 0,661 0,009±0,001 0,048±0,005 1,36 7,26

  ГДК х 0,05 0,3 х х

Сu

Контрольна — І 64,05 0,76±0,06 12,63±5,58 1,19 19,72

Дослідна — ІІ 54,37 0,83±0,16 6,35±1,66 1,53 11,68

  ГДК х 5,0 20,0 х х

Zn

Контрольна — І 190,14 11,25±0,16 13,33±0,32 5,92 7,01

Дослідна — ІІ 194,61 11,02±0,13 13,08±0,42 5,66 6,72

  ГДК х 70,0 100,0 х х

3. Концентрація важ их металів ормових раціонах і прод тах забою б айців (n=3; М±m),
м /

Забруднення продуктів забою Коефіцієнт переходу, %

у печінку
найдовшого
м’яза спини

печінки
у найдовший
м’яз спини

Група У раціоні
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бере участь в утворенні гормонів гіпофізу, які
стимулюють функції статевих залоз [3]. Проте
великі дози Cu можуть призвести до гострих
отруєнь, а дефіцит — до анемії [1].
Найбільше Cu в організмі піддослідних бу-

гайців контрольної і дослідної груп виявлено в
печінці, яка є його основним депо в організмі
(див. табл. 3). Тому концентрація Cu в цьому
органі в десятки разів більша, ніж у найдовшо-
му м’язі спини.
Середньодобове надходження Cu в організм

відгодівельних тварин з кормами відрізнялося
між контрольною і дослідною групами і стано-
вило в І — 64,05, ІІ — 54,37 мг/добу. Концент-
рація Сu в найдовшому м’язі спини та печінці
бугайців обох груп була незначною (відповід-
но, 0,76–0,83 і 6,35–12,63 мг/кг) і не перевищу-
вала ГДК (5 і 20 мг/кг). Використання для годівлі
бугайців дослідної групи силосу із 3-компонент-
ної злаково-бобової сумішки порівняно з куку-
рудзяним силосом (контрольна група) призве-
ло до підвищення концентрації Сu у найдовшо-
му м’язі спини на 9,2% та зниження в печінці
на 49,7%. Коефіцієнти переходу Сu із кормів

раціону у печінку бугайців були високими і ста-
новили 11,68–19,72% проти 1,19–1,53% у яло-
вичину.
Установлено, що дефіцит Zn призводить до

затримки росту тварин, розладів статевих
функцій. В організмі тварин і людини Zn вхо-
дить у понад 40 ферментативних систем та до
складу гормону інсуліну. Його сполуки мають
антиоксидантні властивості, він поліпшує за-
своєння жиророзчинних вітамінів у кишечни-
ку [1, 4].
Нормативно допустимий рівень Zn у м’ясі

становить 70 мг/кг, у внутрішніх органах —
100 мг/кг. У наших дослідженнях (див. табл. 3)
цей показник коливався в межах 11,02–
11,25 мг/кг — у найдовшому м’язі спини і 13,08–
13,33 мг/кг — у печінці. Тобто у досліджених
продуктах концентрація Zn не перевищувала
ГДК, проте найбільше його акумулюється у
печінці бугайців. За використання для відгодівлі
бугайців кукурудзяного силосу або із 3-ком-
понентної сумішки істотної різниці в забруд-
ненні продуктів забою Zn між групами не вста-
новлено.

Під час порівняння концентрації важких ме-
талів, що надійшли з кормом в організм тва-
рин, з їх умістом у продуктах забою встанов-
лено певні закономірності їх трансформації:
по-перше, основна кількість важких металів
не затримується в організмі тварин, а виво-
диться із нього; по-друге, відбувається ви-
біркове накопичення окремих елементів ти-
ми чи іншими органами. За включення до скла-

Висновки

ду кормових раціонів піддослідного молодняку
3-компонентної сумішки (пелюшка + овес +
люпин) зменшувалося накопичення Pb у яло-
вичину, Cd — y яловичину і печінку, Cu — в пе-
чінку, Zn — у яловичину і печінку та підвищу-
валася акумуляція Pb в печінку, Cu — у яло-
вичину. В усіх піддослідних бугайців (у
контрольній і дослідній групах) найбільше Cu
акумулювалося у печінці.
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ФАРМАКОДИНАМІКА
ααααα-ТОКОФЕРОЛУ АЦЕТАТУ І НАТРІЮ
СЕЛЕНІТУ У ДОБОВИХ КУРЧАТ

У добових рчат, отриманих від рей-нес чо ,
в раціон я их додавали добав ααααα-то оферол
ацетат і натрію селеніт в дозі 1000 і 1 м / ,
вини ають еритропенія, олі охромемія,
підвищ ється вміст прод тів пере исно о
о иснення ліпідів та а тивність інди аторних
ферментів печін и.

Нині під час вирощування курей велику ува-
гу приділяють застосуванню природних анти-
оксидантів — вітаміну Е та селену, оскільки
сучасні кроси птиці, внаслідок спрямованого
добору на високу швидкість росту та яйценос-
ність, чутливіші до різноманітних стресів [4].
Крім того, науково доведено позитивний вплив
добавок вітаміну Е і селену на продуктивні по-
казники курей, заплідненість яєць та якість от-
риманого молодняку [1]. Водночас сумісне над-
лишкове надходження препаратів вітаміну Е і
селену в організм птиці призводить до негатив-
них наслідків. Їх виявлено нами під час дослі-
дження фармакодинаміки α-токоферолу ацета-
ту і натрію селеніту в організмі курей-несучок
у попередніх роботах, зокрема, це зміни гісто-
морфологічної структури печінки [3], ембріоток-
сичність [2].
Мета роботи — дослідження фармакодина-

міки α-токоферолу ацетату і натрію селеніту у
добових курчат, отриманих від курей-несучок,
в раціон яких вводили надлишок препаратів
вітаміну Е і селену.
Матеріали і методи дослідження. Експе-

риментальні дослідження проводили на базі
відділу токсикології, безпеки та якості сільсько-
господарської продукції ННЦ «Інститут експери-
ментальної і клінічної ветеринарної медицини».
Об’єкт дослідження — 28 добових курчат, от-
риманих від репродуктивного поголів’я курей
породи Бірківська барвиста (n=45) та півнів
Червоний род-айленд (n=6), статеве співвідно-
шення становило 1:7,5. Птицю перед початком
експерименту розподілили на 3 групи по 15 у
кожній. Кури контрольної групи отримували
повнораціонний комбікорм згідно з нормами
для курей яєчного напряму відповідно до ре-
комендацій [5], кури І дослідної групи отриму-
вали добавку до комбікорму α-токоферолу аце-
тат 200 г/т і селеніт натрію 0,2 г/т, кури ІІ дослід-

Ключові слова: курчата, добавки, ферменти, гематологічні та біохімічні показники.

ної групи — α-токоферолу ацетат 1000 г/т і се-
леніт натрію 1 г/т. Вітамін Е застосовували у
формі 30%-го олійного розчину α-токоферолу
ацетату, селен — у формі порошку селеніту
натрію, вміст селену в якому становив 45%.
Препарати змішували з 200 см3 води та дода-
вали до корму безпосередньо перед згодову-
ванням. Птиця мала вільний доступ до води та
корму.
Починаючи з 40-ї доби, від курей кожної гру-

пи упродовж тижня відбирали знесені яйця та
закладали їх на інкубацію. У результаті цього
було отримано 28 добових курчат, яким прове-
ли декапітацію після попереднього хлороформ-
ного наркозу та відібрали проби крові і печінки
для гематологічних та біохімічних досліджень
за загальноприйнятими методами.
Під час гематологічних досліджень визначе-

но кількість еритроцитів, загального гемоглобі-
ну та обчислено лейкоформулу. Для оцінюван-
ня інтенсивності перекисного окиснення ліпідів
у плазмі крові визначено вміст дієнових кон’ю-
гатів та малонового діальдегіду. З біохімічних
параметрів у плазмі крові визначено вміст за-
гального холестерину за методом Ілька, за-
гальних ліпідів — за реакцією з сульфофосфо-
ваніліновим реактивом, а також активність фер-
ментів у печінці курчат: каталази, аланінової та
аспарагінової амінотрансфераз (АлАт і АсАт).
Результати досліджень. У контрольній гру-

пі вивелося 10 курчат, І і ІІ дослідних групах —
по 9 курчат. Їхня жива маса становила: у конт-
рольній групі — 35,96±1,31 г, у І дослідній гру-
пі — 38,83±1,08 г, у ІІ дослідній групі —
39,57±2,57 г. Підвищення маси курчат ІІ дослід-
ної групи, ймовірно, відбувалося через набря-
ки підшкірної клітковини.
Визначено морфологічний склад, основні

біохімічні показники крові добових курчат і ак-
тивність ферментів у печінці (табл. 1–3).
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Кількість еритроцитів, базофілів, еозино-
філів, лімфоцитів і моноцитів у крові добових
курчат І дослідної групи вірогідно не відрізня-
лася від контролю, тоді як кількість сегменто-
ядерних нейтрофілів була нижчою на 4% (див.
табл. 1). Співвідношення кількості агрануло-
цитів і гранулоцитів перевищувало контроль на
6%. У курчат ІІ групи виявлено такі зміни мор-
фологічного складу крові: вірогідне зниження
кількості еритроцитів на 19%, лімфоцитів — на
4,5, сегментоядерних нейтрофілів — на 5%,
збільшення кількості еозинофілів на 33%, кіль-
кість моноцитів і базофілів вірогідно не відрізня-
лася від контролю. Співвідношення кількості
агранулоцитів та гранулоцитів було нижче за
контроль на 10,5%. Крім того, вміст загально-
го гемоглобіну в крові курчат обох дослідних
груп був вірогідно меншим за контроль на 16%
(див. табл. 1).
У виведених курчат були зміни і з боку сис-

теми перекисного окиснення ліпідів (див. табл. 2).
У плазмі крові добових курчат І дослідної гру-
пи вміст малонового діальдегіду та дієнових
кон’югатів був вірогідно нижчим за контроль у
1,2 та 1,3 раза відповідно. Вміст загального
холестерину вірогідно не відрізнявся від конт-
ролю, тоді як вміст загальних ліпідів був віро-
гідно нижчим у 1,2 раза. У плазмі крові курчат
ІІ дослідної групи вміст малонового діальдегі-
ду та дієнових кон’югатів був вірогідно вищим
за контроль у 1,6 та 1,3 раза відповідно. Вміст
загального холестерину вірогідно не відрізняв-
ся від контролю, тоді як уміст загальних ліпідів
був вірогідно нижчим у 1,2 раза.
Визначено дані активності каталази, алані-

нової та аспарагінової трансфераз у печінці
курчат. У печінці курчат І та ІІ дослідних груп
активність каталази була вірогідно вища за конт-
роль у 1,1 та 1,2 раза відповідно. Активність
аланінової трансферази в дослідних групах
вірогідно не відрізнялася від контролю, але в
І групі спостерігалася тенденція до зниження
активності ферменту, а в ІІ групі — тенденція
до підвищення. Активність аспарагінової транс-
ферази в печінці курчат І групи вірогідно не
відрізнялася за контроль, а в ІІ групі перевищу-
вала його — у 1,2 раза.
Отже, у добових курчат, отриманих від ку-

рей-несучок, яким задавали з кормом добавку
α-токоферолу ацетату і натрію селеніту в дозі
1000 і 1 мг/кг, виникають еритропенія, оліго-
хромемія, підвищуються вміст продуктів пере-
кисного окиснення ліпідів й активність індика-
торних ферментів печінки.К
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Фармакодинаміка α-токоферолу
ацетату і натрію селеніту у добових курчат

Подвійний буфер «курка — яйце» дещо
згладив негативний вплив α-токоферолу аце-
тату і натрію селеніту, про що свідчать гема-
тологічні та біохімічні дослідження.
Дослідження фармакодинаміки α-токоферо-

лу і селену свідчать, що на фоні незначних змін
у лейкоформулі в курчат обох дослідних груп
спостерігаються еритропенія та олігохромемія,
що посилюються пропорційно дозі препаратів.
Це може свідчити про порушення дихальної
функції крові.
Заслуговує на увагу реакція з боку системи

перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) курчат.
Зокрема, у курчат І дослідної групи вміст про-
дуктів ПОЛ (дієнових кон’югатів і малонового
діальдегіду) у плазмі крові зменшився порівня-
но з контролем, що свідчить про пригнічення

ПОЛ на відміну від курчат ІІ дослідної групи, в
яких ці показники збільшилися, тобто відбу-
валась активація процесів ПОЛ. Це ще раз під-
тверджує, що вітамін Е і селен у підвищених
дозах мають прооксидантну дію. Слід зазна-
чити, що показники загального холестерину
та ліпідів мали незначні відхилення відносно
контролю.
Дослідженнями активності ферментів печін-

ки курчат встановлено підвищення активності
каталази в обох дослідних групах, а також ди-
наміку до підвищення індикаторних ферментів
(АлАт і АсАт), зокрема, у ІІ дослідній групі. Ці
дані свідчать про дистрофічні процеси, що роз-
виваються в печінці курчат ІІ дослідної групи,
які пов’язані з активацією процесів ПОЛ унаслі-
док прооксидантної дії α-токоферолу і селену.

Дослідженнями фармакодинаміки α -токо-
феролу ацетату і натрію селеніту у добових
курчат, отриманих від курей-несучок, в раці-
он яких вводили відповідно добавки в дозах 200
і 0,2 мг/кг, не встановлено значних змін гема-
тологічних та біохімічних показників, що свід-
чить про близькість цих доз до оптимальних.
Дослідженнями фармакодинаміки α -токо-

Висновки

феролу ацетату і натрію селеніту у добових
курчат, отриманих від курей-несучок, в раці-
он яких вводили відповідно добавки в дозах
1000 і 1 мг/кг, виявлено еритропенію, оліго-
хромемію, підвищення вмісту продуктів ПОЛ
та активності індикаторних ферментів пе-
чінки, що свідчить про токсичність препа-
ратів у зазначених вище дозах.
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Контроль 36,41±0,67 70,37±6,68 173,46±7,22

Дослідні: І 41,29±0,99** 62,96±8,69   174,69±19,07

              ІІ 43,51±1,62** 81,48±5,86     200,62±10,58**

3. А тивність ферментів печінці добових рчат, виведених від рей, що отрим вали різні
дози ααααα-то оферол ацетат та селеніт натрію (М±m, n=28)

ммоль/год·кг

АсАтАлАт
Група Каталаза, мКат/кг
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ОЦІНКА
РІЗНИХ ТИПІВ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ
ЗА ГЕНЕТИЧНИМИ ДИСТАНЦІЯМИ
ТА СТУПЕНЕМ ГЕТЕРОЗИСУ

Для різних типів ібридів р дзи проведено
порівняння енетичних дистанцій, визначених
за однон леотидним поліморфізмом ДНК, між
бать івсь ими лініями та рівнем етерозис за
врожайністю зерна. По азано, що сестринсь і
ібриди, в родоводі бать івсь их ліній я их є
значна част а енетично о матеріал різних
зарод ових плазм, за енетичними дистанціями
наближаються до простих ібридів. По азни и
етерозис ібридів за врожайністю зерна
збільш ються за насичення енотипів їх
бать івсь их форм матеріалом
з широ ою енетичною основою.

Сучасний етап розвитку селекції основних
сільськогосподарських культур потребує глибо-
кого аналізу генетичної структури вихідного
матеріалу та цілеспрямованого поєднання по-
зитивних ефектів і груп генів у генотипі майбут-
нього сорту. У світовій селекційній практиці для
ідентифікації генофонду рослин широко ви-
користовують молекулярно-генетичні методи
аналізу організації, ступеня і характеру мінли-
вості геномів [4]. Застосування молекулярно-
генетичних методів є необхідною умовою для
систематизації ліній і гібридів щодо основних
типів зародкових плазм, що особливо важли-
во за гетерозисної селекції кукурудзи. З огля-
ду на це становить інтерес метод поліморфіз-
му одиничних нуклеотидів (single nucleotide
polymorphisms, або SNPs) — сучасний інстру-
ментальний метод аналізу ДНК, який дає змо-
гу за використання специфічних маркерів ви-
являти мінімальні зміни в нуклеотидних послі-
довностях [9] і є перспективним для встанов-
лення спорідненості селекційного матеріалу,
його кластеризації та цільового підбору пар для
створення високогетерозисних гібридів [6, 7].

Ключові слова: гібриди кукурудзи, генетичні дистанції, гетерозис, врожайність зерна.

Щодо кукурудзи, то поки ще не повністю дос-
ліджено особливості використання SNP-аналі-
зу в оцінці рівня гетерозису гібридів різних ти-
пів. Відомо, що ефект гетерозису найповніше
реалізується в простих гібридах за схрещуван-
ня неспоріднених батьківських форм [1]. Інший
тип гібридів кукурудзи, так званий сестринсь-
кий, створюють на основі споріднених ліній та
використовують як батьківську форму в різних
типах гібридів [2]. Для прогнозування рівня ге-
терозису у названих вище гібридів можна ви-
користати оцінку попарних генетичних дис-
танцій між лініями, визначених за SNP-марке-
рами.
Мета досліджень — оцінка сестринських і

простих гібридів кукурудзи за генетичними ди-
станціями їх батьківських компонентів, а також
за рівнем гетерозису щодо врожайності зерна.
Матеріали і методи. Матеріалом для дослі-

дження були 2-лінійні гібриди кукурудзи, до
складу ввійшли 2 групи ліній зародкової плаз-
ми Айодент (ФAO 150–200 та 200–300). Вив-
чали 2 типи гібридів: сестринські (отримані від
схрещування споріднених батьківських ліній) та
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прості (створені на основі неспоріднених бать-
ківських ліній).
Сестринські гібриди було поділено на 2 гру-

пи: 1-ша складалась з ліній, які ведуть свій ро-
довід виключно від зародкової плазми Айодент;
2-га — отримана від схрещування ліній, які в
своєму геномі мали плазму Айодент і генетич-
ний матеріал ліній В73, DK247, PLS61, синте-
тика SSS і кременистої європейської кукуруд-
зи, що підвищувало їх адаптованість та продук-
тивність.
Прості гібриди також було поділено на 2 гру-

пи: І — зразки, в яких одна з батьківських ліній
за родоводом належала виключно до типу за-
родкової плазми Айодент; друга — до будь-яко-
го іншого типу зародкової плазми; ІІ — гібридні
комбінації, в яких одна чи обидві батьківські
форми — це лінії з певною часткою в родоводі
плазми Айодент і генетичний матеріал інших
типів зародкових плазм.
Усі групи гібридів аналізували за генетични-

ми дистанціями між їх батьківськими лініями,
визначеними за результатами аналізу однонук-
леотидного поліморфізму з використанням 384
біалельних SNP-маркерів панелі BDI–III, прове-
деного на базі фірми BioDiagnostics Inc. (США)
за методикою [8, 10]. За кожним з маркерів для
окремої лінії визначено тип дезоксирибонук-
леотиду, який міститься в маркерному локусі,
тобто його алельний стан. Попарні генетичні
дистанції (GD) визначено як співвідношення
кількості маркерів, алельний стан яких відмін-
ний між двома лініями, і загальної кількості про-
аналізованих маркерів та наведені в частках
одиниці.
Усі досліджувані гібриди та батьківські ком-

поненти вивчали також у контрольному роз-
саднику на базі Дослідного господарства «Дніп-
ро» (Дніпропетровська обл.) упродовж 2010–
2012 рр. За погодними умовами роки дослі-
джень характеризувались значною контраст-
ністю. У 2010 р. на початку вегетації склалися
дуже сприятливі умови для розвитку кукуруд-
зи, які були нівельовані у 2-й половині вегетації
інтенсивною посухою та екстремальними темпе-
ратурами повітря. Середня врожайність зерна
за дослідом у 2010 р. становила 6,06±0,03 т/га.
Найсприятливіші умови вегетації кукурудзи бу-
ли у 2011 р., коли рівномірний розподіл опадів
упродовж вегетації сприяв достатньо повній
реалізації її генетичного потенціалу та забез-
печив урожайність гібридів кукурудзи на рівні
9,54±0,03 т/га. Екстремально стресовим був
2012 р., що зумовило надзвичайно низьку се-
редню врожайність гібридів кукурудзи в дослі-
ді — 2,26±0,02 т/га. Враховуючи важливість ре-
алізації генетичного потенціалу врожайності
зерна гібридів і їх батьківських компонентів для
розрахунку індексів гетерозису та визначення
рівня спорідненості дослідних зразків, до ана-
лізу взаємозв’язків генетичних дистанцій та ге-
терозису гібридів було залучено дані лише
2011 р., а матеріали, отримані за 3-річними
дослідженнями, використано для аналізу адап-
тивної здатності зразків.
Для досліджених гібридів за результатами

польових випробувань визначено показники
істинного гетерозису (відсоткове співвідношен-
ня врожайності гібрида і її значення у кращої
батьківської лінії) та гіпотетичного гетерозису
(відсоток перевищення врожайності гібридів
над середнім її значенням у батьківських
форм). Для простих гібридів визначали також
конкурсний гетерозис як відсоткове співвідно-
шення врожайності досліджуваного гібрида і
середньої врожайності гібридів-стандартів для
відповідної групи ФAO. Дані в таблицях наве-
дено для середніх значень ознак у вигляді Х±
mt0,05, а для коефіцієнта варіації — V±mcvt0,05
(%) за [3], їхню достовірність проаналізовано на
рівні значущості 0,05.
Результати та обговорення. Проаналізо-

вано варіювання попарних генетичних дистан-
цій для сестринських і простих гібридів кукуруд-
зи на основі плазми Айодент (табл. 1).
Генетичні дистанції між кожними двома лінія-

ми сестринських гібридів перебували у діапа-
зоні 0,01–0,28 для групи класичної плазми Айо-
дент, але розширялися до 0,15–0,43 у разі
включення до плазми Айодент неспорідненого

Сестринські гібриди

n гібридів 19 26

Середнє 0,19±0,03 0,29±0,03

Lim 0,01–0,28 0,15–0,43

Сv, % 37,4±12,7 28,43±8,3

Прості гібриди

n гібридів 20 23

Середнє 0,43±0,01 0,43±0,02

Lim 0,38–0,45 0,34–0,50

Сv, % 4,3±1,4 12,4±3,7

1. Варіювання попарних енетичних дистанцій
(GD), визначених за SNP-аналізом, ібридів

р дзи на основі плазми Айодент

Показник Айодент змішанаАйодент
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генетичного матеріалу. Середні значення по-
парних генетичних дистанцій між батьківськи-
ми формами сестринських гібридів збільшува-
лися за розширення генетичної бази від 0,19
до 0,29, але не виходили за характерну для них
межу — 0,30. Коефіцієнти варіації для двох
груп сестринських гібридів достовірно не роз-
різнялися. Прості гібриди характеризувалися
значно більшим значенням генетичних дис-
танцій порівняно із сестринськими, який стано-
вив 0,43, і може бути використаний як показ-
ник спорідненості ліній та свідчити про їх гете-
розисний потенціал у гібридах. Максимальний
показник генетичних дистанцій у групі сест-
ринських гібридів Айодент змішана близький до
мінімальних показників цього параметра в обох
групах простих гібридів. Високими показника-
ми попарних генетичних дистанцій вирізняли-
ся сестринські гібриди з групи Айодент зміша-
на: ДК257М×ДК742, ДК254×МС500, ДК744М×
ДК742 та ДК233×МС500, визначено походжен-
ня їхніх батьківських форм (табл. 2).
Як свідчать наведені дані, сестринські гібри-

ди зі значною різницею батьківських ліній за
частотою однонуклеотидних замін у маркерних
локусах ДНК, як правило, мають у родоводі
ліній значну частку інших зародкових плазм:

Рейд (SSS, В73), PLS61 і кременистої лінії
ДК247.
Середні значення генетичних дистанцій про-

стих гібридів між групами Айодент та Айодент
змішана істотно не відрізнялися, хоча за ліміта-
ми різниця між ними помітна. Так, максималь-
на генетична дистанція для групи простих гіб-
ридів Айодент змішана перевищує аналогічний
показник у простих гібридів групи Айодент і
досягає 0,50 для гібрида ДК742М×ДК367, у ро-
доводі материнської форми якого крім плазми
Айодент є генетичний матеріал ліній В73 та
PLS61, а в родоводі батьківської форми —
генні комплекси ліній F2 (плазма Lacaune),
Oh43 (Ланкастер) та B73 (Рейд). Про більшу
варіабельність простих гібридів групи Айодент
змішана порівняно з групою Айодент свідчить
і значення коефіцієнта варіації.
Аналіз рівня гетерозису за врожайністю двох

проаналізованих груп сестринських гібридів
плазми Айодент (табл. 3) свідчить, що істинний
і гіпотетичний гетерозиси мають тенденцію до
зростання за розширення потенціалу плазми
Айодент через віддалений у генетичному відно-
шенні матеріал. Водночас істотно зростають,
насамперед, мінімальні значення визначених
показників гетерозису.

ДК257М×ДК742 0,38 ДК257М Айодент

ДК742 Айодент, B73, PLS61

ДК254×МС500 0,40 ДК254 ДК247/Айодент

МС500 SSS/Айодент

ДК744М×ДК742 0,42 ДК744М Айодент

ДК742 Айодент, B73, PLS61

ДК233×МС500 0,43 ДК233 SSS/Айодент

МС500 SSS/Айодент

2. Хара теристи а сестринсь их ібридів р пи Айодент змішана за походженням бать івсь-
их ліній

Генетична дистанція між
батьківськими лініями

ПоходженняБатьківські лінії гібридаГібрид

N 19 26 19 26

Середнє 22,2±14,3 41,5±10,5 41,9±15,7 69,5±13,1

Lim –24,7–99,2 7,7–110,6 –15,4–84,6 16,1–116,2

Cv, % 134,1±45,7 62,3±18,1 77,7±26,5 46,5±13,5

3. Гетерозис за врожайністю сестринсь их ібридів на основі плазми Айодент, %

Показник

Гетерозис

гіпотетичнийістинний

Айодент змішана Айодент Айодент змішанаАйодент
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Визначено 3 типи гетерозису для простих
гібридів, які включали плазму Айодент (табл. 4).
Прості гібриди мали значно істотніший гете-

розисний ефект за врожайністю порівняно з
відповідними групами сестринських гібридів на
основі плазми Айодент за показниками істин-
ного та гіпотетичного гетерозису. Особливо
помітним є збільшення гетерозисного потенці-
алу під час порівняння простих і сестринських
гібридів групи Айодент. Абсолютні значення
істинного та гіпотетичного гетерозису у простих
гібридів групи мали тенденцію до зростання і
порівняно з простими гібридами групи Айодент
змішана. Ці закономірності особливо наглядно
виявляються під час аналізу мінімальних і мак-
симальних оцінок типів гетерозису. Проте оцін-
ки конкурсного гетерозису свідчать про нега-
тивні значення цього показника у значної
кількості простих гібридів у групі Айодент (74%)
і Айодент змішана (86%). Гібриди з позитивним
конкурсним гетерозисом були виділені в обох
групах простих гібридів, але належали виключ-
но до групи ФAO 150–200. Визначено характе-
ристику простих гібридів, які мали позитивні
значення конкурсного гетерозису більші за 10%
(табл. 5).

Гібриди з підвищеним конкурсним гетерози-
сом мали в своєму родоводі частку тієї чи іншої
зародкової плазми лише на рівні 50% і нижче.
Їх батьківські лінії є досить віддаленими у ге-
нетичному відношенні, про що свідчать гене-
тичні дистанції більші за 0,4.
У нашому дослідженні достовірний кореля-

тивний зв’язок між рівнями попарних генетич-
них дистанцій та всіх видів гетерозису не ви-
явлено. Пояснити складність прояву такого
зв’язку можна дуже значним варіюванням вро-
жайності батьківських ліній та гібридів, про що
свідчать показники коефіцієнтів варіації (див.
табл. 3 і 4). Лише для простих гібридів групи
Айодент ФAO 200–300 було встановлено, що
у разі зростання генетичної дистанції між бать-
ківськими лініями конкурсний гетерозис досто-
вірно збільшується (r=0,85).
Слід зауважити, що попарні генетичні дис-

танції між спорідненими лініями плазми Айо-
дент містяться в діапазоні до 0,30, тоді як між
типовими представниками різних зародкових
плазм (Айодент, Ланкастер, Рейд, Європейсь-
кий флінт та ін.) попарні генетичні дистанції за
результатами проведеного нами SNP-аналі-
зу сягають 0,39–0,67. Виявлено тенденцію до

n 27 42 27 42 27 42

Середнє 84,1±28,1 65,0±8,1 122,6±33,2 92,4±9,5 –4,8±3,2 –7,5±2,6

Lim 12,7–350,8 12,8–158,3 37,9–416,8 50,5–183,9 –21,0–11,3 –24,5–10,4

CV, % 84,5±23,0 39,9±8,7 68,5±18,6 33,1±7,2 170,6±46,4 110,7±24,2

4. Гетерозис за врожайністю простих ібридів з в люченням плазми Айодент, %

Показник

Гетерозис

істинний гіпотетичний конкурсний

Айодент

ДК744М×ДК232МВ 11,3 0,42 9,72  Айодент

 SSS

Айодент змішана

ДК247М×МС381СВ 10,4 0,47 9,65  ДК247

 SSS/Айодент

Стандарт

ПР39Г12 0 – 8,74 Гібрид фірми Піонер

5. Прості ібриди р дзи з підвищеним он рсним етерозисом

Гібрид Походження
Врожайність,

т/га

Генетична
дистанція між

батьківськими лініями

Конкурсний
гетерозис, %

Айодент
Айодент
змішана

Айодент
Айодент
змішана

Айодент
Айодент
змішана
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Гібриди кукурудзи, батьківські форми яких
мають спільне походження (сестринські) в ме-
жах плазми Айодент, характеризуються зна-
ченнями генетичних дистанцій, визначених за
аналізом однонуклеотидного поліморфізму
ДНК (на рівні 0,01–0,28), тоді як у простих
гібридів з включенням генетичного матеріа-
лу плазми Айодент цей показник зростає до

Висновки

0,34–0,50. Сестринські гібриди, в родоводі
батьківських ліній яких є значна частка гене-
тичного матеріалу різних зародкових плазм,
за генетичними дистанціями наближаються
до простих гібридів. Показники гетерозису
гібридів за врожайністю зерна збільшуються
за насичення генотипів їх батьківських форм
матеріалом з широкою генетичною основою.
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зростання рівня істинного та гіпотетичного ге-
терозису за розширення генетичної основи се-
стринських гібридів плазми Айодент через
включення неспорідненого матеріалу. Рівень
гетерозису у простих гібридів порівняно з сес-
тринськими підвищується завдяки збільшенню
частки різних зародкових плазм у генотипі гіб-
рида.
Слід зазначити, що селекційний прогрес у

підвищенні врожайності інбредних ліній вияв-
ляє швидші темпи, ніж зростання рівня гетеро-
зису у гібридів. Тому нині індекси істинного чи
гіпотетичного гетерозису не відображають ре-
ального стану спорідненості селекційних зраз-
ків, а високий рівень врожайності конкурсних
гібридів досягається переважно завдяки нако-

пиченню адитивних ефектів генів, а не випад-
кових ефектів взаємодії специфічних гетерози-
гот [5].
Тенденція до зменшення рівня гіпотетично-

го гетерозису, яка супроводжує селекційний
прогрес гетерозисних культур, потребує пере-
осмислення класифікації гібридів за спорідне-
ністю та потенціалом врожайності, оскільки
деякі комбінації з низьким гетерозисом можуть
формувати високу врожайність зерна. Тому під
час визначення типу гібрида (сестринський чи
простий) більшого значення набуває не продук-
тивність батьківських форм, а генетична спорід-
неність, визначена за точно зафіксованим ро-
доводом або за алельним станом маркерних
локусів ДНК.

Оцінка різних типів гібридів кукурудзи
за генетичними дистанціями та ступенем гетерозису
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ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ
МАТЕРІАЛЬНОЇ ЧАСТИНКИ В ПОЛІ
ВІДЦЕНТРОВИХ СИЛ

Установлено, що задачі оптимізації р х
частин и в полі відцентрових сил належать
до варіаційних задач динамі и
з ізопериметричними і не олономними в’язями.
Криві, на я их оптиміз ється р х частино
в та ом полі, лежать близь о до ло арифмічних
спіралей. Виявлена можливість застос вання
й інших ласичних підходів до розв’язання цих
проблем. По азано, що відцентрова сила
в дея их випад ах формально може проявляти
себе силою, породженою потенціальним полем.

Понад 90% мінеральних добрив вносяться
відцентровими робочими органами, які засто-
совуються у вібровідцентрових сепараторах
зерна та інших сільськогосподарських машинах
[1, 2]. Їх оптимізація може збільшити ширину
захвату таких машин та зменшити їхню енер-
гоємність.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

При невеликих нахилах прямолінійної лопатки
до радіуса диска в бік його обертання вдаєть-
ся дещо збільшити абсолютну швидкість руху
частинки в кінці лопатки [1]. Однак оптимізація
цього процесу в літературних джерелах не роз-
глядалася.
Мета досліджень — виявити можливі кри-

терії оптимізації процесу розгону матеріальної
частинки лопаткою, що обертається, та опти-
мізувати її в напрямі досягнення максимальної
швидкості й прискорення частинки.
Результати досліджень. Аналіз показує,

що серед критеріїв оптимізації можуть бути:
розгін частинки до заданої абсолютної швид-
кості V (м/с) при мінімальних енерговитратах;
розгін частинки до максимально можливої аб-
солютної швидкості V руху на кінці лопатки з
радіусом RK (м), що обертається з кутовою
швидкістю ω (1/с); розгін частинки вздовж ло-

Ключові слова: частинка, маса, лопатка, радіус, оптимізація, функціонал, швидкість,
прискорення, тертя, логарифмічна спіраль.

патки з максимальним абсолютним прискорен-
ням; сходження частинки з лопатки на радіусі
RK за мінімальний час t (с) під час її обертан-
ня; розгін частинки до заданої абсолютної
швидкості V при мінімальному значенні сил її
тертя тощо. Очевидно, що найбільш значущи-
ми серед них є перші 3. Оскільки другий кри-
терій наочніший, спробуємо здійснити оптимі-
зацію такого процесу саме за ним. Візьмемо
плоский диск з перпендикулярною до нього
лопаткою і вертикальною віссю обертання.
Оскільки максимальної абсолютної швидкості
частинки в кінці такої лопатки буде досягнуто,
коли вона буде відігнута від радіального на-
прямку в бік її обертання, значення V дорівню-
ватиме векторній сумі колової і радіальної її
складових:

 2 2 2
Л Л

2 2 2
Л Л

V ( R V sin ) V cos

R V 2 RV sin ,

= ω + α + α =

= ω + + ω α
 (1)

де VЛ — відносна швидкість частинки вздовж
лопатки, м/с; α — кут між радіусом R і векто-
ром VЛ руху частинки по лопатці, радіан.
Пошук оптимальних V є задачею варіацій-

ного числення [3]. Оптимальні значення V фор-
муються на її елементарних ділянках, тому
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вони становитимуть суму з оптимальних ΔV,
тобто інтеграл з них. Беручи похідну з (1) за t
(c), маємо функціонал, який набуває тут стаці-
онарного значення, у вигляді:

 

 • •
ω + α ω + + ω α

= = +
ω + + ω α

∫
2

1

t
Л Л Л

2 2 2
t Л Л

( R V sin ) R (V R sin ) V
I V [

R V 2 RV sin

 •
ω α α

+ →
ω + + ω α

Л

2 2 2
Л Л

( RV cos )
]dt max,

R V 2 RV sin
(2)

на який накладаються 1 ізопериметрична і 3
неголономних в’язі, а саме:

 
α = −∫

К

1

t

Л К П
t

(V cos )dt R R ;  (3)

 
ЛR V cos ;

•
= α (4)

 Л ЛV V sin
;

R

• α
α = −

ρ (5)
 2
Л

2 2
Л Л

V R cos f

[R sin 2 V g (V / )],

•
= ω α − ×

× ω α + ω + + ρ
(6)

де ρ — радіус кривини бічної перпендикуляр-
ної до диска полиці лопатки, м; RП, Rк — почат-
ковий і кінцевий радіуси перебування частин-
ки на лопатці, м; tп, tк — відповідно початкове і
кінцеве значення часу руху частинки, с.
Це є типова ізопериметрична варіаційна за-

дача динаміки з неголономними в’язями, яка
розв’язується на основі рівняння Ейлера–Лаг-
ранжа [3]:

 
Л

Л

F d F F d F
0 ; 0 ;

V dt R dt
V R

F d F F d F
0 ; 0 ,

dt dt

• •

• •

∂ ∂ ∂ ∂
− = − =

∂ ∂∂ ∂

∂ ∂ ∂ ∂
− = − =

∂α ∂ρ∂ α ∂ ρ

(7)

де
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Л Л
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Л
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( R V sin ) R (V

R sin ) V ( RV сos )
F V cos

R V 2 RV sin

V V sin
(t)[R V cos ] (t)[ ]

R

(t)[V R cos f

( R sin )]q 2wV 2 ,V /

•

• •

• •

•

ω + α ω + +

+ ω α + ω α α
= + λ α +

ω + + ω α

α
+λ − α + λ α− + +

ρ

+λ − ω α + ×

× +ω α ρ++

(8)

де y (8) λ1 — постійний і λ2 (t), λ3 (t), λ4 (t) —
змінні коефіцієнти Лагранжа. Рівняння (7) міс-
тять 4 невідомих коефіцієнта Лагранжа, а також
4 Vл, R, ρ, α невідомі параметри лопатки та руху
частинки. Оскільки λ1 можна отримати простим
добиранням його значень до витримування умо-
ви (3), після доповнення (7) неголономними в’я-

Оптимізація руху матеріальної
частинки в полі відцентрових сил

зями (4–6) вона складатиметься з 7-ми рівнянь
із 7-ма невідомими, тобто стане замкненою.
Початкові значення ρ, α, λ2 (t), λ3 (t), λ4 (t) зна-
ходимо з рівнянь трансверсальності виду [3]:
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де δt, δVЛ, δα, δR — варіації змінних у почат-
ковій (t=tп=0) і кінцевій (t=tк) точках.
З рівнянь (2, 6, 8) видно, що цей метод до-

сить складний і потребує застосування обчис-
лювальних машин. Тому пошукаємо простіші
розв’язки задачі.
Радіальна швидкість частинки за розміщен-

ня лопатки під кутом α до радіуса R падає в
(1) за збільшення α від α=0 пропорційно cosα,
а колова — зростає пропорційно sinα. Оскіль-
ки тут падіння cosα буде меншим за зростан-
ня sinα, існує резерв збільшення абсолютної
швидкості частинки через виготовлення лопа-
ток криволінійної форми. Тобто звичайна ло-
патка оптимальна лише простотою. Для дове-
дення цього знайдемо форму лопатки з найбіль-
шою швидкістю частинки на її кінці, коли ƒ=0.
У цьому разі прискорення частинки у віднос-
ному русі вздовж лопатки дорівнюватиме:

 Л Л
Л

2Л
Л

dV dVdR
V

dt dt dR
dV

V cos R cos .
dR

•
= = =

= α = ω α
(9)

Скорочення на соsα та інтегрування (9) дає:

       = ω − +2 2 2 2
Л П ЛПV (R R ) V .

Отже, за ідеальної лопатки при ƒ=0 віднос-
на Vл швидкість частинки не залежить від кута
α, тобто відцентрова сила формально прояв-
ляє себе силою, породженою потенціальним
полем. Це дає можливість легко знайти похідну
від абсолютної швидкості V руху частинки по
α з (1):

  
 1 Л

2 2 2
Л Л

RV cos
V .

R V 2 RV sin
α

ω α
=

ω + + ω α  (10)
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З (10) ця похідна позитивна на проміжку
0≤α≤π/2, тобто абсолютна швидкість V на цьо-
му проміжку зростає і має максимум у точці, де
α→π/2,  1V 0.α =  Тут максимальні значення швид-
кості V є межею, до якої вона прямує, коли

α→π/2. У ній 
 ω + ω − +

=
+ ω ω − +

2 2 2 2 2
п

MAX 2 2 2 2
п лп

R (R R )
V .

2 R (R R ) V
Ця швидкість буде досягнута за час t→∞ на ло-
патці, зігнутій у напрямку її обертання по лога-
рифмічній спіралі, в якої α→π/2, а полюс збі-
гається з віссю обертання. Коли частинка роз-
починає рух максимально близько до осі
обертання, тобто коли Rп→0, а початкова
відносна швидкість Vлп→0, VMAX→2ωR, абсо-
лютна швидкість руху частинки дорівнюватиме
двом коловим швидкостям руху кінця лопатки.
У радіальній прямолінійній лопатці за таких
самих умов VMAX→ωR√2, що в √2 разів менше,
ніж у попередньому випадку, а кінетична енер-
гія частинки буде вдвічі меншою за попередню.
Тепер знайдемо криву, яка надає частинці

найбільше абсолютне прискорення. Очевидно,
що за найінтенсивнішого розгону частинки у
просторі потужність N (Bт/кг), з якою зростає
кінетична енергія одиниці маси т (кг) частинки
Е=V2/2 (Дж/кг), буде максимальною. Знайдемо
розв’язок цієї задачі для лопатки, виконаної по
логарифмічній спіралі, де α=const. Тоді з ураху-
ванням (1) похідна з Е по t(c) для одиниці маси
має вигляд:

    2
Л Л ЛN ( R V sin )R (V R sin ) V .

• •
= ω + ω α + + ω α (11)

Підстановка в (11):
 2 2 2
Л Л ЛV R cos f( R sin V К 2 V g);
•
= ω α − ω α + + ω + 
ЛR V cos

•
= α

 дає:

   
 2 3 2 2

Л Л

2 2
Л Л Л

N 2 RV cos ( R V ) sin cos

(V R sin )f( R sin V К 2 V g).

= ω α + ω + ω α α −

− + ω α ω α + + ω +

У логарифмічної спіралі кривина
 2К 1/ (R 1 ctg ) (sin ) / R.= + α = α  Побудуємо нашу
криву з суми елементарних ділянок з логариф-
мічних спіралей. Тоді після взяття першої час-
тинної похідної з (11) за α одержимо:

   

 3 2 2 2 2
Л

2
Л

2
2 Л

Л

2
2 Л

Л

N / ( R V )(cos sin )

2 RV sin f R cos

V sin
( R sin 2 V g) f

R

V сos
(V R sin )( R cos ) 0

R

∂ ∂α = ω + ω − α −

− ω α − ω α×

α
× ω α + + ω + − ×

α
× + ω α ω α + = .

 (12)

Після перетворень (12) маємо:

   

 2
Л

2 2

3
Л Л Л

3 3 2

V
(1 )(cos2 2f sin cos )

R

V 3V V g
2 sin f cos ( ).

R R R R

+ α − α α =
ω

= α + α + +
ω ω ω ω

(13)

Розв’язуючи (13) разом з рівняннями руху
частинки вздовж лопатки:

 2
2 2 Л

Л Л
V

V R cos f( R sin sin 2 V g),
R

•
= ω α − ω α + α + ω +

 
ЛR V cos

•
= α  та рівнянням 

 •ϕ = αЛ(V sin ) / R ,

де ϕ — аргумент функції R=R(ϕ), будуємо кри-
ву, по якій формується лопатка на диску. У неї
α=const лише на елементарних ділянках, а вся
крива буде сумою логарифмічних спіралей з
цих ділянок. У (13) α залежить лише від ƒ і
співвідношень VЛ/R та g/ω2R. При ƒ=0 (13) пе-
ретворюється на вираз:

 2
Л

Л2 2

V
(1 )cos2 (V / R)2 sin .

R
+ α = ω α
ω

За початкових умов:Rп→0;Vлп→0 для ƒ=0
вираз (9) забезпечує рівність VЛ=ωR [3], що дає:
cos2α=sinα. Через підстановку cos2α=cos2α–
sin2α ця рівність перетворюється на рівняння:
2 sin2α+sinα–1=0, з якого отримуємо sinα=1/2,
звідки α=π/6=30о. У цьому разі максимальна по-
тужність розгону частинки та її прискорення
досягатимуться на лопатці, зігнутій по кривій:
R=Rпexp[(ctg30o) ϕ]=Rпexp[1,732ϕ] у напрямку
її обертання з α=сonst на всій її довжині. На ри-
сунку показано форму такої лопатки для нашо-
го випадку. Розрахунки свідчать, що абсолют-
на швидкість сходження такої частинки буде на
22,5% (а кінетична енергія частинки в 1,5 раза)
більшою, ніж у радіально розміщеної ідеальної
лопатки при однакових значеннях Vп→0, Rп→0,

Форма лопат и, я а надає частинці ма си-
мальної пот жності її роз он та ма сималь-
но о абсолютно о прис орення, для f=0,
RП→→→→→0, VЛП→→→→→0
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ω і Rк. Отже, можна зробити висновок, що мак-
симальний розгін частинки досягається на кри-
волінійних лопатках, зігнутих в напрямку їх
обертання, близьких за формою до логариф-
мічних спіралей.
Задача пошуку форми лопатки з найбільш

інтенсивним розгоном частинки може бути роз-
в’язана і методом варіаційного числення. Для
цього, як і в задачі розгону частинки до макси-
мальної швидкості, необхідно отримати другу
похідну від абсолютної швидкості руху частин-
ки за часом t з виразу (1), на основі якої фор-
мується функціонал, що оптимізується, або
сформувати функціонал на основі першої по-
хідної в часі t з виразу (11) потужності N, яка
йде на збільшення кінетичної енергії частинки.
Однак аналіз вказує на громіздкість отримува-
них при цьому аналітичних виразів. За оптимі-
зації такого процесу за іншими критеріями за-
дачу розв’язують аналогічно наведеному ви-
падку.
З отриманих результатів видно, що таку оп-

тимізацію можна проводити і простішими спо-
собами. Наприклад, прорахувати кілька зна-
чень VЛ частинки в кінці лопатки за різних зна-
чень α=const логарифмічної спіралі. Потім з
допомогою (1) побудувати графічну залежність
абсолютної швидкості V від α, на якій вибрати
значення α з максимальним значенням V. Точ-
ніший результат можна отримати через розбит-
тя усього шляху руху частинки на кілька окре-
мих ділянок, чим більше — тим точніше.
У разі, коли нижня полиця лопатки розміще-

на під постійним кутом γ нахилу до горизон-

тальної площини, задача розв’язується анало-
гічно з урахуванням:

 2
Л

2 2 2
Л

2
Л

V R cos cos g sin f

sin
( R sin V cos

R

2 V cos gcos R sin cos ),

•
= ω γ α − γ − ×

α
× ω α + γ +

+ ω γ + γ + ω γ α
(14)

де α — кут між R і дотичною до бокової полиці
лопатки на її горизонтальній проекції, радіан.
На основі [4, 5] абсолютна швидкість

руху частинки в просторі дорівнює:

 2 2 2
Л ЛV R V 2 RV cos sin ,= ω + + ω γ α

а вектор V розміщений під кутом γу нахилу до
горизонту, в якого:

 Л
V 2 2 2

Л Л

V sin
sin .

R V 2 RV cos sin

γ
γ =

ω + + ω γ α

Він лежить у вертикальній площині, яка роз-
міщена під кутом ϑ до радіуса сходження час-
тинки з лопатки. Значення:

 Л

Л

R V cos sin
tg .

V cos cos

ω + γ α
ϑ =

γ α

Очікується, що VMAX досягається на лопат-
ках з максимальним значенням dV/dR, тобто за
умови ∂[dV/dR]/∂α=0,або dV/dS→max, тобто в
яких відношення ΔV до ΔR приросту радіуса
перебування частинки на лопатці або до при-
росту ΔS шляху руху частинки буде найбіль-
шим на всьому R або S. Тут:

Задачі оптимізації руху частинки в полі від-
центрових сил належать до варіаційних задач
динаміки з ізопериметричними і неголономни-
ми в’язями, деякі з них сформульовані в цій
статті. Для ідеальної лопатки максимальна
абсолютна швидкість розгону матеріальної
частинки досягається на кривій у вигляді ло-
гарифмічної спіралі з параметром α→π/2. На

Висновки

ній частинка з початковими Rп→0; Vп→0 те-
оретично отримує абсолютну швидкість, що
дорівнює двом коловим швидкостям руху кінця
лопатки.
Для f=0 найінтенсивніший розгін мате-

ріальної частинки досягається на лога-
рифмічній спіралі, в якої параметр α=30о. На
ній з початковими Rп→0; Vп→0 частинка до-

 • • •
2

Л Л Л Л

2 2 2
Л Л Л

( R V сos sin )R (V Rсos sin ) V ( RV сos сos )dV
,

dR V сos cos R V 2 RV сos sin

ω + ω γ α + + ω γ α + ω γ α α
=

γ α ω + + ω γ α

ралі, радіус кривини ρ=R/sinα, тому в неї α
.....
=0.

Дослідження (15) як звичайної функції від α на
екстремум потребують окремого розгляду.

де  
•
= γ αлR V cos cos ;   • α

α = −
ρ
л лV V sin

.
R

У лопатки, виконаної по логарифмічній спі-

(15)
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сягає абсолютної швидкості, яка на 22,5%
більша, ніж за тих самих умов на радіальній
прямолінійній лопатці, а її кінетична енергія
буде в 1,5 раза більшою, ніж в останньої. Фор-
ма лопатки змінює енергетичні, кінематичні
й технологічні показники роботи відповідних

машин, тому через неї можна керувати цими
показниками. Незалежність dVл /dR від α для
ідеальної горизонтальної лопатки, що обер-
тається, формально надає відцентровій силі
частинки властивості сили, породженої по-
тенціальним полем.

Оптимізація руху матеріальної
частинки в полі відцентрових сил

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПРОДУКТИВНІСТЬ МОЛОЧНИХ КОРІВ У ДАНІЇ

Економіка Данії опирається на високотехнологічне сільське господарство, сучасні малі
підприємства, високий ступінь соціального захисту населення і велику зовнішню торгівлю.
Країна займає перше місце у світі з виробництва продуктів харчування на душу населен-
ня. Основу сільського господарства становлять 51,6 тис. фермерських господарств. До то-
го ж 17,8 тис. з них зайняті у виробництві цілий рік. Експорт — це м’ясо, молочні продукти,
яйця, риба та ін. Данія — один з найбільших у світі експортерів свинини, сиру і вершкового
масла (понад 30% внутрішнього валового продукту).
За останні 5 років продуктивність підконтрольних корів молочних порід у середньому зрос-

ла на 117 кг (+71, +157). За цей період також поліпшились якісні показники молока (таб-
лиця).

Досвід ведення молочного скотарства в Данії, вважаємо, потребує ретельного вивчення
та впровадження у вітчизняне сільське господарство.

І.В. Базишина, М.С. Гавриленко,
кандидати сільськогосподарських наук

Інститут розведення і генетики тварин НААН

Продуктивність корів за 305 днів

жир + білок, кгнадій, кг

Датська голштинська 2012 370569 9529 4,09 3,49 722,3

            » 2007 361517 9372 4,05 3,35 633,5

Джерсейська 2012 68044 6665 5,93 4,11 662,5

            » 2007 58448 6555 5,89 4,06 652,2

Червона датська 2012 36585 8734 4,29 3,49 679,5

            » 2007 40333 8663 4,18 3,50 665,3

Червона голштинська 2012 5545 8548 4,25 3,42 655,6

            » 2007 5059 8419 4,28 3,44 650,0

Поголів’я і продуктивність підконтрольних молочних порід

Порода Рік
Кількість
лактацій

Уміст у молоці, %

жиру білка
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АГРОЛАНДШАФТ І СИСТЕМНИЙ
ПІДХІД ДО ЙОГО ОПТИМІЗАЦІЇ:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Роз рито поняття «а роландшафт»
та «е осистема». Е осистема, я і
а рое осистема, не є ран овим поняттям,
а а роландшафт є ієрархічним поняттям. Поняття
«система землеробства» рівнозначне поняттю
«а рое осистема», а пріоритетність природних
за онів ґр нто творення перед соціальними
потребами дасть змо дося ти е оло ічної
безпе и в землеробстві. А роландшафт
є ран овим поняттям і означає «на ово
обґр нтований е оло ічно безпечний ландшафт,
в я ом природні та антропо енні фа тори
єдині». Подано принципи поб дови та
оптимізації територіальних стр т р і технічних
підсистем (систем землеробства)
в а роландшафтах.

Найчастіше в наукових роботах з екологіч-
ного землеробства оперують такими поняття-
ми, як агроекосистема, агросистема, система
землеробства, агроландшафт. Агроекосисте-
мою слід вважати таку систему, в якій земле-
робська діяльність є одним з її компонентів, що
являють собою обов’язковий предмет дослі-
джень [1]. Як і екосистема, агроекосистема не
є ранговим поняттям. Сюди можна зарахувати
як будь-яке сільськогосподарське угіддя, так і
окрему рослину в полі.
Агроландшафт (ландшафт) є ранговим (іє-

рархічним) поняттям агроекосистеми. Конкрет-
ні межі його визначаються приналежністю до
тієї чи іншої таксономічної одиниці (вид, рід,
клас, тип). Інакше кажучи, агроландшафт є при-
родним об’єктом (ландшафтом), на який люди-
на, займаючись землеробством, впливає тією
чи іншою мірою, і який розглядається як ком-
понент агроекосистеми. Тому його можна від-
нести, як правило, до антропогенного ланд-
шафту, іноді — до природного [26].

Ключові слова: агроландшафт, агроекосистема, природні системи, екологічне землеробство,
система захисту.

Встановлення закономірностей впливу зем-
леробської діяльності (систем землеробства)
на ландшафт загалом і становить суть агро-
ландшафтних досліджень. При цьому агроланд-
шафт розглядають як геосистему, а не як еко-
систему.
Основні відмінності геосистеми та екосисте-

ми полягають у тому, що в центрі екосистеми
знаходиться «господар» (суб’єкт), якого визна-
чає у виробничій діяльності людина, як окре-
мий біологічний організм або біоценоз (рису-
нок). Тут усі зв’язки з боку факторів «середо-
вища» (об’єкта) підпорядковуються інтересам
«господаря» (різним агроценозам) [2].
Для моделі геосистеми типовим є визнання

рівності всіх абіотичних та біотичних (біологіч-
них) компонентів.
Отже, з огляду на принцип рівності між усі-

ма компонентами живої або неживої природи
ми на рівні системного підходу зможемо вив-
чати природу та управляти своєю діяльністю,
що є ключем до оптимізації природокористу-
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вання, прогнозування стійкості ґрунтоохоронних
систем і визначення найраціональніших по-
єднань в агроландшафтах нових природно-тех-
нічних систем.
Рівнозначним поняттю «агроекосистема» є

поняття «система землеробства». Як правило,
його трактують у функціональному аспекті —
як систему або спосіб використання землі,
комплекс заходів тощо. Спроба тлумачити сис-
тему землеробства як об’єкт викликає труд-
нощі, чим і пояснюється вживання поняття «те-
риторія» (екологічна активність, облаштова-
ність, організація і т. ін.). Територія характери-
зується двома параметрами — географічним
положенням і протяжністю (площею). Щоб роз-
межувати загальноприйняте функціональне
трактування системи землеробства з тлума-
ченням її як об’єкта, доцільно в останньому
випадку використовувати поняття «агросисте-
ма». Тоді агросистема — комплекс компонен-
тів, об’єднаних функціонально з метою вирощу-
вання корисних рослин. З позиції системного
підходу вона являє собою компонент агроеко-
системи, де зосереджене сільськогосподарсь-
ке виробництво. Тут носієм зв’язків цілого (сис-
темотвірним началом) виступає людина, а не
природні закони розвитку. Тому її можна віднес-
ти до техногенного ландшафту [2].
Тільки в межах агросистеми правомірно го-

ворити про економічну доцільність продуктив-
ності, ефективності системи землеробства.
Природна родючість, клімат, рослинність тощо
є компонентами агросистеми. Вона, як і агро-
екосистема, не рангове поняття, її класифіка-
цію ще належить розробити. Правомірність та-
кого розмежування виправдана з позиції сис-
темного підходу.

Агроландшафт і системний
підхід до його оптимізації: теоретичний аспект

Екологічно безпечним землеробство може
стати лише в разі об’єднання двох систем —
агроекосистеми та агросистеми [1]. Встанов-
лення закономірностей перебігу природних і
соціальних процесів у єдиних рамках, їх зістав-
лення дають змогу реалізувати принципи гар-
монійної взаємодії суспільства та природи в
землеробстві. А пріоритетність природних за-
конів ґрунтоутворення перед соціальними по-
требами дасть можливість досягти екологічної
безпеки в землеробстві.
Якщо в арсеналі природничих наук безліч

класифікацій природних систем, то в земле-
робстві це питання тільки розробляється [15].
В екології ранговими таксонами таких систем
у міру ускладнення організації є біогеоценоз,
біокомплекс, ландшафт і т.ін., в геохімії — еле-
ментарний ареал, у ґрунтознавстві — елемен-
тарна ґрунтова структура, елементарний струк-
турний ареал. Елементарний ландшафт при-
рівнюється до біогеоценозу, а елементарний
ґрунтовий ареал — до елементарного ланд-
шафту [9].
Отже, ландшафт є ключовим поняттям ме-

зоструктури природних систем у різних галузях
природничих наук. Його суть визначається по-
різному відповідно до предмета досліджень.
Так, антропогенний ландшафт можна визначи-
ти як систему, в якій процеси масоенергопере-
несення, балансу речовини, енергії, інформації
генеруються природними і коригуються антро-
погенно-технічними чинниками [27].
Згідно з ГОСТ (1988) [10] під терміном «ан-

тропогенний ландшафт» розуміється ланд-
шафт, що складається із взаємодіючих при-
родних та антропогенних компонентів, які фор-
муються під впливом діяльності людини і
природних процесів.
Розвиваючи сутність наведених вище фор-

мулювань антропогенного ландшафту, Ф.Н. Міль-
ков [20] поділяє антропогенні агроландшафти
з урахуванням антропогенних факторів на: про-
мисловий, дорожній, сільськогосподарський,
лісовий, рекреаційний та ін. Однак в Україні
практично не збереглися незаймані природні
ландшафти, і сільськогосподарське виробницт-
во ведеться на їхніх уламках [3, 28], що руйнує
системність терміна «антропогенний ланд-
шафт», у якому, по суті, вихолощується гене-
руючий вплив природних чинників і посилюєть-
ся роль стихійного втручання людини, яка ство-
рює сільськогосподарський ландшафт.
Слово «антропогенний» має згадане вище

рангове смислове навантаження, зумовлене

Зміст понять « еосистема» та «е осистема»:
а — еосистема; б — е осистема; , , —
абіотичні омпоненти; — біотичні (біоло-
ічні) омпоненти; — зв’яз и між ом-
понентами; — підсистема « осподар»;

— підсистема «середовище»

а б
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раціональністю дій людини щодо природних
ландшафтів.
Отже, термін «антропогенний» є ранговим

поняттям і означає «науково обґрунтований,
екологічно безпечний ландшафт, в якому при-
родні й антропогенні фактори є єдиними». У
науковій літературі [5, 6] антропогенний сіль-
ськогосподарський ландшафт називають ко-
ротко — агроландшафт (АЛ). За В.І. Бурако-
вим: «АЛ — це інтегральна антропогенно-при-
родна територіальна система, яка спеціально
проектується і створюється з метою екологіч-
но раціонального й економічно ефективного
сільськогосподарського виробництва, а також
охорони і неухильно прогресуючої оптимізації
його природних основ» [6].
У цьому визначенні йдеться не лише про

адаптацію сільськогосподарського виробницт-
ва до природних ландшафтних умов, а й про
можливість їх істотного поліпшення в умовах
агроландшафту. Природно, що планування,
структура та експлуатація АЛ мають кілька ас-
пектів, але серед них на першому місці стоїть
ґрунтовий аспект. Це зумовлено тим, що руй-
нування ландшафту починається з деградації
ґрунтового покриву, а ґрунт — дзеркало ланд-
шафту, «фокус» біосфери, він визначає «здо-
ров’я ландшафтної сфери Землі» [3].
Аналіз причин, умов, наслідків ерозійних

процесів та ін. видів деградації ґрунтового по-
криву показав, що, як правило, їх екстремальні
види є результатом неправильного використан-
ня елементів ландшафтів і передусім це пов’я-
зано з організацією території і порушенням при-
родних геохімічних бар’єрів, які зумовлюють
екологічну стабільність усієї системи.
Наукові розробки й дослідження зарубіжних

країн (Нідерланди, Франція, Німеччина, Вели-
ка Британія, США та ін.), де вже багато років
проводиться екологізація природного середо-
вища — створення культурних агроландшаф-
тів, свідчать, що в основу цих робіт покладено
облік усього різноманіття природних фацій та
елементів ландшафтів, територій, використову-
ваних в агровиробництві. При цьому елемен-
ти і фації ландшафтів поділяються на три ка-
тегорії: I — обов’язкового збереження; II — ба-
жаного збереження; III — неістотні елементи [8,
9, 24]. Виокремлення цих категорій передусім
пов’язане з концептуальними підходами до
аналізу ландшафтних систем. Розглянемо їх.
Ландшафтна сфера Землі має 3 рівні про-

сторової організації з деталізацією їхніх верти-
кальних структур [2].

Глобальний — як система тут виступає ланд-
шафтна сфера, що складається з компонентів
(підсистем) географічних (ландшафтних) по-
ясів, які, у свою чергу, є системами для підсис-
тем географічних (ландшафтних) зон і підзон.
У виокремленні підсистем проявляється закон
географічної зональності.
Регіональний — тут як система виступає

зона, а підсистемою є фізико-географічна об-
ласть, ландшафтний район, місцевість; підсис-
теми — азональні природні утворення.
Топологічний — тут системою є місцевість,

а підсистемами — урочища, підурочища, фації.
Фація — це неподільна територіальна одиниця
природних утворень (елементарний ландшафт).
При цьому для оптимізації агровиробницт-

ва на системній основі особливо важливим є
облік регіональної і топологічної організації
ландшафтної сфери Землі. Прикладом органі-
зації ландшафтної сфери на цих рівнях для
умов Степу України може бути така ландшафт-
на послідовність: підзона Північного степу,
фізико-географічна область — Донецький кряж
і периферійні рівнини, Ольховсько-Лутугінський
ландшафтний район, місцевість — балка
«Плоска», урочище — схили північної експо-
зиції, підурочище — нижня частина схилу і в
разі, якщо не було антропогенних змін приро-
ди, фація — різнотравно-ковиловий степ на
чорноземі звичайному нееродованому. Усі пе-
релічені природні утворення — це геосистеми,
які є синонімами слова «ландшафт». Геосис-
теми, за винятком фацій, утворюються через
генетичні і просторові взаємозв’язки геосистем
меншого рангу [22], які мають системні взає-
мозв’язки, тобто складають просторову струк-
туру: фації — підурочища (у межах мезофор-
ми) — урочища (у межах цілої форми рельєфу,
наприклад, балка, великий під, заплава, запа-
дина на вододільній рівнині, тераса і т.ін.) —
ландшафтна місцевість.
Вертикальна структура складається з підси-

стем, що утворюються з різноманітності атмос-
фери, гідросфери, літосфери і біосфери: ма-
теринські породи, рельєф, метеоенергетика,
ґрунти, біотичні компоненти, які також мають
системні взаємозв’язки.
Взаємозв’язок просторової і вертикальної

структур забезпечує функціонування геосис-
теми, тобто динаміку різних станів (етапів) гео-
системи в часі. Суть динаміки етапів — пере-
міщення речовини, енергії та інформації між
компонентами і підсистемами в часі. Сукупність
етапів утворює ще одну структуру геосистем —
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часову. Часова структура прагне до свого кін-
цевого стану — клімаксу.
Усе зазначене вище можна пояснити на та-

кому прикладі. Припустимо, схил північної екс-
позиції — балка Плоска — не зазнав антропо-
генного впливу і розвивається за природними
законами. Ця геосистема складається з підуро-
чища верхньої, середньої, нижньої частин схилу,
улоговини і лощин; підурочища утворюються різ-
ними фаціями, ґрунтами і рослинними ценоза-
ми. Оскільки різні частини схилу розташовані на
різній висоті, вони мають різну потенційну енер-
гію, спрямовану за гравітаційним вектором.
В агроландшафтах просторова структура

змінюється через організацію сільськогоспо-
дарської території: на природні підсистеми на-
кладаються окремі антропогенні компоненти,
які мають свої просторові структури та визна-
чають можливість сільськогосподарського ви-
робництва, — це поля сівозмін, лісомеліора-
тивні насадження, лінійні елементи інфраструк-
тури. Якщо накладена просторова структура
створюється без урахування особливостей струк-
тури природної і технічної підсистем, то між
ними виникне суперечність. Розбіжність меж
природних і антропогенних компонентів, розмі-
щення окремих споруд, функції яких не збіга-
ються, а іноді й протилежні основним функціям
природних систем, в межах яких вони розмі-
щені, зниження чи блокування функцій цілого
класу таксономічних одиниць нижчого рангу —
фацій і призводить до порушення просторової
структури природних підсистем. У свою чергу,
деформація природної підсистеми як основи
формування геотехсистем призводить до зни-
ження основної функції технічної підсистеми —
виробництва сільгосппродукції.
Вертикальна структура агроландшафту змі-

нюється внаслідок введення в неї нових ком-
понентів, енергетичного, гідрологічного впливу
і зміни взаємозв’язків. При цьому, як правило,
змінюються деякі компоненти природної підсис-
теми — рельєф, біоценоз, а вводяться нові — гід-
ротехніка, різноманітні види культурних рослин,
тварин, системи добрив та інші хімічні меліо-
ранти. Нові антропогенні компоненти змінюють
старі і створюють нові зв’язки, порушують ба-
ланс речовин та енергії в природних системах,
тобто входять у суперечність з природними.
Заміна природної рослинності агроценозів

внаслідок відкритого характеру нової екосисте-
ми призводить до трансформації міграційної
структури агроландшафту. Значна кількість
елементів, які брали участь в колись збалан-

сованому біологічному кругообігу в природних
ценозах, поповнюють гідрохімічний стік, знижу-
ючи стійкість агроекосистеми, а прагнення до
компенсації таких втрат і підвищення продук-
тивності агроценозів через збільшення доз за-
стосовуваних хімікатів тільки поглиблює гео-
хімічну неврівноваженість і нестійкість території
[16]. Отже, активність технічних підсистем приз-
водить до погіршення природних підсистем (де-
градація ґрунтового покриву, біоти, зміна рель-
єфу, мікроклімату), що є наслідком суб’єктивної
зміни вертикальної структури, автоматично змі-
нюється часова структура. Природно виникає
запитання: який потрібно обрати спосіб еколо-
гічної оптимізації структур і динаміки технічної
підсистеми в агроландшафтах? Розвиток нау-
кових основ екологічної оптимізації агроланд-
шафту необхідно пов’язувати з системами зем-
леробства, розглядаючи її як технічну підсис-
тему. А.М. Ликов та ін. [17], О.О. Созінов [24],
розвиваючи положення про пріоритет біотехно-
логій (перший закон землеробства) в системах
землеробства, вважають за можливе як другий
закон системного землеробства виокремити
його детермінованість у кожній зоні за конкрет-
них супутніх умов природного утворення вищо-
го порядку — ландшафту, що є сполучною лан-
кою між агроценозами і біосферою загалом.
При цьому розкриваються переважно науко-

во-прикладні аспекти контурно-меліоративної
(ландшафтної) системи землеробства [7, 11, 12,
14, 17, 19, 25, 28], що характеризуються певною
новизною та актуальністю. Теоретичне обґрун-
тування ландшафтних систем землеробства,
загальна теорія територіальної організації сіль-
ськогосподарського природокористування та
його функціонування залишалися недостатньо
розкритими. Розв’язання проблеми розробки
концепції сучасних систем землеробства на
рівні системного завершення знаходимо в ро-
ботах С.Ю. Булигіна [5], В.І. Буракова [6],
А.Н. Каштанова [13], А.І. Ликова та ін. [17],
Н.М. Шелякіна [28], С.А. Балюка, Л.Л. Товаж-
нянського та ін. [21], В.О. Белоліпського [2].
Узагальнюючи ці роботи, можна виокреми-

ти такі принципи побудови та оптимізації те-
риторіальних структур і технічних підсистем
(систем землеробства) в агроландшафтах: при-
родна підсистема залишається головною в аг-
рарному ландшафті, тобто компоненти техніч-
ної підсистеми мають відповідати природній
(зональній ландшафтній особливості території —
типу ландшафту), а не навпаки, усі технічні лі-
нійні компоненти мають максимально збігати-
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ся з природними системами, враховувати
структуру ґрунтового покриву (СГП) та структу-
ру геохімічної організованості; просторова
структура агроландшафту — це ґрунтоводо-
охоронна структура, оскільки ґрунтозахисно-
меліоративні заходи постійної дії ведуть до за-
гальної оптимізації природних умов і перед-
усім до вологозабезпеченості культур; ґрунто-
захисно-меліоративний устрій агроландшафту
передбачає протиерозійну і протидефляційну
організацію території і є не лише першою, а й
основоположною стадією створення агроланд-
шафту, за якої формується ландшафтно ста-
більна ґрунтозахисно-меліоративна (ГЗ-М)
структура АЛ; просторова структура, форма і
розміри виробничих ділянок визначаються
створенням на місцевості дієвих, справжніх
систем лінійних ґрунтозахисно-меліоративних
заходів постійної дії (ЗПД), що є базовою конст-
рукцією АЛ.
Ґрунтоохоронний агроландшафт містить 2

блоки: 1) cистема ЗПД, яка передбачає агро-
лісомеліоративні насадження, гідротехнічні
протиерозійні споруди для затримання і без-
печного скидання поверхневого стоку в екс-
тремальні ерозійні періоди, інфраструктуру і
систему доріг; 2) комплекс раціональних рос-
линницьких технологій (агросистем), що перед-
бачає: можливість (економічну та агроекологіч-
ну доцільність) збереження природних ком-
понентів ландшафтів [ділянки природної рос-
линності на вододілах і схилах (заплавні лугові
угіддя і т.ін.)]; розміщення сівозмін різних типів
і видів з урахуванням конкретної небезпеки
ерозії та особливостей біохімічного кругообігу
речовин; застосування різних прийомів, що роз-
ривають у комплексі із ЗПД парагенетичні зв’яз-
ки ерозійних процесів, регулюють водний ре-
жим території і забезпечують екологічно зба-
лансоване природокористування.
Зазначені вище принципи є основою ство-

рення просторової структури, яка має відпові-
дати певній надійності, тобто вірогідності того,
що вона в повному обсязі виконуватиме свої
екологічні та економічні функції протягом зада-
ного проміжку часу при заданих умовах функ-
ціонування (Соболєв С.С.).
З-поміж усієї сукупності умов функціонуван-

ня системи ЗПД агроландшафту виконання

ерозійно-гідрологічних умов є обов’язковим.
По-перше, система ЗПД має забезпечувати
захист ґрунтів від ерозії і зрегулювати стік у разі
екстремального прояву ерозійних процесів як
мінімум при 10%-й забезпеченості проявів її
чинників. По-друге, система ЗПД має бути
ефективною без урахування ерозійно-гідроло-
гічної ефективності технологій вирощування
культур, які неспроможні постійно виконувати
ґрунтоохоронну функцію.
Слід погодитися з В.І. Бураковим [6], що

саме система ЗПД забезпечить «неухильно
прогресуючу оптимізацію природних основ АЛ».
Саме про це говорив понад 100 років тому

великий В.В. Докучаєв. Він зазначав, що регулю-
вання водного господарства у відкритих степах
системами ставків (гідротехнічними споруда-
ми), живоплотом в канавах (деревами, чагар-
никами), суцільним залісенням малопродуктив-
них земель є основою поліпшення сільськогос-
подарських ландшафтів. Тому головними
елементами ЗПД мають бути деревно-чагарни-
кові насадження та гідротехнічні споруди, функ-
ціонально об’єднані в дієву систему.
Головні принципи формування вертикальної

структури, які, по суті, являють собою алгоритм
формування технологічного блоку АЛ: енергетич-
не навантаження техніки має бути мінімальним;
кількість біотичних та абіотичних компонентів,
що вводяться в систему, має бути мінімаль-
ною; антропогенні компоненти, що вводяться,
за своїми функціями повинні максимально від-
повідати природним, які вони замінюють; нові
компоненти мають мінімально конкурувати з
природними, які зберігаються; усі абіотичні нові
компоненти мають вступати в позитивні еко-
логічні зв’язки з тими, що залишаються, і з тими
угрупованнями, що знову вводяться; біотичні
компоненти, які знову вводяться, мають всту-
пати в позитивні екологічні зв’язки з угрупован-
нями, що зберігаються; отримання і трансфор-
мація енергії сонця біоценозами мають бути
максимальними, відчуження трансформованої
енергії з урожаєм — мінімальним.
У системі взаємодії просторових і вертикаль-

них структур, які перекривають свій меліора-
тивний вплив, створюються певні мікрокліма-
тичні, меліоративні, гідрологічні й ґрунтові умо-
ви у просторі та часі.

Агроландшафт і системний
підхід до його оптимізації: теоретичний аспект

Адаптивна екологічно безпечна система

Висновки

землеробства можлива тільки за умови ство-
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Агроландшафт і системний
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рення фундаменту екологічно безпечного та
економічно доцільного використання земель-
них ресурсів у вигляді агроландшафту як ін-

женерної конструкції, що надійно забезпечує
захист довкілля й відтворення родючості
ґрунтів.
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Характерні для останніх десятиріч висна-
ження та деградація ґрунтів у процесі інтен-
сивного і нераціонального землекористування
створюють реальне загострення кризи вироб-
ництва сільськогосподарської продукції. Сірі та
ясно-сірі лісові ґрунти зони Карпатського регі-
ону, які займають значні площі орних земель
та характеризуються низькою природною ро-
дючістю, підвищеною кислотністю ґрунтового
розчину і перезволоженістю в окремі періоди,
є досить вразливими компонентами біосфери.
Сталий розвиток землеробства на таких ґрун-
тах можливий лише за умови постійного відтво-
рення їх родючості та підтримання агроеколо-
гічної стабільності.
У комплексі показників, що мають велике

значення в ґрунтоутворенні, родючості ґрунту,
живленні рослин та діагностиці агроекологічних
властивостей і ґрунтових режимів вирішальна
роль належить гумусу та його якісним складо-
вим, показникам рНКСІ і гідролітичній кислот-
ності (Нг). Ці характерні величини безпосеред-
ньо впливають на ріст та розвиток рослин, ді-
яльність ґрунтових організмів і ступінь розчин-
ності важкодоступних форм елементів живлен-
ня, коагуляцію й пептизацію ґрунтових колоїдів
та ефективність удобрення [4, 5].
Мета досліджень — вивчити вплив трива-

лого використання в сівозміні різних систем
удобрення, вапна, їх післядії на процеси гуму-
соутворення та кислотні властивості ясно-сіро-
го лісового поверхнево оглеєного ґрунту.
Методика досліджень. Дослідження впли-

ву різних систем удобрення та післядії вапну-
вання на динаміку кислотності, уміст та дина-
міку гумусу в орному шарі ґрунту здійснювали
в тривалому стаціонарному досліді лабораторії
землеробства і відтворення родючості ґрунтів
Інституту сільського господарства Карпатсько-

го регіону НААН, закладеному в 1965 р. на кис-
лому ясно-сірому лісовому поверхнево оглеє-
ному ґрунті з різними дозами мінеральних доб-
рив, гною та вапна в 7-пільній сівозміні.
З VI ротації проведено часткову реконструк-

цію окремих варіантів цього досліду щодо ви-
вчення ефективності та тривалості післядії вап-
нування, залишкових фосфатів та калію за по-
мірного азотного живлення з таким чергуван-
ням культур: кукурудза на силос — ячмінь ярий
з підсіванням конюшини — конюшина лучна —
пшениця озима.
Агрохімічна характеристика орного шару

ґрунту до закладання досліду: уміст гумусу (за
Тюріним) — 1,42%, рНКСl — 4,2, гідролітична
кислотність (за Каппеном) — 4,5, обмінна (за
Соколовим) — 0,6 мг·екв/100 г ґрунту, уміст
рухомого алюмінію — 6,0, рухомого фосфору
(за Кірсановим) і обмінного калію (за Масло-
вою) — відповідно 3,6 і 5,0 мг/100 г ґрунту. Вап-
нування здійснювали на початку V ротації під
картоплю. Гній уносили двічі — під картоплю і
буряки цукрові, з VI ротації — під кукурудзу
(10 т/га). Посівна площа ділянок — 162 м2, об-
лікова — 100 м2, повторність досліду — 3-ра-
зова.
Дослід проводили у 18-ти варіантах. Наво-

димо результати досліджень у варіантах: без
унесення добрив (контроль, варіант 1); вапну-
вання 1,0 н СаСО3 (варіант 2); гній 10 т/га (ва-
ріант 3); вапнування 1,0 н СаСО3 + гній 10 т/га
(варіант 4); 1,0 н СаСО3 + 10 т/га гною + NPK
(варіант 7); N65 (2NPK післядія) (варіант 15);
1,5 н СаСО3 + N65 (2NPK післядія) (варіант 17).
Після закінчення кожної ротації відбирали

зразки з орного шару ґрунту й підготовляли їх
до аналізів згідно з ДСТУ ІSО 11464–2001. У
зразках визначали рН сольової витяжки потен-
ціометричним методом (ДСТУ ІSО 10390–
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2001), гідролітичну кислотність — за Каппеном
у модифікації ЦІНАО (ГОСТ 26212–91), уміст
загального гумусу — за Тюріним у модифікації
Нікітіна (ГОСТ 26213–91), груповий склад гуму-
су — за Кононовою і Бєльчиковою, фракціону-
вання гумусних речовин — за Тюріним у моди-
фікації Пономарьової.
Результати досліджень. Проведені дослі-

дження показали, що в системі заходів, спря-
мованих на підвищення родючості та продук-
тивності землеробства, важливе місце нале-
жить вапнуванню кислих ґрунтів.
Спостереження показали, що кислотність —

величина досить динамічна, а зменшення по-
казника рН у бік нейтралізації є тимчасовим.
Так, у варіанті післядії 1,0 н вапна, розрахова-
ного за Гк, показник рНКСl сольової витяжки на
кінець V ротації (через 7 років після внесення)
становив 5,7. Упродовж наступних 8-ми років
показник кислотності зменшувався, а ґрунт
трансформувався до слабокислої реакції (рНКСl
у кінці VІІ ротації — 5,3), а на кінець VІІІ ротації
за ступенем кислотності він вже був середньо-
кислим (рНКСl — 4,78). Тобто на 19-й рік післядії
вапна поступово втрачається ефективність
вапнування. Аналогічні закономірності отрима-
но в дослідженнях [1].
За тривалого застосування самих лише мі-

неральних добрив кислотність ґрунтового роз-
чину в кінці V ротації становила 3,7 од. рНКСl.
Після припинення внесення високих доз міне-
ральних добрив і зміни сівозміни показник рНКСl
підвищився до 3,89 (кінець VІ ротації) і 4,15
(кінець VІІІ ротації), наближаючись до генетич-
но властивої кислотності цього ґрунту (рис. 1).
Сівозмінний фактор в умовах ясно-сірого

лісового поверхнево оглеєного ґрунту, відігра-
ючи важливу роль у кругообігу поживних речо-
вин, істотно впливає також на кислотні власти-
вості ґрунту. Так, заміна 7-пільної сівозміни

після завершення V ротації на 4-пільну, що по-
лягала у вилученні з обробітків інтенсивних
сільськогосподарських культур, зокрема буря-
ків цукрових та картоплі, насамперед вплину-
ла на кислотність ґрунту контрольного варіан-
та (варіант 1). На кінець VІІІ ротації порівняно
з кінцем V, у контрольному варіанті спосте-
рігалося зростання рН сольового з 4,02 у кін-
ці V до 4,28 на кінець VІІІ ротації.
Динаміка зміни гідролітичної кислотності за

ротації підлягає аналогічним закономірностям.
Так, у контрольному варіанті без добрив упро-
довж останніх 4-х ротацій гідролітична кислот-
ність зменшувалася з 6,4 мг·екв/100 г ґрунту на
кінець V ротації до 4,96 мг·екв/100 г ґрунту на
кінець VІІІ. Така сама закономірність спостері-
галася у варіанті із застосуванням лише мі-
неральних добрив: гідролітична кислотність
знизилася з 7,3 мг·екв/100 г ґрунту в кінці V ро-
тації до 5,2–5,37 мг·екв/100 г ґрунту на кінець
VІІІ ротації.
Із застосуванням органічної системи удоб-

рення (10 т/га сівозмінної площі гною) гідролі-
тична кислотність, як і рНКСl, зазнала наймен-
ших змін за ротацію, що свідчить про те, що
гній на кислих ґрунтах відіграє роль біологічного
меліоранту.
Дослідження показали, що за кислої реакції

ґрунтового розчину та промивного водного ре-
жиму в складі гумусу ясно-сірого лісового по-
верхнево оглеєного ґрунту переважали фуль-
вокислоти, а гумусотворні процеси відбували-
ся з різною інтенсивністю та спрямованістю
залежно від систем удобрення та вапнування.
Найвищий уміст гумусу в орному шарі на

кінець VІІІ ротації сівозміни стаціонарного дос-
ліду (1,89%) отримано у варіанті органо-міне-
ральної системи удобрення за умови система-
тичного поєднаного внесення повної дози міне-
ральних добрив (N65P68K68), 10 т/га сівозмінної
площі гною на фоні післядії 1,0 н СаСО3 за Гк,
що на 0,37% перевищує вміст гумусу у варіанті
без добрив (рис. 2).
Співвідношення вуглецю гумінових до вугле-

цю фульвокислот (Сгк:Сфк) збільшилося до
0,81 проти 0,48 на контролі за рахунок зростан-
ня в гумусі вмісту гумінових кислот до 0,43%
проти 0,26% на контролі. У складі фульвокис-
лот фракція 1 «а», так званих агресивних фуль-
вокислот, знизилася до 2,6% проти 15% на кон-
тролі без добрив. Запаси гумусу за цих умов
зросли на 18,2 т/га.
За систематичного внесення впродовж 35

років самих лише мінеральних добрив у по-

Рис. 1. Динамі а зміни по азни а рНКСl за
ротаціями сівозміни: — інець V; — інець
VІ; — інець VІІ; — інець VІІІ
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двійній дозі та наступній їх післядії вміст гуму-
су в ґрунті на кінець VІІІ ротації в орному шарі
зріс лише на 0,12% і становить 1,64%, тобто в
межах статистичної похибки. Дослідження по-
казали, що за цієї системи удобрення погір-
шується якісний склад гумусу, відбувається
його фульватизація, знижується співвідношен-
ня Сгк:Сфк до 0,41 за рахунок підвищення вміс-
ту вуглецю фульвокислот у складі гумусу до

0,63% та зростає фракція «агресивних» фуль-
вокислот до 16,7%. Оскільки фульвокислоти
характеризуються більшою рухомістю та здат-
ністю утворювати із залізом, алюмінієм, мар-
ганцем комплексні сполуки, токсичні для рос-
лин, що характерно для поверхнево перезво-
ложених та підзолистих ґрунтів [2, 3], можна
констатувати істотне погіршення якості гумусу,
що призводить до втрати структури і деградації
ґрунту.
Мінеральна система удобрення на фоні вап-

нування сприяла підвищенню вмісту гумусу до
1,86% з одночасним поліпшенням його групо-
вого складу за рахунок підвищення вмісту гумі-
нових кислот до 0,43% проти 0,26% вуглецю
гумінових кислот у варіанті без добрив.
У варіанті післядії періодичного вапнуван-

ня вміст гумусу практично на рівні контролю
без добрив і становить 1,53% в орному шарі
ґрунту. Однак у складі гумусу зростає вміст гу-
мінових кислот, зв’язаних з кальцієм, а вміст
«агресивних» фульвокислот знижується до
3,3–4,2%.

Періодичне вапнування — обов’язкова умо-
ва ефективного, раціонального та екологіч-
но безпечного землекористування на ясно-
сірих поверхнево оглеєних ґрунтах. Поєднане
внесення гною і мінеральних добрив на фоні
вапнування зменшують фульватизацію гу-
мусу, підвищують його вміст та поліпшують
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фульвокислот фракції ФК-1 «а». Тривале вне-
сення самих лише мінеральних добрив знижує
гуматність гумусу, посилює його фульвати-
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Висвітлено можливості істотно о зростання
е ономічної ефе тивності типово о
сільсь о осподарсь о о підприємства,
розміщено о на ос ш ваних землях Полісся,
що має висо і по азни и прод тивності
рослинництва і тваринництва, через проведення
між ал зевої оптимізації. По азано,
що створення аде ватної а рорес рсном
потенціал ре іон послідовності виробничих
ци лів з меліорацією, ор анічною системою
добрення, тваринництвом, біоенер етичним
омпле сом, перероб ою і збері анням прод ції
дасть змо забезпечити розширене відтворення
родючості ґр нт та перейти на засади
ор анічно о землеробства і виробництва.

Після розпаювання земель та ліквідації КСП
відбулася трансформація галузевої структури
більшості господарських формувань у бік лік-
відації тваринництва з пріоритетом вирощуван-
ня товарних культур, зокрема зернових і техніч-
них. Однак рослинницька спрямованість аграр-
ного виробництва не дає змоги подолати поріг
низької прибутковості навіть за високого рівня
агротехніки в сприятливі за погодними умова-
ми роки. З іншого боку, створення різнопро-
фільної інфраструктури пов’язано зі значними
капітальними затратами, що за дорогих кредит-
них ресурсів практично унеможливлює модер-
нізацію більшості господарств. Для розв’язан-
ня цих проблем в Інституті водних проблем і
меліорації НААН розроблено методологію, яка
на основі об’єктивної оцінки агроресурсного по-
тенціалу регіону та багатоваріантним комп’ю-
терним моделюванням дає змогу оперативно
опрацьовувати близькі до оптимальних варіан-
ти міжгалузевої оптимізації агроекосистем. У
результаті виробництву рекомендується інфра-
структура, максимально адаптована до особ-
ливостей умов регіону з істотним зростанням
прибутковості та швидкою окупністю капіталь-
них затрат. Щодо забезпечення високої продук-
тивності і стабільності функціонування вироб-
ництва особливого значення набувають меліо-
ровані землі, зокрема в зоні осушення.

Ключові слова: сільськогосподарське підприємство, міжгалузева оптимізація, економічна
ефективність, родючість ґрунту, органічне виробництво.

Мета досліджень — на прикладі успішного
сільськогосподарського підприємства, розміще-
ного на меліорованих землях Полісся, промо-
делювати перспективні варіанти його розвит-
ку на засадах оптимізації галузевоі структури
та реалізації агроресурсного потенціалу регіо-
ну з мінімальним використанням хіміко-техно-
генних ресурсів.
Методика досліджень. Опрацювання перс-

пективних варіантів міжгалузевої оптиміза-
ції аграрного виробництва здійснювали багато-
варіантним імітаційним комп’ютерним моделю-
ванням засобами EXEL та ЕXESS. Об’єкт
моделювання — Філія «Чемер» державного
сільськогосподарського підприємства (ДСП)
«Чайка», що займає площу 2742,8 га, зокрема
сільськогосподарського призначення — 2625,5, з
них ріллі — 2514, сінокосів — 118,7, пасовищ —
20,4, під водою — 28,6, багаторічних насаджень
— 35,8, земель несільськогосподарського при-
значення — 117,3 га. Для спрощення розра-
хунків не враховували площі і продуктивність
природних кормових угідь. Через незначну пло-
щу під овочами їх об’єднали з картоплею.
У тваринництві поголів’я великої рогатої ху-

доби налічує 900 гол., зокрема корів — 300,
свиней — 5000 гол. Продуктивність по молоку —
7 тис. кг на рік.
Ґрунти — ясно-сірі опідзолені, сірі опідзолені,
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лучні карбонатні, дернові глибокі, дернові
глейові з плямами сірих опідзолених. Тобто
для орних земель господарства характерна
значна строкатість за ґрунтовими відмінами і
агрохімічними показниками, що враховували
під час розробки системи удобрення.
Урожайність культур брали максимально

отриману (імітується робота осушувально-зво-
ложувальної системи) у регіональному стаціо-
нарному досліді Інституту сільськогосподарсь-
кої мікробіології та агропромислового вироб-
ництва НААН у варіанті 20 т/га гною, що
моделює тваринницьку спеціалізацію з наван-
таженням 2 ум. гол. великої рогатої худоби на
1 га [5]. Дослід закладено у 1982 р. неподалік
від Філії «Чемер» ДСП «Чайка».
Розглядалися такі моделі:
№ 1 «Сучасна практика» — навантажен-

ня сільськогосподарськими тваринами 0,75 ум.
гол./га ріллі, продуктивність по молоку —
7 тис. кг на рік, структуру посівних площ та вро-
жайність культур взято середню за 2009–
2011 рр. (табл. 1), переробка м’ясопродуктів
становить 82 т, реалізація живої ваги — 520 т,
молока — 2 тис. т. Меліоративна система не
працює.
№ 2 «Біоенергетична система» — сіво-

зміна: 1–3 — кукурудза на зерно, 4 — кукуруд-
зяно-бобові сумішки на силос, в інфраструктурі:
осушувально-зволожувальна система (ОЗС),
біоенергетичний комплекс (БЕК), тваринницт-
во — 3,9 ум. гол./га, переробка і зберігання
продукції.
№ 3 «№ 2 + без свинарства» — розгляда-

ється для визначення пріоритету в тваринницт-
ві, аналогічна попередній з використанням усіх
кормів у молочному скотарстві, навантаження
великої рогатої худоби — 3,9 ум. гол./га.
№ 4 «№ 3 + 10 тис. кг молока на рік» —

аналогічна попередній з підвищенням про-
дуктивності великої рогатої худоби по молоку
з 7 до 10 тис. кг на рік, щільність тварин —
3,2 ум. гол./га.
№ 5 «№ 4 + концкорми» — вирощування

лише грубих і соковитих кормів з придбанням
зерна, навантаження великої рогатої худоби —
9,0 ум. гол./га.
№ 6 «№ 5 + жирність молока» — модель,

аналогічна попередній з підвищенням жирності
молока з 3,4–3,5 до 4,8–5,1%.
Результати досліджень. Попередні дослі-

дження показали, що агроресурсний потенціал
господарства використовують не повною мірою
[7]. Для підвищення його ефективності потрібно

Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського
підприємства на осушуваних землях Полісся

водночас оптимізувати сівозмінний фактор і
водно-повітряний режим ґрунту, привести по-
голів’я тварин у відповідність до наявного по-
тенціалу виробництва кормів, впровадити біо-
енергетичний комплекс, переробку і зберіган-
ня продукції та змінити структуру тваринництва.
Для опрацювання найбільш збалансованої
інфраструктури також використовували резуль-
тати досліджень, отримані на 2-му рівні моде-
лювання [7].
Перехід від сучасної практики виробничої

діяльності до біоенергетичної системи пере-
дусім пов’язаний з істотним збільшенням ви-
робництва біомаси. За останні 3 роки зернові
в середньому вирощували на площі 1333 га,
що за врожайності 3,5 т/га забезпечувало ва-
ловий збір зерна 4,6 тис. т, кормові — відповід-
но 633 га, 22,5 т/га та 14,2 тис. т, картопля і
овочі — 101 га, 23,7 та 2,4 тис. т. Загалом це
відповідає потребі в кормах наявного поголів’я
великої рогатої худоби і свиней.
Однак у стаціонарному досліді встановлено,

що за 30 років його проведення найпродуктив-
нішою у 8-пільній сівозміні була кукурудза, уро-
жай зеленої маси якої в найсприятливішому
1988 р., що моделює запровадження ОЗС, на
фоні 20 т/га гною сягнув 84,2 т/га, або в пере-
рахунку не зерно і стебла — 10,1 і 16,1 т/га [8].
З огляду на потреби свинарства для забезпе-
чення продуктивності дійного стада на рівні
7 тис. кг молока на рік оптимальне співвідно-
шення між грубими (стебла), соковитими (си-
лос) і концентрованими кормами досягається
за їх площі відповідно 640 і 1873 га (модель
№ 2) (табл. 1). Якщо припустити, що галузі сви-
нарства в господарстві немає, то частина кон-
центрованих кормів вивільниться і співвідно-
шення площ зміниться до 1740 та 774 га. Зі
збільшенням продуктивності корів до 10 тис. кг
молока на рік потреба в концентрованих кор-
мах також зросте, що відповідно позначиться
на співвідношенні кукурудзи МВС і кукурудзи на
зерно. У разі відведення всієї площі ріллі під
кукурудзу МВС маса силосу становитиме по-
над 200 тис. т з придбанням відповідної кіль-
кості зерна: модель № 5 — 53 тис. т, модель
№ 6 — 68,5 тис. т.
Якщо вважати, що на 1 дійну корову зі шлей-

фом (0,8 молодняку і 0,35 нетеля) потрібно
витратити 3,3 т к. од. грубих і соковитих кор-
мів, то їх кількість за наявності свиней стано-
витиме 5,2 тис. гол., без свиней — на 500 гол.
більше, за підвищення надоїв до 10 тис. кг на
рік — скоротиться до 4,8, а за умови придбан-



54 Вісник аграрної науки серпень 2013 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ,
РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського
підприємства на осушуваних землях Полісся

ня концентрованих кормів — збільшиться до
13,3 тис. гол.
Якщо вважати, що для утримання шлейфа

дійної корови потрібно на 1 рік 1,3 т к.од. зер-
на, то на 1 корову на добу концентрованих
кормів буде використано за продуктивності
7 тис. кг — 7,4 к.од., 10 тис. кг — 10,8, для
підвищення жирності молока — 14,9 к.од. Усіх
кормів буде згодовано відповідно 13,3, 16,7 і
20,8 к.од. Згідно з кількістю дійних корів та їх
продуктивністю валове виробництво молока
зростатиме з 36,2 (модель № 2) до 136 тис. т
на рік (модель № 6).
Унаслідок вибраковування корів і відгодівлі

молодняку побічно з молоком буде налагодже-
но виробництво телятини та яловичини. У разі
залучення до інфраструктури господарства
модулів з переробки сировини тваринництва
щороку можна отримувати та реалізовувати
м’ясо, сир, вершки або сметану. Вважали, що
в процесі отримання нормалізованої суміші з
16,7 т молока 3,5%-ї жирності виробляють 1 т
20%-х вершків. При цьому витрати нормалізо-
ваної суміші жирністю 2,3% на 1 т твердого
сиру становлять 13,8 т із втратою під час його
дозрівання 10% маси. За моделлю № 6 перед-

бачається отримувати молоко жирністю 4,8–
5,1% з його витратами на 1 т 20%-х вершків
9,75 т, нормалізованої суміші 2,95%-ї жирності
на 1 т сиру — 10,59 т [3].
З визначенням можливих обсягів виробниц-

тва м’яса приймалося, що забійна вага телят
становила 372 кг, вибракуваних корів — 525 кг,
вихід напівтуш — 50%, вихід м’яса з напівтуш —
80%. Якщо за варіантом моделі № 3 припус-
тити, що всю кормову базу господарства вико-
ристовують у молочному скотарстві, то, з од-
ного боку, виробництво свинини скоротиться на
250 т, з другого, кількість яловичини і телятини
зросте на 75 т. Загалом вал м’яса скоротиться
на 173 т, однак кількість сметани і сиру зросте
на 480 т. За підвищеної до 10 тис. кг продук-
тивності дійного стада (модель № 4) поголів’я
великої рогатої худоби буде меншим, від-
повідно на 121 т меншим буде виробництво
яловичини і телятини. Однак порівняно з мо-
деллю № 3 кількість молочних продуктів зрос-
те на 1059 т. Придбання концентрованих кормів
дасть змогу утримувати значно більше стадо
великої рогатої худоби та істотно розвинути
інфраструктуру тваринництва. При цьому вало-
ве виробництво молочних і м’ясопродуктів зро-

№ 2 основна
1873

10,1 18,9
640

84,2 53,9

побічна 16,1 24,6 – –

№ 3 основна
1740

10,1 17,6
774

84,2 65,2

побічна 16,1 28,1 – –

№ 4 основна
1921

10,1 19,4
571

84,2 48,1

побічна 16,1 31,0 – –

№ 5 і 6 основна
–

– –
2514

84,2 211,1

побічна – – – –

1. Обся и виробництва ормів

Зерно і солома Силос

тис. тт/гагатис. тт/гага
Модель Продукція

№ 1 13,4 10,0 – – – –

№ 2–4 56,4 32,0 17,6 12,2 29,2 34,0

№ 5 103,1 57,3 31,5 21,7 52,2 60,9

№ 6 116,2 63,8 35,1 24,2 58,1 67,8

2. Потенціал виробництва ор анічних добрив, біо аз , тепло- та еле троенер ії

тис. т сухої речовини

Енергія, млн кВт·годРослинна біомаса Гній Біогумус

електрична теплова
Моделі

Вихід біогазу,
млн м3
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сте майже втричі порівняно з моделлю № 4.
Виявилося, що підвищення жирності молока з
3,5 до 5% дасть змогу збільшити виробництво
сметани і сиру в 1,5 раза.
Згідно з нинішньою структурою посівних

площ і врожайністю культур (модель № 1) збір
сухої рослинної біомаси в господарстві стано-
вить 13,4 тис. т. За використання разом із гноєм
на підстилку або на добриво всіх відходів рос-
линництва накопичення сухої органічної речо-
вини становитиме 10 т/га.
Оптимізація водно-повітряного, поживного

режиму ґрунту та сівозміни дасть змогу збіль-
шити накопичення рослинної сухої речовини
більш як у 4 рази. За її повного використання
в тваринництві половина перетвориться в гній
[4]. У процесі його переробки на біоенергетич-
ному комплексі половина залишиться нероз-
кладеною у вигляді органічного добрива — біо-
гумусу, половина — трансформується в біогаз
[9]. Його спалювання на електростанції дасть
змогу отримувати на 1 м3 2,4 кВт·год електро-
енергії та 2,8 кВт·год теплової енергії (табл. 2).
Сучасна інфраструктура підприємства за

умови використання на добриво усіх надлишків

побічної продукції рослинництва забезпечує
досить високі рівні рециркуляції біогенних еле-
ментів. Однак загальний обсяг їх кругообігу
можна істотно розширити оптимізацією сіво-
зміни та подальшим розвитком інфраструкту-
ри. Це насамперед відновлення роботи ОЗС
«Хрещате», що дасть змогу значно збільшити
продуктивність органічної системи удобрення
за оптимізації водно-повітряного режиму ґрун-
ту. При цьому, навіть за рециркуляції азоту 75–
80%, фосфору — 91–93 і калію — 98–99%, для
забезпечення оптимальної інтенсивності ба-
лансу цих елементів потрібно вносити мі-
неральні добрива [1]. Ефективним заходом оп-
тимізації мінерального живлення рослин без
залучення промислових туків є придбання кон-
центрованих кормів (моделі № 5 і 6). Їх вико-
ристання дає змогу повертати в ґрунт 160–
175% від виносу з урожаєм азоту, 210–240 —
фосфору і 120–130% — калію, чим і забезпе-
чується систематичне розширення кругообігу
макро- і мікроелементів, підвищення продук-
тивності посівів та перехід на засади органіч-
ного землеробства і виробництва.
Важливою передумовою підвищення родю-

Елеватор 3,9 3,5 3,9 10,7 13,7

Тваринницькі приміщення (МТФ) 90,2 101,0 83,7 246,1 246,1

Обладнання для МТФ 7,9 8,8 7,3 21,1 21,1

Придбання маточного поголів’я 73,1 81,7 68,0 195,6 195,6

БЕК 68,7 66,0 55,5 153,3 153,3

Модулі з переробки:

  молока 22,8 25,3 29,9 82,1 85,7

  м’яса 3,4 3,8 3,2 8,9 8,9

Склади для продукції 1,7 1,8 2,1 5,8 8,7

Сховища для:

  кормів 29,0 37,3 31,6 84,7 84,7

  органічних добрив 5,0 5,1 5,1 9,0 10,0

ОЗС 50,3 50,3 50,3 50,3 50,3

Усього на інфраструктуру

  млн грн 356,0 384,6 310,5 837,3 847,7

тис. грн/га 141,6 153,0 123,5 333,1 337,2

3. С ладові інфрастр т ри та їх вартість, млн рн

Складові інфраструктури
Модель

№ 2 № 3 № 4 № 5 № 6
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чості ґрунту є забезпечення бездефіцитного
балансу гумусу. Вважали, що коефіцієнт пере-
рахунку післяжнивних і кореневих залишків у
сухій речовині від урожаю кукурудзи МВС ста-
новить 0,16, їх коефіцієнт гуміфікації — 0,15, а
щорічне утворення гумусу становить 0,47 т/га.
При цьому під кукурудзою мінералізується
1,56 т/га гумусу з його дефіцитом 1,09 т/га [2].
Коефіцієнт гуміфікації органічного добрива
після газогенерації (біогумусу) брали 0,2, тоб-
то його компенсувальна доза має бути на рівні
5,5 т/га. За всіма досліджуваними моделями
розвитку господарства розрахункова доза біо-
гумусу перевищує цей показник.
Отже, наведені варіанти міжгалузевої опти-

мізації вирізняються не лише високими вироб-
ничими показниками, а й забезпечують відтво-

рення родючості ґрунту та є екологічно спри-
ятливими. Водночас удосконалення галузевої
структури ДСП потребує значних капітальних
затрат. У разі приведення інфраструктури у
відповідність до потенціалу виробництва кормів
(модель № 2) капітальні витрати становитимуть
356 млн грн (табл. 3). Збільшення поголів’я ве-
ликої рогатої худоби за рахунок свиней потре-
буватиме додаткових тваринницьких приміщень,
придбання маточного поголів’я, збільшення
потужності сховищ для кормів, що підвищить
вартість інфраструктури до 384,6 млн грн (мо-
дель № 3). Навпаки, за продуктивності дійного
стада 10 тис. кг на рік чисельність тварин відпо-
відно до наявної кормової бази скоротиться, що
потребуватиме менших капітальних затрат на
тваринництво (модель № 4). Розширення кор-

Міжгалузева оптимізація сільськогосподарського
підприємства на осушуваних землях Полісся

5. Е ономічна оцін а моделей розвит підприємства

Показники, млн грн

Модель

Капітальні затрати – 129,3 141,0 123,5 333,1 337,2

Валовий дохід 8,2 121,3 129,2 147,1 382,2 532,2

Виробничі затрати 9,1 41,2 42,0 41,9 147,9 178,8

Чистий прибуток – 80,1 87,2 105,2 234,2 353,3

Строк окупності

інфраструктури, років – 1,6 1,6 1,2 1,4 1,0

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

4. Реалізація прод ції, млн рн

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Модель
Продукція

Картопля 2,1 – – – – –

Молоко 5,5 – – – – –

Жива вага 8,2 – – – – –

М’ясопродукти 2,5 37,4 30,5 25,7 70,8 70,8

Вершки – 77,4 85,8 103,1 494,6 502,9

Тверді сири – 131,9 146,2 180,2 282,9 639,4

Теплоенергія – 9,5 9,7 9,6 17,0 19,0

Електроенергія – 37,9 40,0 39,4 70,2 78,1

Мінеральні добрива 2,9 10,8 12,6 12,0 25,2 27,6

Валовий дохід:

  млн грн 21,2 305,0 324,8 369,8 960,7 1337,8

  тис. грн/га 8,4 121,3 129,2 147,1 382,2 532,2
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мової бази за рахунок залучення концентрова-
них кормів зовнішнього виробництва дасть змо-
гу різко збільшити чисельність великої рогатої
худоби зі зростанням вартості інфраструктури
до 837,3–847,7 млн грн (моделі № 5 і 6).
Розвиток галузевої структури господарства

дасть змогу істотно збільшити валовий дохід
(табл. 4). Ціну реалізації картоплі, живої ваги
та молока брали за даними Держкомстату в
Чернігівській області у 2012 р. Реалізацію про-
дуктів тваринництва брали середню в супер-
маркетах за винятком торгової націнки 20%.
Вартість мінеральних добрив — 3 тис. грн/т,
теплоенергії — 280 грн/Гкал, електроенергії —
1,345 грн/кВт·год.
Для об’єктивної економічної оцінки перспек-

тив розвитку підприємства потрібно враховува-
ти очікувані виробничі витрати: на корми та їх
підготовку до згодовування (20%) розраховува-
ли за середньою обласною собівартістю сило-
су і зерна або реалізаційною ціною в разі його
придбання; на утримання тварин — коефіцієнт

1,5 до собівартості кормів, на переробку моло-
ка і м’яса — 20% від їх собівартості.
Порівняння валового доходу від реалізації

отриманої продукції і виробничих витрат дає
змогу визначити чистий прибуток (табл.5). Як-
що за сучасних галузевої структури та продук-
тивності рослинництва і тваринництва вироб-
ництво по суті є неприбутковим, то оптимізація
сівозмінного фактора, поживного і водно-по-
вітряного режимів ґрунту з відповідним розвит-
ком тваринництва, біоенергетики, переробки та
зберігання продукції дасть можливість забезпе-
чити цей показник на рівні 80 тис. грн/га. За
максимального розвитку молочного скотарства
за рахунок свинарства прибутковість збіль-
шиться до 87 тис. грн/га, підвищення продук-
тивності дійного стада — до 105, залучення
концентрованих кормів зовнішнього виробницт-
ва — до 234, за підвищення жирності молока —
до 353 тис. грн/га. У всіх розглянутих варіантах
це дає змогу забезпечити строк окупності капі-
тальних затрат на рівні 1–2 років.

Навіть за високих показників продуктив-
ності рослинництва і тваринництва без між-
галузевої оптимізації Філії «Чемер» ДСП «Чай-
ка» забезпечити її високу прибутковість
проблематично. Реалізація агроресурсного
потенціалу осушуваних земель Полісся з от-
риманням максимальної кількості рослинної
біомаси потребує подальшого раціонального
її розподілу між продуктами харчування, біо-
енергією та органічними добривами з форму-
ванням чистого прибутку 80 тис. грн/га. Од-
нак, крім високої продуктивності рослинниц-
тва, потужними факторами підвищення еко-

Висновки

номічної ефективності господарства є досяг-
нення максимальних надоїв молока, поліпшен-
ня його якості та залучення концентрованих
кормів зовнішнього виробництва. Формування
адаптованої до агроресурсного потенціалу
регіону галузевої структури підприємства
забезпечуватиме розширене відтворення ро-
дючості ґрунту зі значно позитивними балан-
сами гумусу, макро- та мікроелементів без
застосування агрохімікатів. Це дасть змогу
перейти на засади органічного землеробства
і виробництва з відповідним подальшим поліп-
шенням економічних результатів.
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ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕДПОСІВНА
ПІДГОТОВКА НАСІННЯ КУКУРУДЗИ

Досліджено елементи інноваційної е оло ічно
чистої техноло ії збері ання насіння р дзи,
я а передбачає та і чинни и дов овічності:
низь воло ість й охолодження зерна, йо о
ерметичне па вання та обмеження різ их
температ рних оливань. З метою підвищення
схожості і врожайності ре омендовано обробляти
насіння перед сівбою новою омпозицією, я а
містить протр йни і рістре лятор.

Зберігання насіння є тривалим технологіч-
ним процесом, впродовж якого діють різні біо-
тично-абіотичні фактори, основні з них — во-
логість, температура, доступ кисню, а також
життєдіяльність комірних шкідників та розвиток
хвороб. Залежно від цих факторів застосову-
ють різні способи та режими зберігання насіння
кукурудзи, які мають забезпечувати його стій-
кість та якість.
Насіння переважно зберігають на кукурудзо-

обробних заводах, де зберігання є складовою
частиною технології. Його доводять до воло-
гості 13–14%, обробляють протруйниками і па-
кують у щільну паперову тару. Підготовлене
таким чином насіння зберігають до сівби про-
тягом 7–8 міс. чи більше (понад 1 рік) у разі
створення страхових, резервних та селекційних
фондів. На зберігання, незалежно від трива-
лості, насіння має закладатися з показниками
якості, встановленими чинним стандартом
ДСТУ 2240–93 «Насіння с.-г. культур. Сортові
та посівні якості. Технічні умови» [3].
Останнім часом технологія зберігання на-

сіння кукурудзи зазнає певних змін, а саме —
обробку хімічними речовинами намагаються
виконувати перед сівбою, коли стають відомі
обсяги реалізації. Тому насіння певний час збе-
рігається необробленим, внаслідок чого воно
може вражатися різними комірними шкідника-
ми та хворобами. Однак навіть в оброблено-
му стані та за тривалого зберігання протруєне

Ключові слова: кукурудза, насіння, умови зберігання, посівні та врожайні властивості.

насіння може знижувати свою енергію пророс-
тання та схожість [1].
З огляду на зазначене в Інституті сільсько-

го господарства степової зони НААН розроб-
ляють нові способи зберігання і передпосівної
підготовки, які забезпечують захист насіння,
подовжують термін його зберігання, підвищу-
ють якість. Одним з таких способів зберігання
є герметизація, за якої знижується або зовсім
припиняється волого-газообмін між насінням та
навколишнім середовищем. Внаслідок герме-
тизації у масі насіння змінюється склад повіт-
ря — зменшується вміст кисню до 3–5%, підви-
щується вміст діоксиду вуглецю до 15–18%,
вміст азоту залишається на початковому рівні
— до 78%. Однак невідомо, як ці зміни впли-
вають на якість і насамперед схожість насіння.
Велике значення також має застосування для
хімічної передпосівної обробки нових речовин
із групи стимуляторів та рістрегуляторів.
Мета роботи — встановити оптимальні па-

раметри зберігання насіння кукурудзи в умовах
герметизації, виявити вплив нових хімічних ре-
човин з групи пестицидів і стимуляторів на дов-
говічність і схожість насіння.
Методика досліджень. У процесі дослі-

джень вивчали вплив вологості, температури
та ступеня герметизації насіння у процесі три-
валого зберігання (2006–2012 рр.). Насіння до-
водили до вологості 9, 12 і 15%, пакували в ма-
теріал із різним ступенем доступу кисню —
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папір та поліетилен, зберігали в умовах на-
сіннєсховища (контроль) та за температури 3–
5 і 8–10°С. У процесі зберігання визначали
посівні та врожайні властивості насіння за
прийнятими методиками [2, 4]. Вивчали гібри-
ди різних груп стиглості, що на час проведен-
ня досліджень були районовані — Дніпровсь-
кий 181 СВ, Кадр 267 МВ, Любава 279 МВ,
Білозірський 295 СВ, Дніпровський 310 МВ,
Дніпровський 337 МВ.
Результати досліджень. Виявлено, що в

процесі зберігання температура та вологість
насіння змінюються залежно від умов навко-
лишнього середовища і способу пакування.
Особливим чином впливали умови навко-
лишнього середовища на насіння, яке було гер-
метично запаковане. Так, за розміщення па-
кетів ззовні насіннєсховища і коливання темпе-
ратури атмосферного повітря протягом доби в
межах 12–18°С на внутрішніх стінках поліети-
ленових пакетів виникав конденсат, від чого
насіння зволожувалося й погіршувалася його
якість.
За зберігання в умовах насіннєсховища, де

температура була стабільнішою, конденсат в
поліетиленових пакетах не створювався.
Сезонні гідротемпературні коливання, що

були пов’язані зі зміною пори року, також впли-
вали на вологість насіння залежно від його па-
кування, але іншим чином. Так, за пакування в
поліетилен вологість насіння майже не зміню-
валась, її коливання перебувало в межах 1%.
Стабілізація досягалася за рахунок впливу різ-
них факторів: фізичних, унаслідок призупинен-
ня сорбції-десорбції вологи насінням, а також
фізіологічних, в результаті значного зниження
інтенсивності дихання зернової маси, яка пере-
бувала в герметичному стані.
У паперовій упаковці, навпаки, ці фактори

посилювалися, тому вологість насіння колива-
лася в значних межах — до 6,2% залежно від
варіанта досліду, найбільшого зволоження за-
знавало насіння з початковою вологістю 9%.
Коливання мало певну закономірність, насіння
зволожувалося за зимово-весняний період і
підсихало за літньо-осінній, наближаючись до
рівноважної вологості з навколишнім середо-
вищем. У зимовий і весняний періоди зволо-
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1. Схожість насіння р дзи залежно від воло ості і способ збері ання, %

Відкритий (папір) 9 98 95 92 73 60

12 95 92 90 70 51

15 91 90 84 63 30

Герметичний (поліетилен) 9 99 98 98 96 95

12 97 96 95 92 85

15 87 85 61 33 0

1 2 3 4 5
Спосіб зберігання

Вологість
початкова,

%

Роки зберігання

2. Схожість насіння р дзи залежно від воло ості і температ ри збері ання, %

Не регульований 9 99 96 92 90 90

12 98 94 90 87 85

15 81 74 69 23 0

Постійний, 8–10оС 9 99 97 96 96 92

12 99 96 95 94 91

15 96 93 90 75 61

Постійний, 3–5оС 9 99 99 98 96 96

12 99 99 96 94 94

15 97 96 94 81 70

1 2 3 4 5
Температурний режим, оС

Вологість
початкова,

%

Роки зберігання
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ження було таким сильним, що перевищувало
норму, встановлену для зберігання, тобто по-
над 14%.
Різний стан насіння, зумовлений способами

зберігання, вплинув на його схожість (див.
табл. 1). У стандартних умовах (вологість 12–
13%, пакування в папір) насіння зберігало кон-
диційну схожість протягом 2-х років, а за зни-
ження вологості до 9–10% — протягом 3-х років.
Герметичне пакування насіння за зазначе-

них рівнів вологості збільшувало термін збері-
гання до 4-х і 5-ти років відповідно. Насіння ок-
ремих гібридів (Дніпровський 181 СВ, Дніпров-
ський 310 МВ) за пакування в поліетилен та
при вологості 9–10% зберігало кондиційну схо-
жість протягом 5–9 років залежно від умов ви-
рощування і способів післязбиральної обробки.
Закладка кукурудзи з вологістю 15% знижу-

вала вже в перший рік схожість насіння, запа-
кованого в папір, на 4–7%, в поліетилен — на

10–12% порівняно з сухим. Отже, зберігання
насіння з такою вологістю може бути допуще-
не лише як короткочасний захід (4–5 міс.) з
пакуванням лише в папір.
Іншим, не менш важливим показником, який

впливав на зберігання насіння, є його темпе-
ратура. У наших дослідах встановлено, що за
зниження температури при зберіганні підви-
щується стійкість насіння, а тому і схожість. При
цьому ефект від зниження температури зале-
жав також від вологості насіння (див. табл. 2).
Так, після 5 років зберігання при темпера-

турі 3–5°С і вологості 9% схожість насіння ста-
новила 96%, а при температурі 8–10°С — 92%.
При вологості 12% і тих самих температурах
схожість становила 94 і 91% відповідно. Особ-
ливо ефективним виявилося охолодження на-
сіння з підвищеною вологістю — до 15%, воно
залишалося кондиційним за схожістю протягом
3-х років зберігання. У середньому внаслідок

3. Схожість та врожайність насіння р дзи залежно від співвідношення мов «збері ан-
ня — хімічна оброб а»

Зберігання 1 98 77 5,40

2 97 73 4,95

3 94 60 4,54

Хімічна обробка — 1 97 81 5,86
зберігання 2 94 80 5,79

3 90 70 4,90

Зберігання — 1 98 84 6,17
хімічна обробка 2 97 84 6,03

3 94 78 5,85

НІР05 для:

  способів 0,15–0,23

  років 0,18–0,26

Урожайність
зерна, т/га

Співвідношення
«зберігання —
обробка»

Зберігання, роки
Схожість, %

лабораторна польова

4. Вплив оброб и-протр єння під час збері ання на схожість і врожайність насіння ібридів
р дзи

Урожайність
зерна, т/гаОбробка Термін зберігання

Схожість, %

лабораторна польова

Контроль на початку 96 82 7,26

(без обробки) 1 рік 95 78 6,83

2 роки 92 75 6,68

Протруйник + на початку 96 84 7,44

стимулятор + 1 рік 96 83 7,23

плівкоутворювач 2 роки 95 81 7,19

НІР05 3,8–3,1 0,25–0,27
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поєднаного впливу низької температури і воло-
гості зерна метод охолодження підвищував
схожість насіння після першого року зберіган-
ня на 5–6%, другого — 7–10, третього — 8–10,
четвертого — 21–23, п’ятого — 23–32% по-
рівняно зі зберіганням в умовах насіннєсхови-
ща (без охолодження).
Як уже зазначалося, зберігання тісно пов’я-

зане з передпосівною підготовкою насіння, зок-
рема з хімічною обробкою — протруєнням. У
дослідах виявлено різний вплив протруєння
залежно від того, коли його проводили — пе-
ред закладанням насіння на зберігання чи після
нього, тобто перед сівбою (див. табл. 3). Про-
труєння насіння проводили препаратом віта-
вакс 200 ФФ у рекомендованій дозі (3 л/т).
Встановлено, що передпосівна обробка під-

вищувала польову схожість насіння на 3–8%,
врожайність зерна — на 0,24–0,95 т/га порівня-
но із завчасним протруєнням і зберіганням об-
робленого насіння. Такі результати, на наш
погляд, пов’язані з певною токсичною дією про-
труйника на зародок насіння в процесі його три-
валого зберігання, адже лабораторна схожість
обробленого насіння погіршувалась. Однак по-

рівняно з необробленим насінням завчасне
протруєння було все ж таки ефективним — по-
льова схожість підвищувалась на 4–10%, вро-
жайність зерна — на 0,36–0,84 т/га.
Останнім часом для хімічної обробки широ-

ко використовують різні стимулювальні речови-
ни — регулятори росту, мікроелементи тощо.
Інститутом сільського господарства степової
зони НААН і Дніпропетровським хіміко-техно-
логічним університетом створено новий регу-
лятор росту з групи фумарів, який разом з фун-
гіцидом вітавакс 200 ФФ підвищував польову
схожість насіння і врожайність гібридів кукуруд-
зи. Перевагою нового комплексу речовин було
те, що він діяв ефективно протягом усього пе-
ріоду зберігання (див. табл. 4).
Так, польова схожість насіння, що зберіга-

лось обробленим протягом двох років, коливала-
ся в межах 81–84%, а врожайність зерна —
7,19–7,44 т/га, що було в межах похибки дослі-
ду. Крім того, доза протруйника в комплексі ре-
човин зменшувалася на 20%, що знизило не-
гативне навантаження на зародок насіння, спри-
яло вищій лабораторній схожості у процесі збе-
рігання порівняно з повною дозою протруйника.

Технологія зберігання насіння кукурудзи має
враховувати біологічну й технологічну стій-
кість гібридів, а також їхню тривалість збе-
рігання. За короткочасного періоду (до 7–
8 міс.) рекомендується типова техноло-
гія зберігання. За тривалого зберігання (по-
над 1 рік) більш ефективними є герметиза-
ція насіння при вологості зерна 9–12%, а та-
кож охолодження до температури 3–10° С. За
поєднання усіх чинників стійкості (гермети-
зація, низька вологість, охолодження зерна)
тривалість зберігання насіння з високою схо-
жістю може досягати 4–5 років. Для досяг-
нення герметизації слід використовувати різ-
не пакування: мішки поліетиленові або папе-

Висновки

рові із шаром поліетилену, а також контей-
нери, в яких обмежується вологообмін між
насінням і навколишнім середовищем. За та-
кого пакування важливим є виключення будь-
якого різкого коливання температури, тоб-
то насіннєвий матеріал бажано розміщувати
тільки у приміщеннях-насіннєсховищах. Розмі-
щення насіння ззовні не допускається, інакше
в його масі може виникати конденсат воло-
ги, ушкодження зародка і значне погіршення
якості. З метою поліпшення якості насіння ку-
курудзи рекомендується обробляти його пе-
ред сівбою комплексом речовин, у складі яко-
го містяться протруйник вітавакс 200 ФФ
та новий рістрегулятор з групи фумарів.
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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По либлено теорети о-методоло ічні та пра тичні
засади інноваційно о сприяння розвит
а ропромислово о виробництва У раїни.
Висвітлено ряд с ладових інноваційної діяльності
в а ропромисловом виробництві. Серед
оловних завдань а ропромислово о виробництва —
відпрацювання механізмів і підходів, я і дали б
змо забезпечити населення нашої раїни
висо оя існими, і, зо рема, е оло ічно чистими
прод тами харч вання за дост пними цінами,
а та ож вип с прод ції на е спорт.

У Стратегії розвитку сільського господарства
України на період до 2020 р. чільне місце відво-
диться утвердженню інноваційної моделі роз-
витку економіки, становленню нової дієздатної
національної системи, яка б функціонувала на
ринкових засадах і принципах самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Питання інноваційної діяльності в агропромис-
ловому виробництві досліджували вітчизняні і
зарубіжні науковці, зокрема Й. Шумпетер,
Б. Санто, Б. Твісе, Р. Фостер, Ю. Лупенко,
М. Кісіль, М. Кулаєць, П. Музика, В. Геєць, О. Вит-
вицька, В. Збарський, В. Месель-Веселяк,
М. Кропивко та ін.
Однак чимало аспектів цієї актуальної про-

блеми в нових економічних умовах залишають-
ся недостатньо вивченим і потребують глиб-
ших досліджень.
Мета досліджень — довести нагальну по-

требу інноваційної діяльності в агропромисло-
вому виробництві за відпрацювання та впро-
вадження режиму стимулювання інноваційної
політики в державі, орієнтованої на економіч-
не зростання наукомісткої сфери, забезпечен-
ня економічних, інфраструктурних та інституцій-
них передумов переходу до інноваційної мо-
делі розвитку.

Ключові слова: інноваційна модель, стратегічні напрями, інноваційна політика, продовольча
безпека, генетичний потенціал, інноваційний розвиток, інтелектуальний капітал,

конкурентоспроможність.

Результати досліджень. Мережа наукових
установ (організацій) та навчальних закладів
усіх рівнів акредитації здатна забезпечити ре-
алізацію науково-технічного прогресу й іннова-
ційної перебудови української економіки. Аналіз
основних положень, визначених стратегічними
напрямами розвитку сільського господарства
України на період до 2020 р., а також резуль-
тати досліджень у сфері інноваційної діяльності
дають змогу визначити головні напрями утвер-
дження інноваційної моделі розвитку економі-
ки, зокрема й аграрної [2].
Маємо усвідомити, що найоптимальнішим із

можливих напрямів розвитку вітчизняного під-
приємства є інноваційний. Вирішення цього
питання сприятиме, з одного боку, безпере-
бійному надходженню на споживчий ринок зро-
стаючої кількості різноманітних продуктів хар-
чування високої якості, а з другого — підвищен-
ню купівельної спроможності населення України.
А поки що доводиться констатувати: досі не

вдалося призупинити спад життєвого рівня на-
селення у світі і, зокрема, в Україні, про що на-
очно свідчать дані табл. 1.
Заслуговує на увагу й те, що в Україні у

1990 р. енергетична цінність добового раціону
харчування на одну особу становила 3597 ккал
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з умістом білка 105 г, жиру — 124 г, а нині ці
показники значно нижчі (близько 3 тис. ккал,
79,3 г білка і 87,8 г жиру). Для одержання ви-
соких врожаїв з належною якістю продукції, що
прямо впливає на продовольчу безпеку, необ-
хідно, щоб усі фактори чітко спрацьовува-
ли. Один з найвидатніших агрохіміків світу
Д.М. Прянішніков писав: «Для отримання висо-
кого врожаю належної якості необхідно, щоб усі
фактори росту рослин були представлені у
відповідних гармонійних співвідношеннях (про-
порціях), які найбільше відповідають потребам
рослин у відповідні періоди росту і розвитку»
[5]. Відродження аграрного виробництва на су-
часному етапі демократичного державотворення
має ґрунтуватися переважно на досягненнях
науково-технологічно-технічного прогресу, виз-
начальна роль в якому належить розвитку на-
уки, прискоренню інноваційної діяльності. У за-
гальній схемі розкриття соціально-економічної
сутності розвитку науково-технологічно-техніч-
ного прогресу в аграрному секторі економіки
України — «наука — технології — техніка —
виробництво» рушійною силою, яка набуває
імпульсивного характеру, є наука (рис. 1).
Вивчення багаторічного досвіду свідчить, що

накопичення нових наукових знань є мало-
ефективним, якщо воно не спричинюється до
створення нових технологічних засобів, нових
прогресивних ресурсоощадних технологій, які
матимуть широке практичне застосування.
Процес реалізації науки у виробництві висту-
пає функцією або потребами матеріального
виробництва. Отже, без утілення наукових до-

Інноваційна діяльність
в агропромисловому виробництві України

сягнень в матеріальне виробництво наука не
може перетворитися на безпосередню продук-
тивну силу. Сучасний економічний і науково-
технологічно-технічний розвиток аграрного сек-
тору характеризується глобалізацією ринку,
загостренням на ньому конкуренції товарови-
робників, збільшенням чисельності працівників,
зайнятих висококваліфікованою працею, зрос-
танням рівня технологічності виробництва, по-
ширенням усебічної оперативної інформації.
Пріоритетності у розвитку агропромислового
виробництва набуває новий чинник, пов’язаний
з інтелектуальною складовою процесу вироб-
ництва і значною мірою впливає на дохідність
та інші соціально-економічні показники аграр-
ного сектору. Йдеться про інтелектуальний ка-
пітал — ресурс, що характеризує обсяг і рівень

М’ясо та м’ясопродукти 68,2 38,9 32,8 39,1 50,6 49,7 52,0 51,2 80
Молоко та молочні
продукти 373,2 243,6 199,1 225,6 213,8 212,4 206,4 204,9 380
Яйця, шт. 272 171 166 238 260 272 290 310 290
Хліб і хлібопродукти 141,0 128,4 124,9 123,5 115,4 111,7 111,3 110,4 101
Картопля 131,0 123,8 135,4 135,6 131,8 133,0 128,9 139,3 124
Овочі та баштанні
культури 102,5 96,7 101,7 120,2 129,2 137,1 143,5 162,8 161
Плоди, ягоди та виноград
(без переробки на вино) 47,4 33,4 29,3 37,1 43,5 45,6 48,0 52,6 90
Риба та рибні продукти 17,5 3,6 8,4 14,4 15,3 17,5 15,1 13,4 20
Цукор 50,0 31,6 36,8 38,1 40,0 40,9 37,9 38,5 38
Олія 11,6 8,2 9,4 13,5 14,3 15,0 15,4 13,7 13

Прим і т к а . *Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2000 р. № 656. Статистич-
ний збірник «Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України». — К.: Дер-
жавна служба статистики України, 2012. — С. 9. 3а термінологією МОЗ України «Орієнтовний набір ос-
новної продовольчої сировини і харчових продуктів для забезпечення у середньому на душу населення
на 2005–2015 роки».

1. Споживання основних прод тів харч вання в У раїні (на 1 особ за рі , )*

Раціо-
нальні
норми

  1990  1995  2000  2005    2008    2009    2010 2011Продукт

Рис. 1. Розвито на ово-техноло ічно-тех-
нічно о про рес в а рарном се торі е оно-
мі и У раїни

Виробництво

Технології

Наука

Техніка
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знань та інтелектуальний потенціал організацій-
но-виробничих структур як важливий критерій
визначення конкурентоспроможності підприємств.
Щоб сформувати конкурентоспроможне аг-

рарно-промислове виробництво, яке має на
меті вирішення політичних, соціальних, еконо-
мічних питань і гарантування продовольчої без-
пеки країни, слід створити відповідні передумо-
ви для економічного зростання. Варто зазначи-
ти, що провадження підприємницької діяльності
в умовах ринкової економіки неможливе без
здійснення моніторингових досліджень, які пе-
редбачають вивчення попиту, обсягу пропо-
зицій, наявності сировинної бази, виробничих
потужностей, робочої сили, способів інвесту-
вання та багатьох інших питань, що мають уза-
гальнюватися у вигляді бізнес-плану. Підпри-
ємство, яке організовується стихійно,без мар-
кетингових досліджень,приречене на невдачу.
В Україні сформовано потужний науково-

технічний і кадровий потенціал, спроможний
розв’язувати фундаментальні та прикладні на-
укові проблеми розвитку сільськогосподарсь-
кого виробництва, його інтеграції у світове рин-
кове середовище, де активними провайдера-
ми науково-технологічно-технічних досягнень
стануть тільки ті наукові установи, інноваційні
структури, які мають відповідний дослідно-екс-
периментальний потенціал для випробування
(перевірки), доведення нововведень до світо-
вого рівня. Науково-дослідна сфера має орієн-
туватися на ринок новітніх розробок, вивчати
попит на наукову продукцію, створювати такі
технології, які б у ринкових умовах відповіда-
ли критеріям ефективності, були маловитратни-
ми, ресурсоощадними й екологічно безпечними.
Слід зазначити, що через диспаритет цін,

який склався між промисловістю і сільським
господарством, відшкодовувати витрати на ви-
робництво можливо лише за умови забезпе-
чення виробництва досить великими обсягами
сільськогосподарської продукції високої якості.
Саме тут потрібні новітні технології із залучен-
ням нетрадиційних ресурсів, які б до того ж
були екологічно безпечними. Впровадження
згаданих технологій потребує поєднання і вза-
ємодії таких важливих компонентів, як форму-
вання сприятливої науково-технологічно-техніч-
ної політики держави, фінансування науки в
необхідних обсягах, забезпечення зацікавле-
ності вчених у власних результатах і поліпшен-
ня інформаційно-дорадчого супроводу. Викорис-
товуючи зарубіжний досвід, в Україні доцільно
запровадити комплекс економічних інструмен-
тів, які б забезпечили прискорення науково-тех-
нологічно-технічного прогресу в аграрній сфері.

Насамперед слід сформувати ефективну
систему фінансування фундаментальних і най-
важливіших прикладних розробок за рахунок
державного бюджету з метою наближення їх
результатів до потреб практики.
Заслуговує на увагу те, що в Україні ведеть-

ся значна робота з підготовки й перепідготов-
ки фахівців у вищих навчальних закладах I–
IV рівнів акредитації, зокрема в ННІ ПО НУБіП
України, метою якого є реалізація положень
державної політики в галузі вищої аграрної ос-
віти щодо задоволення потреб АПК, підвищен-
ня кваліфікації та перепідготовки керівних кад-
рів і фахівців агропромислового виробництва.
Не можна не зауважити, що більша части-

на виробленої інноваційної продукції припадає на
землеробські, рослинницькі і тваринницькі галузі.
Науково-дослідна сфера має орієнтуватися

на ринок новітніх розробок, вивчати попит на
наукову продукцію, створювати такі технології,
які б в умовах сучасної економіки відповідали
критеріям ефективності, були маловитратними,
ресурсоощадними й екологічно безпечними. У
навчальному процесі значна увага приділяєть-
ся головному змісту інноваційного шляху роз-
витку підприємництва в нашій державі, зокре-
ма й агропромислового виробництва, не виклю-
чаючи і колективної форми підприємництва.
Статистика показує, що в східних, південних

і центральних областях, де збереглася стійка
структура колективних господарств, виробля-
ється значний обсяг продукції належної якос-
ті — зерна, молока, м’яса,соняшнику та іншої
продукції. Проте й тут у значній частині колек-
тивних господарств нині створені й активно
функціонують структури, властиві для ринкової
економіки, в основу яких покладено приватну
власність, створено підрозділи маркетингу, ко-
операції збуту, комерційних зв’язків тощо.
У контексті питання методології підвищення

ефективності інноваційної підприємницької ді-
яльності в аграрному секторі економіки розгля-
даються дуже важливі суб’єктивні людські чинни-
ки, зокрема ментальність, мотиваційні чинники
селянина—виробника, адже причиною низьких
темпів розвитку ефективності підприємництва
є певний консерватизм сільськогосподарських
товаровиробників, небажання враховувати сві-
товий досвід, надбання науки й освіти.
Велике значення має формування інновацій-

ного фонду та ринку науково-технологічно-тех-
нічної продукції в аграрному секторі. Насам-
перед слід розглянути механізм формування
інноваційних фондів у плані концентрації нау-
кових розробок і фінансових ресурсів для їх
подальшої практичної реалізації.
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На нашу думку, варто на базі НААН або ж
при Мінагрополітики і продовольства України
створити структуру, яка охоплюватиме широ-
кий діапазон інтересів різних структур. При уп-
равліннях в областях і районах можливе фор-
мування груп спеціалістів, здатних виконувати
координаційну функцію щодо запровадження
інновацій, формування замовлень на їх ство-
рення (розробку) науковими установами, про-
ведення маркетингових досліджень тощо.
Однак вирішальною ланкою запровадження

інновацій, безперечно, було і залишається ви-
робництво.
Однією з умов успішного науково-технічно-

го й інноваційного розвитку країни є створення
й державна підтримка різних форм кооперації
та інтеграції наукових, виробничих і фінансових
організацій та структур.

Між науково-проектними організаціями, ус-
тановами з їхніми кінцевими науково-техноло-
гічно-технічними розробками й виробництвом
має бути налагоджено тісний зв’язок для раціо-
нального виконання спільного завдання — ство-
рення і запровадження в практику нововведень
з максимальною ефективністю (рис. 2).
Організація інноваційної діяльності тісно

пов’язана з усебічним господарським викорис-
танням інтелектуального капіталу, вона по-
требує переорієнтації в системі державного ре-
гулювання на широке заохочення підприєм-
ництва, приватної ініціативи, скоординовану
систему управління інноваційними процесами.
Сучасні інноваційні процеси, які потребують

високопрофесійного менеджменту, диктують
доцільність застосування нових форм управ-
ління в інноваційній діяльності — це інформа-
ційно-консультаційні центри, концерни, асоці-
ації тощо.
В умовах глобалізації ми маємо активно роз-

вивати бізнес у сфері наукових знань на пріо-
ритетних фінансових, ресурсних та інформа-
ційно-інтегрованих засадах.
Нині в багатьох країнах світу ведеться актив-

ний діалог про те, як організувати інформацій-
ну систему, що дала б змогу підприємствам,
зокрема агропромислового виробництва, ефек-
тивно використовувати новації інтелек-
туального потенціалу й успішно функціонувати
в ринкових умовах. У цих країнах реалізується
принцип технологічних змін, організовуються
сучасні інноваційні структури діяльності, вони
беруть активну участь у міжнародному техно-
логічному обміні.

Інноваційна діяльність
в агропромисловому виробництві України

Рис. 2. Форм вання інноваційно о фонд для
онцентрації НДДКР

Розробка інновацій

Інноваційні
інкубатори

Агротехнопарки
Агромагазини

Управління сільським
господарством
Дорадча служба

Виробник Фінансова група

Поглиблено теоретико-методологічні та
практичні засади формування і розвитку інно-
ваційної діяльності в агропромисловому сек-
торі економіки України.

Висновки

Інноваційна модель розвитку вітчизняного
аграрного виробництва в умовах ринку спри-
ятиме конкурентоспроможності сільськогос-
подарської продукції в Україні.
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ЕКОНОМІКА

Трансформаційні зміни в економічному ме-
ханізмі господарювання товаровиробників аг-
рарного сектору економіки України призвели до
порушення організаційних зв’язків у ланцюзі
«виробник — споживач», недосконалості ціно-
утворення, монополізму заготівельних, пере-
робних і торговельних підприємств, що стримує
розвиток конкуренції на внутрішньому ринку.
Сільськогосподарські підприємства як основні
постачальники агропродовольства, що забез-
печують продовольчу безпеку країни, функціо-
нують в умовах невизначеності. У цій ситуації
набувають актуальності завдання розробки та
реалізації сільськогосподарськими підприєм-
ствами заходів щодо забезпечення ефектив-
ності виробничо-збутової діяльності на основі
гнучкої адаптації до вимог ринку через реалі-
зацію внутрішніх резервів удосконалення збу-
тової діяльності, розвиток інфраструктурної
складової, відповідне інформаційне забезпе-
чення процесів ухвалення управлінських рі-
шень у цій сфері.
За умови недостатнього розвитку інфра-

структури багатоканальний збут і його форми
замінюються реалізацією більшої частини про-
дукції посередницьким структурам. При цьому
товаровиробник втрачає у ціні, відволікає від
виробництва дефіцитні ресурси на створення
бази зберігання і переробки вирощеної про-
дукції.
Теоретичні, методологічні та прикладні по-

ложення щодо забезпечення ефективного збу-
ту продукції висвітлені у працях провідних віт-
чизняних та зарубіжних учених. Сутність збутової
діяльності у практиці зарубіжних товаровироб-
ників висвітлено у працях Г. Астратової, Ф. Бу-
кереля, А. Дайана, В. Клюкача, П.Р. Колса,
Р. Ланкара, А. Папцова, В. Узуна, М. Трейсі,

Ключові слова: збут, сільськогосподарська продукція, сільськогосподарські товаровиробники,
канали збуту.

Дж. Н. Уля та ін. Тему розвитку збуту сільсько-
господарської продукції у вітчизняних умовах
розвивають І. Баланюк, В. Гончаров, О. Вар-
ченко, А. Даниленко, С. Дусановський, О. Єрар-
кін, С. Кваша, Д. Крисанов, Х. Махмудов, Л. Ми-
хайлова, Л. Молдаван, Т. Осташко, П. Саблук,
І. Соловйов, М. Солодкий, Г. Шевченко, О. Шпи-
куляк, О. Шпичак та ін. учені. Їхні наукові праці
стали основою для побудови теоретичної бази
дослідження. Водночас питання розробки ра-
ціональної системи збуту сільськогосподарсь-
кої продукції та розвитку елементів інфраструк-
тури у нинішніх умовах потребують урахування
динамічних змін в аграрному секторі економіки
та внутрішніх можливостей товаровиробників.
Мета досліджень — здійснити оцінку тео-

ретичних підходів до трактування поняття
«збут», проаналізувати сучасний стан реалі-
зації сільськогосподарської продукції і запропо-
нувати способи його поліпшення.
Методи досліджень. Для виконання по-

ставлених завдань використано такі методи та
прийоми: монографічний, статистичних групу-
вань, кореляційно-регресійного аналізу й анке-
тування.
Результати досліджень. Збутова діяль-

ність суб’єктів господарювання, організована з
урахуванням економічних принципів, сприяє
збалансованості ринкових структур, подоланню
суперечностей і конфліктів між ними. Принци-
пи обміну формують основу, розкривають сут-
ність і визначають перспективи ринкових відно-
син, при врахуванні та використанні яких ство-
рюється сукупність необхідних і достатніх умов
й передумов для формування та функціонуван-
ня ефективної системи збутової діяльності сіль-
ськогосподарських товаровиробників.
Збут сільськогосподарської продукції та про-
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довольства є з’єднувальною ланкою між сіль-
ським господарством і третьою сферою агро-
промислового виробництва, тобто є сукупністю
галузей, які забезпечують надходження про-
дукції від сільськогосподарських товаровироб-
ників до кінцевого споживача, а саме: заготі-
вельною мережею, первинною і вторинною пе-
реробкою продукції, системою оптової і роз-
дрібної торгівлі. Поняття «збут» у науковій літе-
ратурі розглядається в кількох площинах, а
саме: як акт продажу готової продукції; збут
продукції як система всіх заходів, що прово-
дяться після виходу продукції за межі підприєм-
ства; методи поширення товарів; комплекс за-
ходів щодо реалізації та просування товарів до
кінцевих споживачів [1]. Такі поняття звужують
роль збуту і розглядають його як функцію, під-
порядковану маркетингу.
Безпосередньо для аграрної сфери система

збуту — це впорядкована сукупність взаємопо-
в’язаних і взаємозалежних елементів (товаро-
виробники продукції, закупівельні організації,
складське господарство, переробні підприєм-
ства, підприємства оптової і роздрібної торгівлі
та громадського харчування), задіяних у про-
цесі товароруху продукції до кінцевого спожи-
вача, метою якої є задоволення платоспромож-
ного попиту кінцевого споживача та забезпе-
чення взаємовигідних відносин між учасниками
процесу просування продукції [2].
Формування системи збуту сільськогоспо-

дарської продукції відбувалося за кількома на-
прямами відповідно до суспільного розвитку
нашої країни і передбачало використання пев-
них економічних важелів у регулюванні процесу
господарської діяльності. Сучасна трансфор-
мація аграрного сектору потребує диверсифіка-
ції інституційної структури просування продукції
на ринок та вдосконалення каналів збуту.
Нині склалася суперечлива ситуація: з од-

ного боку, сільськогосподарські та інші товаро-
виробники одержали можливість самостійно
здійснювати виробничо-збутову діяльність, з
другого — економічний механізм і лібераліза-
ція ринку призвели до порушення економічних
відносин між сільськогосподарськими товаро-
виробниками та іншими суб’єктами агропродо-
вольчого ринку. Pозвиток збутової діяльності
товаровиробників в аграрному секторі економі-
ки супроводжуватиметься позитивними зміна-
ми за умови використання таких економічних
важелів, як інтеграція та кооперація, оптиміза-
ція трансакційних витрат, розвиток традиційних
та альтернативних каналів реалізації сільсько-
господарської продукції, удосконалення ринко-
вої інфраструктури збуту, забезпечення умов

гарантованого збуту продукції, організація ін-
формаційного забезпечення, обґрунтування
збутових стратегій, формування маркетингово-
логістичного забезпечення тощо.
Найважливішою умовою забезпечення ефек-

тивності збуту продукції сільськогосподарськи-
ми підприємствами є його диверсифікованість
через розширення каналів реалізації за раху-
нок розвитку кооперативного збуту, продажу за
прямими зв’язками, через біржі, ярмарки, аук-
ціони, а також розвитку внутрішньогосподарсь-
кої реалізації [3]. Необхідність зниження втрат
сільськогосподарської продукції на стадії транс-
портування, переробки і зберігання, скорочен-
ня термінів доставки, зменшення витрат на ре-
алізацію зумовить розвиток прямих зв’язків
сільськогосподарських товаровиробників із пе-
реробними підприємствами та іншими терито-
ріально наближеними споживачами.
За результатами анкетного опитування ке-

рівників сільськогосподарських підприємств різ-
них форм господарювання, основними пробле-
мами сільськогосподарських товаровиробни-
ків у реалізації продукції є низький рівень заку-
півельних цін; відсутність навичок пошуку най-
ефективніших каналів збуту; брак у сільськогос-
подарських товаровиробників інформації про
маркетингові канали збуту та ціни; невідповід-
ність якості продукції вимогам переробних під-
приємств.
Залежно від організаційно-правових форм

господарювання сільськогосподарські товаро-
виробники націлені на різновекторну спрямо-
ваність у виборі каналів збуту продукції [4]. Так,
продаж комерційним суб’єктам господарюван-
ня є основним напрямом збуту продукції для
сільськогосподарських підприємств, на який
припадає 83,8 % реалізованої продукції рос-
линництва. У 2011 р. сільськогосподарські під-
приємства за цим напрямом реалізували 82,7%
зернових культур; 90,5% — олійних культур;
87,5 — картоплі; 75,9 — баштанних культур;
48,8% винограду. На ринку і безпосередньо пе-
реробним підприємствам реалізовано 12,8%
рослинницької продукції. За цими напрямами
було продано 92,9% буряків цукрових, 52%
овочів.
Частково регульованими каналами продажу

зерна сільськогосподарськими товаровиробни-
ками є реалізація його заготівельним організа-
ціям, населенню та продаж і видача в рахунок
оплати праці. Проте частка таких каналів ско-
рочується, відповідно збільшується обсяг реа-
лізації зерна за іншими каналами збуту. Вод-
ночас більшість дрібних сільськогосподарських
товаровиробників реалізують вирощену про-

Методологічні підходи до оцінки збуту
продукції сільськогосподарськими товаровиробниками
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дукцію в період масового збирання врожаю,
коли ціна найнижча. Основною причиною є від-
сутність потужностей для зберігання зерна,
дефіцит обігових коштів і низький рівень роз-
витку кооперативних структур. Вертикально-
інтегрованим структурам доступні різні варіан-
ти продажу і страхування ризиків зниження цін
на свою продукцію [5].
У ланцюгу товароруху «виробник — спожи-

вач» зернотрейдери виконують функції форму-
вання товарних партій, транспортування, очи-
щення, сушіння та зберігання зерна. Одним із
головних негативних аспектів участі посеред-
ника на певному етапі руху товарів є те, що до
вартості товару додається його маржа. Пози-
тивна роль посередників виявляється у під-
тримці так званої ліквідності ринку, адже вони
беруть на себе можливі ризики, які виникають
у процесі товароруху від виробника до спожи-
вача. Економічна доцільність залучення посе-
редника у процес руху зерна як для покупця,
так і для продавця формується такими умова-
ми: відсутністю необхідності розвитку своєї
транспортної структури й залучення праців-
ників, які б займалися пошуком або продажем
товару, також відпадає потреба в детальній
оцінці й мінімізації тієї самої додаткової вар-
тості, що виникає з рухом товару.
Функціонування каналів розподілу продо-

вольства великою мірою визначається специ-
фікою видів сільськогосподарської продукції,
що полягає в поєднанні вираженої сезонності
поставок сільськогосподарської продукції та ви-
сокої рівномірності споживання готових про-
дуктів харчування. Ця особливість висуває до-
даткові вимоги до збутових каналів: гнучке їх
функціонування, формування товарних і фінан-
сових резервів, розвинене складське господар-
ство, розгалужена транспортна система і ре-
тельний ринковий моніторинг.
Продаж продукції рослинництва сільськогос-

подарськими підприємствами здійснюється за
диверсифікованими каналами збуту, на вибір
яких впливають різні чинники, зокрема вид про-
дукції, розмір посівної площі, готовність про-
дукції до споживання тощо. За реалізації ово-
чів, фруктів, картоплі сільськогосподарськими
підприємствами досить поширеними каналами
збуту є продаж на оптових ринках, безпосеред-
ньо у супермаркети, а господарствами насе-
лення — торгово-посередницьким структурам,
які здійснюють закупівлю за подвірного об’їзду.
Щодо особливостей реалізації тваринницької

продукції сільськогосподарськими підприємст-
вами, то тут пріоритетним каналом збуту є про-
даж переробним підприємствам. Так, частка

цього каналу в загальному обсязі продажу мо-
лока у 2011 р. становила 94,6%, м’яса свиней
та великої рогатої худоби — відповідно 60,3 і
61,9%. При цьому продаж тваринницької продук-
ції особистими селянськими господарствами
здійснюється переважно за «іншими каналами»,
тобто торгово-посередницькими структурами,
тоді як найвищий рівень цін зафіксовано за
продажу на роздрібних продовольчих ринках.
Основними недоліками в системі реалізації

худоби та свиней є: наявність великої кількості
суб’єктів заготівлі худоби, які формують бага-
торівневі тіньові канали збуту дрібних партій,
внаслідок чого набагато знижується первинна
ціна продажу й підвищується кінцева ціна спо-
живання; відсутність у товаровиробників інфор-
мації про стан і кон’юнктуру ринків збуту про-
дукції; відсутність збутових кооперативів, дріб-
нооптових формувань із закупівлі та коопера-
тивних центрів оптового збуту худоби, а також
відповідним чином облаштованих і доступних
для товаровиробників регіональних оптових
ринків худоби [6].
Отже, багатоканальний характер наявної сис-

теми збуту сільськогосподарської продукції і про-
довольства зумовлений різноманітністю видів
сировини та продовольства і визначає дифе-
ренціацію напрямів та заходів з удосконален-
ня системи збуту в розрізі окремих продукто-
вих ринків. Із розвитком спеціалізації і впро-
вадженням нових технологій виробництва фор-
муються певні тенденції у збуті продукції: зростає
потреба в її транспортуванні, зберіганні та гли-
бокій переробці; витрати зі збуту формують де-
далі більшу частину кінцевої ціни продажу про-
дукту; концентрація виробництва призводить, з
одного боку, до збільшення його обсягів і знижен-
ня ціни за одиницю виробленої продукції, а з
другого — до віддалення виробництва від місць
споживання, що збільшує витрати на її збут.
Основними критеріями вибору найефектив-

ніших каналів реалізації сільськогосподарської
продукції в сучасних умовах є: можливі обсяги
реалізації продукції; рівень цін; своєчасність і
форми розрахунків; диференціація цін залеж-
но від якості продукції, тривалості й термінів
продажу та ін.; асортимент виробленої госпо-
дарством продукції; характер і стабільність ви-
робничих зв’язків; надійність партнерів — учас-
ників каналів товароруху; надійність системи
доставки, зберігання і транспортування про-
дукції; наявність конкурентів та їх позиціонуван-
ня в обраному каналі товароруху тощо.
Найвигіднішим каналом реалізації зернових

є збут переробним підприємствам. Така ситу-
ація складається і за реалізації насіння соняш-
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нику. Картоплю й овочі найвигідніше реалізо-
вувати на роздрібних продовольчих та оптових
ринках сільськогосподарської продукції. За здійс-
нення виїзної торгівлі на оптових і роздрібних
продовольчих ринках з’являються витрати, по-
в’язані зі збутом, що передбачають: витрати на
транспортування, оплату праці продавця, спла-
ту відповідних ринкових зборів за право здійснен-
ня торгівлі, втрати під час реалізації тощо. Роз-
рахунки свідчать, що повна собівартість овочів
і картоплі зросте в середньому на 50–60 грн/т

і, відповідно, рівень рентабельності за реалі-
зації на роздрібних продовольчих ринках ста-
новитиме для картоплі — 19,5%; овочів — 60,6%.
Останнім часом у сільськогосподарських то-

варовиробників є реальна можливість само-
стійно обирати канали продажу вирощеної про-
дукції, однак при цьому існує головна перепо-
на — недостатня інформованість та обізнаність
щодо ринкової маркетингової стратегії, брак
навичок правильно оцінювати можливості рин-
ку й обирати вигідні умови контрактів.

Висновки

Серед основних напрямів удосконалення
системи збуту зерна можна виокремити роз-
ширення каналів збуту зерна і продуктів його
переробки. Причому роль оптових посеред-
ників при цьому не повинна занижуватися.
Перспективними напрямами вдосконалення
системи збуту зерна є створення асоціацій
товаровиробників зерна, які мали б змогу збе-
рігати і збувати продукцію з урахуванням най-
більш вигідної кон’юнктури ринкових цін, а
також постачальницько-збутових коопера-
тивів середніх і дрібних виробників із продажу
невеликих обсягів зерна.
Постачання на ринок картоплі та плодо-

овочевої продукції доцільно розмежувати за
двома напрямами: перший — мінімальні за-
купівлі для гарантованого забезпечення спеці-
альних споживачів; другий — прямі зв’язки то-
варовиробників з організаціями торгівлі, нала-
годження власної фірмової торгівлі, а також
продаж через оптові продовольчі ринки.
Основними напрямами розвитку збутової

діяльності сільськогосподарських товарови-
робників молока є вдосконалення системи еко-
номічних відносин із переробними підприєм-

ствами. Щодо збуту м’ясної продукції та жи-
вої худоби, то доцільно розвивати відкриту
систему збуту, до якої належать агробіржі,
ярмарки, аукціони, оптові бази і ринки, прямі
постачання в магазини, що дасть змогу фор-
мувати короткі ланцюги збуту. За такого
підходу товаровиробник минає ланку перероб-
ки (виконуючи цю функцію) і постачає м’ясо на
оптово-роздрібний ринок або до роздрібної
мережі. Для реалізації племінних тварин і пти-
ці з метою відтворення або для підвищення
генетичного потенціалу продуктивного пого-
лів’я потрібна інфраструктура, що відповідає
вимогам біржової та аукціонної торгівлі або
виїзної торгівлі для дрібнотоварного вироб-
ництва чи господарств населення. Збутову
інфраструктуру ринку м’яса і м’ясопродуктів
найраціональніше можна формувати у вигляді
спеціалізованого м’ясного оптового ринку і
прямих зв’язків м’ясокомбінатів із виробника-
ми сільськогосподарської продукції. Реалізація
зазначених вище напрямів за окремими вида-
ми сільськогосподарської продукції і продо-
вольства сприятиме створенню цивілізованої
системи збуту.

1. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перс-
пективи розвитку аграрного сектору України: колек-
тивна монографія/Г.Є. Жуйков, Я.В. Сухій, В.С. Ніценко
та ін. — Одеса: ТОВ «Лера-друк», 2012. — 656 с.

2. Гусаков В.Г. Основные объективные законы,
закономерности и принципы рыночной экономики/
В.Г. Гусаков. — Минск: Центр аграрной экономики
Ин-та экономики НАН Беларуси, 2006. — 59 с.

3. Эрроу К. Возможность и пределы рынка как
механизма распределения ресурсов/К. Эрроу//
THESIS. — 1993. — Т. 1. — Вып. 2. — С. 53.

4. Єранкін О.О. Періодизація еволюції маркетингу
в АПК України та перспективи його розвитку/О.О. Єрар-
кін//Економіка АПК. — 2008. — № 1. — С. 131–140.

Бібліографія

5. Паска І.М. Економічні особливості диверсифі-
кації виробництва підприємств АПК/І.М. Паска//Вісн.
наук. праць Полтав. ДАА. — 2006. — № 22. —
С. 116–119.

6. Паска І.М. Сучасний стан та проблеми збуту
продукції сільськогосподарськими підприємствами/
І.М. Паска//Інноваційна економіка. — 2012. — № 5
(31). — С. 206–210.

7. Ринкові перетворення в АПК України/зб. наук.
праць/відп. ред. В.Д. Слюсар. — К.: НАН України,
Ін-т економіки, 2002. — 135 с.

8. Шпикуляк О.Г. Економічні інституції та інститу-
ти у розвитку теорії ринку/О.Г. Шпикуляк//Економіка
АПК. — 2010. — № 1. — С. 159–165.

Надійшла 30.07.2013.

Методологічні підходи до оцінки збуту
продукції сільськогосподарськими товаровиробниками



70 Вісник аграрної науки серпень 2013 р.

УДК 631.413.5:631.415.1
© 2013

В.В. Зубковська
Національний
науковий центр «Інститут
ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського»

* Науковий керівник —
член-кореспондент НААН
Р.С. Трускавецький
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Наведено рез льтати дослідження вплив
зволоження на поведін фосфор (P) ясно-
сіром поверхнево о леєном лісовом ґр нті.
Встановлено, що перезволоження різ о змінює
о исно-відновний потенціал і призводить до
мобілізації пол торних о ислів. У цих мовах
Р міцно зв’яз ється з пол торними о ислами
та трансформ ється важ одост пні для рослин
форми.

Ґрунтовий покрив Поліських регіонів Украї-
ни сформувався під впливом різних елемен-
тарних процесів ґрунтоутворення — дерново-
го, підзолистого, глейового та ін. [5]. Проте
саме процес оглеєння привертає особливу ува-
гу донині, оскільки він тією чи іншою мірою
впливає на розвиток ґрунтів цієї зони. Як відо-
мо, для розвитку цього процесу потрібно тим-
часове або постійне перезволоження ґрунту,
зниження аерації, посилення в ґрунті віднов-
них умов, наявність органічної речовини та на-
явності анаеробних мікроорганізмів [1, 2]. Про-
цеси відновлення в ґрунті перебувають у дина-
мічній рівновазі з процесами окиснення, якщо
один з них посилюється, то інший послаблю-
ється. Ступінь розвитку глейового процесу ви-
значають за окисно-відновним потенціалом
(ОВП), який найбільшою мірою залежить від
розвитку глейових процесів, біологічної актив-
ності, ступеня аерації, хімічних та інших влас-
тивостей ґрунту [2]. Для оцінювання глейово-
го процесу використовують наявність закис-
ного заліза в загальному вмісті рухомих форм
Fe, тобто співвідношенням окисних форм Fe
до закисних [3]. Звідси виникає питання — на-
скільки підвищення рухомості Fe, а синхрон-
но з ним і Al, впливає на роль фосфатних іо-
нів y ґрунтовому розчині, їх мобілізацію та ім-
мобілізацію.

Ключові слова: ясно-сірий ґрунт, окисно-відновний потенціал, Fe, Al, P, закріплення.

Вплив постійного перезволоження і опти-
мального зволоження на поведінку Р в ясно-
сірому лісовому ґрунті, що постійно зазнає змін
водно-повітряного режиму, є недостатньо ви-
вченим.
Мета роботи — вивчення поведінки фос-

фатних іонів у дослідженому ґрунті під впливом
перезволоження.
Методика досліджень. Для проведення до-

сліджень було відібрано ясно-сірий лісовий
ґрунт з орного горизонту на землях дослідно-
го господарства «Оброшино» Пустомитівсько-
го р-ну Львівської обл.
Вихідна агрохімічна характеристика ясно-

сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту
така: рН сольовий — 4,2; гідролітична кис-
лотність — 4,5 мекв/100 г ґрунту (ГОСТ 26212);
уміст гумусу — 1,4% (за Тюріним, ДСТУ 4289);
уміст рухомих форм (за Кірсановим): Р2О5 —
3,6; К2О — 5 мг/100 г ґрунту. Вміст фізичної гли-
ни — 23,3%.
З метою створення умов, подібних до умов

перебігу глейового процесу, було проведено
лабораторно-модельний дослід. Для цього ви-
користано колонки діаметром 8,5 см, висотою
27,5 см, які вміщували в собі по 0,5 кг сухого
ґрунту. Для підтримання мікробіологічної діяль-
ності в ґрунтову масу добавляли глюкозу.
Дослід було закладено за схемою: 1 — конт-

Сторінка
молодого вченого
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роль, без добрив (оптимальне зволоження);
2 — Р90 (оптимальне зволоження); 3 — конт-
роль, без добрив (перезволоження); 4 — Р90
(перезволоження).
Фосфор вносили у вигляді добре розчинної

солі KH2PO4. Ґрунтову масу компостували 9 міс.
В отриманих після компостування зразках ви-
значали рухомі форми фосфатів у ґрунті за ме-
тодом Чирікова (ГОСТ 26204–91), залізо — за
ДСТУ 4724:2007, Al — за ГОСТ 26485–85 та
ОВП визначали у непорушеному ґрунті in situ
методом прямої потенціометрії.
Результати досліджень. ОВП характери-

зує співвідношення окисних і відновних сполук
у ґрунтовому середовищі, тобто сполуки, які
можуть вступати в реакції окиснення та віднов-
лення [2]. За умов значення ОВП менше
200 мВт у ґрунті переважають відновні умови,
у разі збільшення цього показника — окисні.
Так, автоморфні ґрунти мають високий рівень
ОВП (550–750 мВт), а в гідроморфних ґрунтах
ОВП знижуються і розвиваються відновні про-
цеси з утворенням закисних форм Fe, Mn, ут-
ворюються сульфіти і нітрити [1].
Отримані нами дані лабораторно-модельно-

го досліду свідчать про значне посилення від-
новних процесів під впливом перезволоження
ґрунту (табл. 1).
Так, наприклад, ОВП у варіанті без унесен-

ня добрив за перезволоження становить
142 мВт, тоді як у такому самому варіанті з оп-
тимальним зволоженням він підвищився до
594 мВт.
Внесення Р у вигляді KH2PO4, а також по-

казник рН не вплинули на зміну ОВП. Тільки за
умов перезволоження відбувається різке зни-

Вплив зволоження на поведінку фосфору
у ясно-сірому поверхнево оглеєному лісовому ґрунті

ження показника ОВП: якщо у варіанті з опти-
мальним зволоженням він становить 612 мВт,
то у варіанті з перезволоженням — 112 мВт.
Отже, ми спостерігаємо значну різницю показни-
ка ОВП за різних типів зволоження. Водночас
ОВП змінив значення рН у бік підлуження — за
оптимального зволоження він становить 4,42,
а за перезволоження — 5,78 мВт. Імовірно, це
відбувається через інтенсивний розвиток водо-
ростей в умовах перезволоження. Вони пере-
робляють вуглекислоту, завдяки чому знижу-
ється кислотність, тобто різко підвищується
значення рН. У результаті встановлено, що пе-
резволоження ґрунту є вагомішим чинником,
що впливає на ОВП, ніж показник рН.
У лабораторно-модельному досліді прове-

дено визначення рухомих форм Fe та Al в умо-
вах різних режимів зволоження (оптимально-
го зволоження та перезволоження) — на скіль-
ки це вплинуло на вміст рухомого P у ґрунті
(табл. 2).
Відомо, що в умовах перезволоження, як

постійного, так і періодичного, в ґрунтах нако-
пичуються рухомі сполуки Fe, передусім закис-
ного, що призводить до зміни рухомості фос-
фатів через утворення важкорозчинних форм
фосфатних сполук [3]. Це саме підтверджено і
результатами наших лабораторно-модельних
досліджень.
Так, за умов перезволоження ясно-сірого

лісового ґрунту виявлено значне підвищення
умісту рухомих форм заліза (Fe2+). Його кіль-
кість у контрольному варіанті в аеробних умо-
вах становить 0,8, в анаеробних — 84 мг/100 г.
Аналогічна закономірність має місце і у варіанті
з унесенням Р. Так, його кількість у варіантах

Контроль, без добрив 594 5,22 142 5,44

Р90 (КН2РО4) 612 4,42 112 5,78

1. Вплив зволоження на о исно-відновний потенціал (ОВП), рН і іль ість р хомо о фосфо-
р (Р) ґр нт

Варіант

ОВП, мВт рН    ОВП, мВт рН

ПерезволоженняОптимальне зволоження

Без добрив 0,8 1,4 132 84 2,2 203

Р90(КН2РО4) 0,4 1,4 315 56 1,8 186

2. Наявність фосфор (Р) ґр нті залежно від міст пол торних о ислів, м /100

Варіант

Fe2+ Al3+ Р2О5 Fe2+ Al3+ Р2О5

Оптимальне зволоження Перезволоження
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Вплив зволоження на поведінку фосфору
у ясно-сірому поверхнево оглеєному лісовому ґрунті

Тривале перезволоження ясно-сірого лісо-
вого ґрунту впливає на різку зміну окисно-
відновного середовища в бік розвитку віднов-
них процесів. За цих умов через мобілізацію Fe
та Al відбувається фіксація Р та перехід його

Висновки

у важкодоступні для рослин форми. Тому регу-
лювання водного режиму має бути спрямова-
но на недопущення тривалого перезволожен-
ня та забезпечення своєчасного відведення
зайвої вологи з кореневмісного шару ґрунту.
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з унесенням Р у вигляді КН2РО4 за перезволо-
ження становить 56 мг/кг, а за оптимального
зволоження — 0,4 мг/100 г ґрунту. Це підтвер-
джує, що підвищена кількість рухомого Fe
(Fe2+) може призвести до його зв’язування з
фосфатами та утворювати комплексні важко-
розчинні сполуки.
Щодо Al, то у контрольному варіанті за пе-

резволоження його вміст підвищився з 1,4 до
2,2 мг/100 г ґрунту, що підтверджує появу ру-

хомого Al в анаеробних умовах. За внесення ж Р
у вигляді КН2РО4 (за умов перезволоження)
кількість рухомого Al зменшується. Це, можли-
во, відбувається через його зв’язування з вне-
сеними фосфатами. Так, у контрольному варі-
анті ми маємо 203 мг/100 г ґрунту Р, а за вне-
сення Р — 186,1 мг/100 г. Це підтверджує, що
рухомий Al (Al3+), як і Fe, впливає на поведінку
фосфатів, утворюючи комплексні важкороз-
чинні сполуки.
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Наведено рез льтати досліджень з вплив
добрення та передпосівної іно ляції насіння
на рожайність люцерни за вирощ вання на
л чних ос ш ваних ґр нтах Лівобережно о
Лісостеп . Встановлено, що ефе тивність
передпосівної оброб и насіння люцерни
мі робними препаратами на фоні повно о
мінерально о добрення в нормі N30P30K30
є вищою, ніж за внесення азотних добрив
нормі N90. Доведено, що шт чне заселення

ґр нт азотфі с вальними мі роор анізмами
є ефе тивнішим за діяльність їхніх природних
штамів, а поєднане ви ористання ба теріальних
препаратів і мінеральних добрив підвищ є їхню
ефе тивність.

Постановка проблеми. З огляду на сучас-
ний кризовий стан в аграрному секторі, неспро-
можність господарств придбати потрібну кіль-
кість засобів виробництва, зокрема мінераль-
них добрив, виникла необхідність вивчення і
розробки комплексу заходів на біолого-еко-
логічній та економічній основі з максимальним
використанням для удобрення ґрунту азоту біо-
логічного походження. Цей комплекс разом з
системою основного обробітку ґрунту та агро-
меліоративними заходами передбачає запро-
вадження сівозмін з обов’язковим насиченням
їх бобовими культурами, щоб обмежити засто-
сування мінеральних добрив, а рослини за-
безпечити азотом за рахунок біологічної фор-
ми [1, 4].
Завдяки бобовим культурам як азотонакопи-

чувачам істотно знижуються показники недо-
статньої кількості необхідних азотфіксувальних
бактерій у ґрунті, що зумовлює потребу перед-
посівної бактеризації насіння сільськогоспо-
дарських культур біопрепаратами. Цей спосіб
поповнення запасів азоту, враховуючи наявні еко-
номічні проблеми, є найперспективнішим. Тому
дослідження альтернативних технологій, спря-
мованих на широке залучення біологічного азо-
ту, є актуальними, відповідають вимогам сьо-
годення і мають практичну цінність [2, 3, 5, 6].
Мета досліджень — встановити вплив пе-

редпосівної інокуляції насіння люцерни мікроб-
ними препаратами на її урожайність.

Ключові слова: біологізація, азотфіксувальні бактерії, бактеризація, передпосівна обробка,
інокуляція насіння, люцерна.

Результати досліджень. Дослідження про-
водили у 2007–2011 рр. на лучних осушуваних
ґрунтах меліорованого масиву «Ромен» у Ліво-
бережному Лісостепу (Сульське дослідне поле
Інституту водних проблем і меліорації НААН,
Сумська обл.). У досліді вивчали вплив мікроб-
них препаратів на урожайність люцерни за та-
кими варіантами: 1 — без добрив; 2 — N90;
3 — N30Р30К30; 4 — без добрив + обробка на-
сіння перед посівом препаратом № 2 (штам
425 А); 5 — N90 + обробка насіння перед по-
сівом препаратом № 2 (штам 425 А); 6 —
N30Р30К30 + обробка насіння перед посівом пре-
паратом № 2 (штам 425 А); 7 — без добрив +
обробка насіння перед посівом препаратом
№ 1 (S. meliloti Т — 17); 8 — N90 + обробка на-
сіння перед посівом препаратом № 1 (штам
S. meliloti Т — 17); 9 — N30Р30К30 + обробка на-
сіння перед посівом препаратом № 1 (штам
S. meliloti Т — 17).
Проведені дослідження показали високу

ефективність передпосівної бактеризації на-
сіння люцерни азотфіксувальними мікроорга-
нізмами (табл. 1). Так, в середньому за 5 років
обробка насіння люцерни перед посівом
мікробним препаратом № 2 на основі штаму
425 А та препаратом №1 на основі штаму
S. мeliloti Т – 17 забезпечувала збільшення уро-
жайності вегетативної маси на 24,5–31,7%.
Внесення азотних добрив у нормі N90 та пов-

не мінеральне удобрення в нормі N30P30K30
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Вплив бактеризації насіння люцерни
на посилення її азотфіксувальної здатності

2007 Контроль 156 184 184

Препарат № 2 (штам 425 А) 185 185 190

Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 188 185 227

2008 Контроль 324 378 397

Препарат № 2 (штам 425 А) 438 449 457

Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 443 451 478

2009 Контроль 469 556 559

Препарат № 2 (штам 425 А) 718 769 790

Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 811 863 890

2010 Контроль 648 722 740

Препарат № 2 (штам 425 А) 713 725 768

Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 717 733 772

2011 Контроль 469 525 541

Препарат № 2 (штам 425 А) 518 569 590

Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 563 590 611

Середнє Контроль 413 473 484

за 2007– Препарат № 2 (штам 425 А) 514 539 559

2011 рр. Препарат № 1 (штам S. мeliloti Т – 17) 544 564 596

Урожайність зеленої маси люцерни залежно від стро ів ви ористання і варіантів добрен-
ня, ц/ а

Рік Варіант N30P30K30N90Без добрив

збільшували урожайність люцерни в серед-
ньому за 5 років відповідно на 14,5 та 17,2%.
Отже, за ефективністю передпосівна обробка
насіння люцерни мікробними препаратами пе-
ревищувала не лише варіанти, де застосову-
вали внесення азотних добрив у нормі N90, а
й варіанти, де застосовували повне мінераль-
не удобрення в нормі N30P30K30.
Обробка насіння люцерни перед посівом

мікробним препаратом № 2 на основі штаму
425 А та препаратом № 1 на основі штаму S. мe-
liloti Т – 17 водночас з унесенням азотних доб-
рив у нормі N90 забезпечувала збільшення уро-
жайності вегетативної маси відповідно на 30,5
та 36,6% і разом з повним мінеральним удоб-
ренням у нормі N30P30K30 — на 35,4 та 44,3%.
Ефективність передпосівної обробки насіння

люцерни мікробними препаратами на фоні пов-

ного мінерального удобрення в нормі N30P30K30
була вищою, ніж за внесення азотних добрив
у нормі N90. Це свідчить про недоцільність за-
стосування високих норм азотних добрив у
тому разі, якщо було проведено передпосівну
інокуляцію насіння люцерни мікробними препа-
ратами.
Щодо самих мікробних препаратів — прове-

дені дослідження показали вищу ефективність
застосування мікробного препарату № 1 на
основі штаму S. мeliloti Т – 17 порівняно з пре-
паратом на основі штаму 425 А за всіх ва-
ріантів досліду. Отже, штучне заселення ґрун-
ту азотфіксувальними мікроорганізмами є
ефективнішим за діяльність їх природних
штамів, а поєднане використання бактеріаль-
них препаратів і мінеральних добрив підвищує
їхню ефективність.

Дослідженнями встановлено, що на лучних
осушуваних ґрунтах Лівобережного Лісоcтепу
для одержання максимального виходу вегета-
тивної люцерни рекомендується проводити
передпосівну інокуляцію насіння мікробним

Висновки

препаратом № 1 на основі штаму (S. melilo-
ti Т — 17), при цьому щороку необхідно вноси-
ти мінеральні добрива в нормі N30Р30К30, що
в середньому за 5 років забезпечує одержан-
ня 596 ц/га вегетативної маси.
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Вплив бактеризації насіння люцерни
на посилення її азотфіксувальної здатності
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Високоякісне збирання гички буряку цукро-
вого залишається актуальним завданням галузі
буряківництва. Очищення головок коренепло-
дів від залишків гички на корені є важливою
операцією технологічного процесу збирання
цукрових буряків. Незначна кількість залишків
гички на головках коренеплодів перед їх зби-
ранням значно погіршує якісні показники, що
загалом може знизити якість продукції на 10–
15%. Тому відокремлення гички з головок ко-
ренеплодів є актуальним науково-технічним
завданням.
Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Питанням теоретичних та експеримен-
тальних досліджень відокремлення гички з го-
ловок коренеплодів присвячені численнні праці
П.М. Василенка, В.М. Булгакова, Л.В. Погоріло-
го, П.В. Савича, М.В. Татьянка [1–4].
Мета досліджень — аналітичне визначен-

ня зусиль, які виникають в точці контакту сис-
теми робочих елементів відокремлювача гич-
ки з головкою коренеплоду.
Результати досліджень. Для визначення

зусиль, що виникають за взаємодії системи
робочих елементів з головкою коренеплоду,
нами передусім була побудована еквівалент-
на схема (рис. 1), на якій система робочих еле-
ментів за обертального руху, а також посту-
пального переміщення контактує з головкою
коренеплоду.
Для визначення впливу системи робочих

елементів на стійкість коренеплоду в ґрунті
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розглядався випадок, коли з вершиною голов-
ки коренеплоду взаємодіє система, що скла-
дається з двох робочих елементів.
Для визначення впливу вільних елементів

системи на попередній елемент, який взає-
модіє з головкою коренеплоду, необхідно було
визначити нормальні реакції від взаємодії по-
верхонь упорів суміжних елементів. Для цього
був використаний принцип звільнення від в’язі,
а дія попереднього елемента була замінена
відповідною реакцією.
Після цього для всіх елементів системи

складалися диференційні рівняння їх оберталь-
ного руху, звідки були визначені нормальні ре-

Рис. 1. Е вівалентна схема взаємодії систе-
ми робочих елементів з олов ою орене-
плод
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акції від взаємодії робочих елементів у кожній
із точок контакту між ними. Вираз для визна-
чення нормальної реакції взаємодії суміжних
елементів має вигляд:

(1)

де  ϕ
..

i — кутова швидкість відповідного i-того
елемента; Mri — момент відцентрових сил інер-
ції, зумовлених обертовим рухом ротора; xki та
yki — координати точок взаємодії робочих еле-
ментів між собою.
Оскільки отримане значення нормальної ре-

акції за виразом (1) справедливе тільки для
відносних систем координат відповідних їм ро-

бочих елементів, то для використання їх в си-
стемі координат попереднього робочого еле-
мента застосовувалися формули перетворен-
ня координат [6]. У результаті застосування
формул перетворення координат значення
нормальної реакції від дії наступного робочого
елемента на попередній матиме вигляд:

(2)

де N21 — нормальна реакція від дії наступного
робочого елемента на попередній, який ру-
хається по головці коренеплоду в системі ко-
ординат попереднього елемента; α — конст-
руктивний кут між суміжними робочими еле-
ментами системи, які розміщені на периферії
маточини ротора.
Для знаходження нормальної реакції контак-

тувального робочого елемента з головкою ко-
ренеплоду від дії системи k робочих елементів
необхідно скласти k-рівнянь динамічної рів-
новаги робочих елементів, що контактують між
собою. Наприклад, залежність сумарної нор-
мальної реакції коренеплоду на систему, яка
складається із двох елементів, має вигляд:

де δ — відхилення осі ротора від умовної осьо-
вої лінії рядка; b — конструктивна ширина ро-
бочого елемента; MR та MR2 — моменти від-
центрових сил інерції першого і другого робо-
чих елементів відносно їхніх осей підвісу;
m21 — плече нормальної реакції дії другого ро-
бочого елемента на попередній відносно його
осі підвісу; αz — кут повороту вала ротора;
ϕ2 — кут відхилення наступного робочого еле-
мента від площини обертання; ρ — відстань від
осі ротора до вершини головки коренеплоду;
d — відстань від осі ротора до основи ґрунту;
r0 — радіус осі підвісу робочого елемента; lnn —
 довжина копірної частини робочого елемента.
Очевидно, що за збільшення кількості робо-

чих елементів в системі аналітичний вираз для
визначення нормальної реакції N значно уск-
ладниться, тому нами було створено та запро-
грамовано розрахункову схему на ПЕОМ, з
допомогою якої ми провели дослідження ди-

(3)

намічної взаємодії відокремлювача гички з го-
ловкою коренеплоду.
Після закінчення фази взаємодії першого

робочого елемента з головкою коренеплоду
відбувається його вихід з контакту та вільний
рух під дією відцентрових сил інерції, що зумов-
лені обертовим рухом ротора. Водночас всі
наступні за ним елементи також розпочинають
вільний рух під дією відцентрових сил інерції.
З аналізу графіка (рис. 2) зроблено висновок,
що зі збільшенням кількості елементів в сис-
темі, яка взаємодіє з головкою коренеплоду,
ступінчато зростають контактні зусилля.
Так, наприклад, для 3-х елементів в системі

(див. рис. 2) максимальні значення нормальної
реакції сягають 200 Н. Також установлено, що
для максимальної кількості елементів в системі
(за копіювання відокремлювачем максимальної

Рис. 2. Залежність нормальної реа ції систе-
ми елементів на олов оренеплод від
час
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головки коренеплоду), яка становить близько
10-ти, сумарні значення нормальної реакції не
перевищують 260 Н. Отримані значення нор-
мальної реакції від дії системи робочих еле-

ментів були в подальшому використані під час
моделювання силової взаємодії відокремлюва-
ча гички з головкою коренеплоду буряків цук-
рових.

За результатами дослідження динамічної
взаємодії системи двох робочих елементів но-
вого відокремлювача гички з головкою корене-
плоду отримано залежність, яка описує зусил-
ля в точці контакту з головкою коренепло-
ду. Побудовано та запрограмовано на ПЕОМ
математичну модель взаємодії системи еле-

Висновки

ментів довільної кількості з головкою корене-
плоду, встановлено максимально можливі зна-
чення контактних зусиль. Отже, на підставі
математичного моделювання встановлено,
що значення контактних зусиль за взаємодії
нового відокремлювача гички з головкою коре-
неплоду коливаються в межах від 200 до 260 Н.
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Вступ. Багатофакторність формування кос-
мічного зображення під упливом як природних 
факторів (вологість, уміст органічної речовини, 
сполук заліза і солей, гранулометричний та 
агрегатний склад) так і антропогенних (вид 
та якість агротехнічних операцій) впливає на 
точність інтерпретації гумусного стану ґрунту 
[2, 3, 6, 8]. Складність інтерпретації гумусного 
стану схилових земель зумовлена неодно-
рідністю материнської породи та катенарною 
структурою ґрунтового покриву, сформованою 
за рахунок диференціації гідротермічного ре-
жиму [10].

Мета роботи — аналіз безпосередньої дис - 
танційної індикації вмісту органічної речови-
ни в орному шарі схилових земель на основі 
даних, отриманих у результаті багатоспек-
трального сканування (БСС) поверхні зі штуч-
них супутників Землі. Завдання роботи такі —  
встановлення ділянок із відкритою ґрунтовою  
поверхнею на основі аналізу вегетаційних ін-
дексів; аналіз чинників неоднорідності яскра-
вості космічного знімка схилових земель; 
встановлення вмісту гумусу дистанційними 
методами на основі БСС.

Об’єкти, методи та умови досліджень. 
Об’єктом дослідження є неоднорідність яскра-
вості пікселів космічного знімка (у видимому, 
субінфрачервоному та тепловому інфрачер-
воному діапазонах) територій полігона між 
селищами Комуніст і Зелений Колодязь (Хар-
ківський та Чугуївський райони Харківської 
області) та стаціонару Харківського національ-
ного аграрного університету (ХНАУ). Відібрано 
153 проби ґрунту з шару 0–30 см на середніх 
лініях стоку по горизонталях із перепадом ви-
сот між ними 5 м (час відбирання проб — сер - 
пень–вересень). Ґрунти представлені кате-
нарним рядом чорноземів типових важкосу-

глинкових. У зразках визначено вміст гумусу 
(ДСТУ 4289:2004).

Під час проведення аналізу використано:  
архівні дані зйомки космічним апаратом Land-
sat-7 ETM+ (L7 ETM+) на 16.07.2001 р.; дані з 
книги історії полів і сівозмін стаціонару ХНАУ; 
топографічну карту, на основі якої побудовано 
цифрову модель рельєфу (ЦМР) та похідну 
від неї — модель крутизни схилів. На підставі 
кластерного аналізу моделі крутизни схилів 
розділено територію дослідження на елемен-
ти схилу.

Перерахунок значення піксела растра з DN 
(відкаліброване значення піксела растра) в 
значення альбедо rl проведено за формула-
ми, наведеними у Landsat handboob [12].

У роботі використано такі вегетаційні ін-
декси (ВІ) для встановлення проективного по- 
криття рослинністю поверхні ґрунту NDVI, 
SAVI, PVI, TSAVI, MSAVI2, GEVI, ARVI [4, 11, 
15]. При виборі ВІ взято такі критерії: пошире-
ність, вільний член рівняння лінії ґрунту при-
ймає довільне значення, діапазон значень у 
межах — [–1; 1], крім GEMI — [0; 1].

Результати досліджень та їх обговорення.  
Рівняння лінії ґрунту було побудовано на ос-
нові ділянки чорного пару (стаціонар ХНАУ) — 
rNIR=2,78×rRED – 0,10. Теоретичний зміст ви-
щенаведеного рівняння полягає в існуванні  
множини значень яскравості в червоному та  
інфрачервоному діапазонах відкритого від 
рослинного покриву ґрунту, зумовлених ва-
ріаціями вмісту гумусу, оксиду заліза, солей 
тощо, характерних для місцевих ґрунтів, які 
при знаходженні лінійної залежності між rNIR  
і rRED утворюють лінію ґрунту [11]. Довжина 
перпендикуляра, опущеного на цю лінію, ви-
значає ступінь проективного покриття ґрунту.  
Для встановлення ділянок із відкритим ґрун-

Ключові слова: вміст гумусу, орографічні умови, багатоспектральне сканування.
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товим покривом взято PVI, який враховує ло - 
кальні особливості спектральних характерис-
тик досліджуваних ґрунтів. На основі розра-
хунку PVI побудовано маску для досліджува-
ної території в границі його значень — <0,02, 
у межах досліджуваних полів та проведено 
кластерний аналіз (метод K-Means), взявши 
до нього всі діапазони. У результаті збільшен-
ня кількості класів обґрунтовано виділення 
послідовно: агрофону — чорний пар, стерня 
тощо, в границях навколо нульового значення 
PVI (при порівнянні виділених класів загальної 
території полігона зі стаціонаром ХНАУ); від-
мінності у якості технологічних операцій з об-
робітку ґрунту (лущення, оранка, т.п.) і впливу 
орографічних умов на структуру ґрунтового, 
або рослинно-ґрунтового покриву (тобто на-
ближення до виділення елементарних ґрун-
тових ареалів).

Для обґрунтування структури ґрунтової 
катени відсортуємо знайдені класи за еле-
ментами схилу та розрахуємо, використав-
ши середню яскравість пікселів класів, такі 
показники: індекс умісту оксидів заліза r3 / r1,  
де ri — альбедо i діапазону L7 ETM+; індекс 
умісту залізистих мінералів r5 / r4; індекс умісту 
глинистих мінералів r5 / r7; температура по - 
верхні T=K2 / ln((K1 / Ll)+1), де T — абсолютна 
температура, К; K1, K2 — калібрувальні кон-
станти, які відповідно дорівнюють 666,09 та 

1282,71. Обґрунтуємо фізичний зміст перера-
хованих вище показників (табл. 1) [4, 10, 12].

Аналіз даних табл. 1 свідчить, що теоретич-
ний зміст наведених вище показників (індекс 
умісту оксиду заліза, глинистих і залізистих мі-
нералів) ґрунтується на відношенні діапазону 
відбиття до діапазону поглинання відповідною 
сполукою (елементом) ґрунту. Логічним буде 
також співвідношення r2 / r1 для визначення 
індексу вмісту закисного заліза.

Проаналізуємо значення ВІ, розраховані 
для класів, визначених на основі дискретизації 
зображення полігона (табл. 2): NDVI, розра-
хований за DN, має невластиві (не табличні) 
значення для відкритої ґрунтової поверхні, що 
є характерними для об’єктів з більш низьким 
значенням даного ВІ (хмари, сніг, лід, вода). 
З таких причин: формули ВІ розраховані на 
подачу даних у вигляді rl, про що йдеться у 
їхньому змісті; змінні Lmin l, Lmax l мають певні 
значення для діапазону зйомки та режиму ро - 
боти сенсора, змінна Eql приймає певне зна-
чення для кожного діапазону, тобто при пере-
рахунку з DN у rl значення за спектральними 
діапазонами непропорційно змінюються [5]; 
направленість та форма ізовегетаційних ліній, 
що зумовлюється вибором ВІ, значенням ку-
тового коефіцієнта та вільного члена рівняння 
лінії ґрунту та підбором змінних L та X (для 
коригування фонового впливу ґрунту — тобто 

1. Особливості поглинання/відбиття сонячної радіації сполуками (елементами) ґрунту [2, 3, 8, 
9, 13, 14]

Номер каналу L7 ETM+, 
спектральний діапазон

Особливості поглинання/відбиття

1 — 450–515 нм поглинання три- та двовалентним залізом, органічною речовиною та во-
дою; відбиття карбонатами

2 — 525–605 нм поглинання тривалентним залізом, органічною речовиною та водою; від-
биття двовалентним залізом та карбонатами

3 — 630–690 нм поглинання двовалентним залізом, органічною речовиною та водою; від-
биття тривалентним залізом та карбонатами

4 — 760–900 нм поглинання три- та двовалентним залізом, органічною речовиною та во-
дою; відбиття карбонатами

5 — 1550–1750 нм поглинання водою; максимальне відбиття для більшості типів гірських 
порід

7 — 2080–2350 нм поглинання глинистими мінералами, слюдою, карбонатами, сульфатами
Примітки:
Залізо: області поглинання Fe3+ — 0,50, 0,90, Fe2+ — 0,45, 1,0; відбиття Fe3+ — 0,75, Fe2+ — 0,56 мкм.
Гумус: гумінова кислота ахроматична; фульвокислота збільшує відбиття в зеленій та червоній части-
нах спектра; діапазон упливу на спектральні характеристики 0,4–1,2 мкм, максимальна залежність між 
яскравістю та вмістом гумусу у діапазоні 0,68–0,70 мкм.
Глинисті мінерали: смуга поглинання OH– — 1,4, 1,9, 2,2, 2,4 мкм; діапазон відбиття глинистими міне-
ралами — 1,55–1,75 мкм.
Карбонати: діапазон поглинання CO3

– — 1,9–2,5 мкм.
Вода: смуга водного поглинання — 0,96, 1,1 1,4, 1,9, 2,7, 6,27 мкм.
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зсуву точки перетину ізовегетаційних ліній), 
визначає результат оцінки проективного по-
криття рослинним покривом ґрунту.

Проаналізуємо ландшафтний розподіл зна-
чень індексів умісту оксиду заліза, глинистих, 
залізистих мінералів і температури поверхні, 
розрахованих для класів, визначених на осно-
ві дискретизації зображення полігона [1, 7]: 
розподіл значень індексу вмісту оксиду за-
ліза (закисного заліза), глинистих мінералів 
окреслює характерну закономірність міграції 
заліза та вторинних мінералів з елювіального 
до акумулятивного елементарного геохімічно-
го ландшафту (вплив рослинного покриву на 
значення наведених індексів умісту нівелюєть-
ся порівнянням їх з однаковими значеннями 
NDVI для різних елементів схилу; зважаючи 
на значний вплив умісту гумусу на відбивні 
властивості ґрунту, можна стверджувати, що 
висновки про розподіл сполук заліза, визна-
чені на основі їх індексів, не завжди коректні, 
але завдяки зв’язку між цими компонентами 
ґрунту, вони можуть бути цілком достовірни-
ми); зниження температури денної поверх-
ні в підпорядкованих ландшафтах можливо 
спричинено вищою вологістю ґрунтової маси 
та більш важким гранулометричним складом 
(які можливо можна простежити за співвід-
ношенням r5 / r7), що логічно тягне за собою 
збільшення вмісту гігроскопічної вологи.

Виділені класи частково прив’язані до гео-
морфологічних одиниць (елементів схилу) в 
межах одного поля, що пов’язано з неодно-
рідностями, які виникли в результаті їхнього 
сільськогосподарського використання.

Наведені результати досліджень дають 
можливість зробити висновок: неоднорідності 
викликані як природним фактором — структу-
рою ґрунтового покриву, так і антропогенним —  
сільськогосподарським використанням, що 
може спотворювати результати дистанційної 
індикації вмісту гумусу.

Проаналізуємо наступний можливий шлях 
вирішення проблеми підвищення точності ін-
дикації вмісту гумусу: 1 — проведення клас-
терного аналізу з використанням усіх діапа-
зонів та в яких відсутній вплив умісту гумусу 
(тобто 5–7), на основі припущення, що в зна-
йдених класах діють більш прості зв’язки між 
умістом гумусу та значенням альбедо; 2 — по-
шук залежності між альбедо (в трьох діапазо-
нах — 2–4, де наявний вплив умісту гумусу) 
та вмістом гумусу в межах класу (принцип 
побудови рівнянь за [2]); 3 — побудова карти 
прогнозованого вмісту гумусу (значення вмісту 
гумусу визначалося за отриманою залежністю 
для класу, у випадку відсутності такої залеж-
ності — за рівнянням, яке було виведене без 
поділу на класи); 4 — підрахунок загально-
го коефіцієнта детермінації як відношення 
суми добутків коефіцієнтів детермінації на 
площу окремих класів до загальної площі полі- 
гона.

Використовуючи всі діапазони у кластер-
ному аналізі, при розділенні на 3 класи (ви-
ділення агрофону), загальний коефіцієнт ко-
реляції та детермінації між умістом гумусу і 
значенням альбедо відповідно становлять —  
0,33 та 0,11, при розділенні на 11 класів за-
лежності усередині класів не виявлено. Тобто, 

2. значення ві, індексу вмісту оксиду заліза, глинистих, залізистих мінералів і температури по
верхні для класів, визначених на основі дискретизації зображення полігона

Геоморфологічне 
положення1

NDVI  
за DN

NDVI
SAVI, 
L=1 

PVI TSAVI MSAVI2 GEMI ARVI
Вміст 

гумусу, 
%

r2 / r1 r3 / r1 r5 / r4 r5 / r7 t, С°

В –0,17 0,24 0,08 0,00 0,02 0,08 0,37 0,42 4,26 0,81 0,75 1,45 1,22 33,1
В –0,04 0,37 0,17 0,02 0,08 0,18 0,49 0,45 3,91 0,89 0,86 0,91 1,81 31,7
В, ВС –0,05 0,37 0,16 0,02 0,08 0,17 0,47 0,46 4,41 0,88 0,83 0,96 1,71 31,7
ВС –0,08 0,34 0,18 0,00 0,01 0,19 0,51 0,32 3,91 0,96 1,04 0,83 1,93 29,5
СС –0,13 0,28 0,14 –0,01 –0,04 0,15 0,47 0,25 3,34 0,97 1,07 0,93 1,76 30,5
ВС, СС, НС –0,09 0,33 0,16 0,00 0,02 0,17 0,49 0,34 3,27 0,93 0,98 0,86 1,90 29,4
ВС, СС, НС –0,06 0,36 0,18 0,01 0,05 0,18 0,50 0,38 3,52 0,93 0,96 0,81 1,91 29,4
СС, НС, ПС –0,15 0,26 0,15 –0,02 –0,09 0,15 0,48 0,19 3,29 1,02 1,19 0,91 1,86 30,4
Всі елементи 
схилу –0,10 0,32 0,14 0,01 0,04 0,14 0,45 0,39 3,71 0,89 0,86 1,06 1,62 32,1
Всі елементи 
схилу –0,14 0,27 0,12 0,00 0,00 0,12 0,43 0,33 4,55 0,89 0,90 1,05 1,68 31,2

1 В — вододіл; ВС — верхня частина схилу; СС — середня частина схилу; НС — нижня частина схилу; 
ПС — підніжжя схилу
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у виділених однорідностях, сформованих за 
рахунок елементарних ґрунтових ареалів та 
ідентичного сільськогосподарського викорис-
тання, неістотний внутрішній розподіл гумусу, 
що підтверджується також результатами дис-
персійного аналізу.

Кластерний аналіз при використанні 5-,  
6- та 7-го діапазонів має деякі особливості. 
Беручи до уваги перераховані канали, розді - 
ляємо такі характеристики ґрунтового (рос лин-
но-ґрунтового) покриву: вологість, уміст гли-
нистих мінералів (гранулометричний склад), 
карбонатів, теплові властивості (теплоємність, 
яка визначається вологістю, упаковкою ґрунто-
вого матеріалу (макро-, мікроагрегати), альбе-
до поверхні) тощо. Різниця в виділених класах 

при використанні всіх діапазонів та 5-, 6-, 7-го, 
свідчить про групування відмінних властиво-
стей. При виділенні 4 класів загальний кое-
фіцієнт кореляції та детермінації відповідно 
дорівнюють — 0,42, 0,18; при виділенні 10 
класів відповідно — 0,53, 0,28. Тобто, згідно 
алгоритму пошуку суми рівнянь для однорід-
ностей, отриманих у результаті класифікації 
5-, 6- та 7-го діапазонів, удалося підвищити 
точність прогнозування вмісту гумусу за кое - 
фіцієнтом кореляції від 0,42 до 0,53, відпо-
відно для коефіцієнта детермінації від 0,18, 
до 0,28 відносно загального рівняння без 
класифікації. Пошук рівнянь для агрофонів 
(класифікація на основі всіх діапазонів) дає 
незадовільний результат.
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На основі класифікації космічного знімка 
та значень індексів умісту оксиду заліза, 
глинистих мінералів, температури поверхні 
та вегетаційних індексів можна обґрунту-
вати як катенарну структуру ґрунтового 
покриву досліджуваних схилових земель, так 
і характерні ознаки сільськогосподарського 
використання. 

Потенційним шляхом зменшення впливу 
природно-антропогенних факторів форму-
вання неоднорідностей космічного знімка 

для побудови карти більш точного прогнозу 
вмісту гумусу є пошук регресійних рівнянь 
для знайдених у результаті класифікації ба-
гатоспектрального зображення одноріднос-
тей. У випадку відсутності залежності за-
стосовується до однорідності рівняння, яке 
було виведене без поділу на неоднорідності. 
При використанні цього способу доведено 
можливість покращення прогнозування при 
взятті до кластерного аналізу 5-, 6- та 7-го 
діапазонів L7 ETM+.
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ЮВІЛЕЇ

В.М. КАНДИБІ — 75

Відомому вченому з питань
годівлі сільськогосподарських
тварин і розробки ефективних
технологій виробництва яло-
вичини, професору кафедри
технології кормів і годівлі тва-
рин Харківської державної зоо-
ветеринарної академії, докто-
ру сільськогосподарських наук,
члену-кореспонденту НААН
Віктору Миколайовичу Кандибі
виповнилося 75 років.
Народився Віктор Миколайо-

вич 11 серпня 1938 р. у м. Кос-
тянтинівка Донецької області.
З 1955 по 1960 р. навчався в
Харківському зоотехнічному
інституті (нині ХДЗВА), 1960–
1961 рр. — головний зоотехнік
колгоспу «1-ше Травня» Дер-
гачівського району, 1962–
1963 рр. — зоотехнік-інспек-
тор Балаклійського територі-
ального колгоспно-радгоспно-
го управління, 1963–1966 рр. —
зоотехнік колгоспу «Маяк» Ба-
лаклійського району Харків-
ської області. У 1966 р. він
вступив до аспірантури НДІ
ТЛіП УРСР, у 1970 р. захистив
кандидатську дисертацію. З
1974 по 2000 р. — завідував
відділом НДІ ТЛіП УРСР, у
1991 р. — захистив докторсь-
ку дисертацію. З 2001 р. — за-
відувач кафедри, професор
ХДЗВА, де продовжує плідно
працювати в напрямі інтенси-
фікації тваринництва.
На базі даних, отриманих за

пріоритетною участю В.М. Кан-
диби, в Інституті тваринництва
УААН у 1989–1990 рр. було
розроблено загальносоюзну
програму фундаментальних
досліджень з обґрунтування і
створення до 2000 р. перспек-
тивної моделі підприємств з
виробництва високоякісної яло-
вичини та розроблено програ-
му, яка отримала перше міс-
це на всесоюзному конкурсі
Ради Міністрів СРСР «Направ-
ление — Комплекс-2000».

Уперше, в контексті нових,
розроблених В.М. Кандибою
сучасних теоретичних кон-
цепцій та породних технологій
росту і годівлі молодих бу-
гайців до високих забійних
кондицій (550–650 кг у 18–
24-місячному віці), експери-
ментально обґрунтовано ос-
новні біологічні закономірності
формування і прогнозування
їх м’ясної продуктивності та
кормо-конверсійної здатності.
Проведені В.М. Кандибою

комплексні дослідження з про-
блем споживання, метаболіз-
му, відкладення та ефектив-
ності використання енергії і
протеїну на синтез м’ясної
продукції у бичків дали під-
стави обґрунтувати важливі
закономірності формування
м’ясної продуктивності і кор-
мо-конверсійної здатності мо-
лодняку.
Вченим обґрунтовано клю-

чові положення вітчизняних
норм і технологій годівлі вели-
кої рогатої худоби і свиней,
розроблено і представлено в
офіційних виданнях «Теорія і
практика нормованої годівлі
великої рогатої худоби» (2012)

і «Норми і раціони повноцінної
годівлі великої рогатої худо-
би» (2012) пріоритетні напря-
ми розвитку науки про нормо-
вану годівлю сільськогоспо-
дарських тварин та зростання
продуктивності і рентабель-
ності тваринництва в Україні у
наступні 10–20 років, створено
«Інформаційну базу даних
для інноваційного розвитку
тваринництва» (2012), що
охоплює сучасні нормативні
технологічні вимоги, стандар-
ти, новітні вітчизняні норми го-
дівлі сільськогосподарських
тварин.
В.М. Кандиба — автор 27

патентів на винаходи, 340 на-
укових праць, з них 48 книг,
підручників (у співавторстві),
довідників з технології тварин-
ництва. За цикл наукових
праць В.М. Кандибу було удо-
стоєно нагородами.
Віктор Миколайович —

добра, щедра людина та здіб-
ний педагог, наукові здобутки
з питань годівлі тварин і оцін-
ки поживності кормів із залу-
ченням матеріалів вітчизняних
вчених з біохімії і фізіології
травлення й обміну речовин
ним висвітлено у підручниках
та надаються студентам у
лекціях, що відіграє важливу
роль у підготовці спеціалістів
вищої кваліфікації і наукових
кадрів.
Щиро вітаємо шановного

ювіляра, зичимо міцного здо-
ров’я, наснаги у здійсненні
творчих задумів, подальшої
плідної праці, спрямованої на
процвітання України.

В.О. Головко,
академік НААН
О.М. Маменко,

член-кореспондент НААН
Ю.Д. Рубан, В.І. Гноєвий,

І.В. Гноєвий, Є.І. Чигринов,
доктори сільсько-
господарських наук
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15 серпня 2013 р. виповни-
лося 80 років відомому вчено-
му в галузі землеробства, ме-
ліорації еродованих земель,
доктору сільськогосподарсь-
ких наук, професору, лауреа-
ту Державної премії Республі-
ки Молдова Мирославу Дмит-
ровичу Волощуку.
Народився Мирослав Дмит-

рович у с. Замулинцях Коло-
мийського району Івано-Фран-
ківської обл.
Після закінчення Черні-

вецького державного універ-
ситету М.Д. Волощук у 1958–
1960 рр. працював при ґрун-
товій партії географічного
факультету університету інже-
нером-ґрунтознавцем, агрохі-
міком з обстеження ґрунтів у
Чернівецькій, Львівській та
Одеській областях.
З 1960 по 1992 р. — в Інсти-

туті ґрунтознавства і агрохімії
ім. М.О. Дімо (м. Кишинів, Рес-
публіка Молдова), пройшовши

шлях від аспіранта до завіду-
вача відділу захисту ґрунтів
від ерозії.
У 1966 р. Мирослав Дмит-

рович захистив кандидатську
дисертацію, 1990 р. — док-
торську за темою «Основи
ґрунтозахисної меліорації еро-
дованих земель (на прикладі
Молдови)».
У період 1992–1998 рр.

М.Д. Волощук — завідувач
лабораторії землеробства і
охорони ґрунтів й одночасно
працює заступником директо-
ра з наукової роботи Інститу-
ту землеробства і тваринниц-
тва західного регіону УААН,
1998–2000 рр. — професор
кафедри інженерної геодезії і
кадастру Національного уні-
верситету «Львівська політех-
ніка» й одночасно проректор з
наукової роботи Інституту уп-
равління природних ресурсів у
м. Коломиї.
З 2002 р. М.Д. Волощук

М. Д. ВОЛОЩУКУ — 80

працює завідувачем кафед-
ри агрохімії і ґрунтознавства
Інституту природничих наук
Прикарпатського національно-
го університету ім. Василя
Стефаника.
Наукові праці М.Д. Волощу-

ка присвячені теоретичним і
прикладним проблемам ґрун-
тозахисної системи землероб-
ства, деградації ґрунтів і від-
новлення їх родючості. Ним
розроблено моделі прогнозу-
вання ерозійних процесів, ме-
ліорації еродованих земель,
положення щодо вилучення
малопродуктивних земель з
інтенсивного обробітку на кон-
сервацію та створення еколо-
гічно стійких агроландшафтів.
Ним опубліковано понад 380

наукових праць, з них 6 моно-
графій (3 видано за кордоном).
Бажаємо Мирославу Дмит-

ровичу доброго здоров’я, твор-
чих успіхів у науково-педаго-
гічній діяльності.

Г.А. Мазур,
А.О. Бабич,

академіки НААН

ЮВІЛЕЇ
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УДК 631.41
Медведев В.В. Новейшие технологии и орудия об-
работки для сохранения физических свойств почв//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. — С. 5–9.
Рассмотрены технологические приемы, уменьшаю-
щие механическую нагрузку на почву и переуплот-
нение, а также орудия, устраняющие разрушение
агрономически полезной структуры в процессе об-
работки. Перспективными являются нулевая техно-
логия обработки, консервативное, точное, агролес-
ное и сбалансированное земледелие. Библиогр.: 14
названий.
Ключевые слова: минимальная и нулевая обработ-
ка, маршрутизация, почвофильные (почвозащитные)
орудия обработки.

УДК 631.416.4
Христенко А.А., Истомина Ю.А. Почвенно-клима-
тические условия Украины и эффективность калий-
ных удобрений//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 8. — С. 10–13.
Показано, что калийные удобрения эффективны на
всех почвах Украины при условии достаточной вла-
гообеспеченности. Экономический эффект от их
применения возрастает с повышением культуры
земледелия и точности почвенной диагностики, ис-
пользования приемов, способствующих накоплению
и сохранению почвенной влаги, оптимизации азот-
но-фосфорного питания растений. Библиогр.: 5 на-
званий.
Ключевые слова: почвы, калийные удобрения, эко-
номическая эффективность, влагообеспеченность,
точная диагностика.

УДК 631.4
Смага И.С. Влагообеспеченность буровато-подзоли-
стых поверхностно оглеенных почв Предкарпатья
при различных способах землеиспользования//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. — С. 14–17.
Рассмотрены специфика формирования и динами-
ка общих запасов влаги и запасов продуктивной вла-
ги в буровато-подзолистых поверхностно оглеенных
почвах в зависимости от способа землепользования.
Проанализированы факторы, определяющие влаго-
обеспеченность исследуемых почв, и сопоставлены
величины запасов продуктивной влаги в почвах, ко-
торые определены расчетным и экспериментальным
методами. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: буровато-подзолистые почвы,
влагообеспеченность почвы, общие запасы влаги,
продуктивная влага, осушительная мелиорация.

УДК 633.791:631.526
Рудык Р.И. Современная сортовая политика отече-
ственного рынка хмеля//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 8. — С. 18–21.
Проведен обзор сортовых ресурсов хмеля. Проана-
лизирована сортовая структура насаждений хмеля
в Украине за 2008–2012 гг. Приведены результаты
анализа уровня проявления генетического потенци-
ала продуктивными насаждениями хмеля. Опреде-
лены перспективы развития хмелеводства в Украи-
не. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: хмель, сорт, структура насажде-

ний, генетический потенциал, хмеленасаждения.

УДК 632.931:631.547.4[634.21:634.23/24
Одинцова В.А. Прогнозирование выхода из покоя
и начала цветения косточковых культур по фено-
климатографическим моделям//Вісник аграрної на-
уки. — 2013. — № 8. — С. 22–25.
Доказана высокая точность применения феноклима-
тографических моделей определения дат выхода из
покоя и начала цветения для абрикоса, персика,
черешни в климатических условиях Южной Степи
Украины. Предельные значения показателей CU и
GDH могут быть использованы для отбора сортов
плодовых пород с поздним выходом из периода глу-
бокого покоя и в качестве критерия их устойчивос-
ти к весенним заморозкам. Библиогр.: 22 названия.
Ключевые слова: абрикос, персик, черешня, выход
из периода  покоя, начало цветения, единицы ох-
лаждения, градусо-часы роста, феноклиматографи-
ческие модели.

УДК 546.4:636.2/084
Савченко Ю.И., Савчук И.Н., Савченко М.Г., Кар-
пюк Н.А., Степаненко В.Н., Черная Л.И., Гончаро-
ва Е.В. Концентрация тяжелых металлов в говяди-
не при использовании силосов — кукурузного и из
злаково-бобовых культур//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 8. — С. 26–29.
Приведены результаты накопления Pb, Сd, Cu, Zn
в продуктах убоя откормленных бычков на разных
силосах — кукурузном и из яровых злаково-бобовых
культур. Скармливание животным силоса из 3-ком-
понентной смеси способствовало меньшей акку-
муляции Pb в говядине, Сd — в говядине и печени,
Cu — в печени, Zn — в говядине и печени, однако
увеличивало накопление Pb в печени, Cu — в говя-
дине. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: коэффициент перехода, концент-
рация, злаково-бобовые смеси, 3-компонентный си-
лос, Сd, Pb, Zn, Cu.

УДК 619:615.9:636.087:636.5
Оробченко А.Л. Фармакодинамика α-токоферола
ацетата и натрия селенита у суточных цыплят//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. — С. 30–32.
У суточных цыплят, полученных от кур-несушек, в
рацион которых вводили добавку α-токоферола аце-
тата и натрия селенита в дозе 1000 и 1 мг/кг, воз-
никают эритропения, олигохромемия, повышаются
содержание продуктов перекисного окисления липи-
дов и активность индикаторных ферментов печени.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: цыплята, добавки, ферменты, ге-
матологические и биохимические показатели.

УДК 633.15:631.52
Черчель В.Ю., Дзюбецкий Б.В., Борисова В.В.,
Сатарова Т.Н. Оценка различных типов гибридов
кукурузы по генетическим дистанциям и степени ге-
терозиса//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. —
С. 33–37.
Для различных типов гибридов кукурузы проведено
сравнение генетических дистанций, определенных
по однонуклеотидному полиморфизму ДНК между
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родительскими линиями и уровнем гетерозиса по
урожайности зерна. Показано, что сестринские гиб-
риды, в родословной родительских линий которых
присутствует значительная доля генетического ма-
териала различных зародышевых плазм, по генети-
ческим дистанциям приближаются к простым гибри-
дам. Показатели гетерозиса гибридов по урожайно-
сти зерна увеличиваются при насыщении генотипов
их родительских форм материалом с широкой гене-
тической основой. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: гибриды кукурузы, генетические
дистанции, гетерозис, урожайность зерна.

УДК 631.816.631.333
Смаглий В.И. Оптимизация движения материальной
частицы в поле центробежных сил//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 8. — С. 38–42.
Установлено, что задачи оптимизации движения ма-
териальной частицы в поле центробежных сил от-
носятся к вариационным задачам динамики с изо-
периметрическими и неголономными связями. Кри-
вые, на которых может оптимизироваться движение
частиц в таком поле, лежат достаточно близко к
логарифмическим спиралям. Выявлена возможность
применения и других классических подходов к ре-
шению этих проблем. Показано, что центробежная
сила в некоторых случаях формально может про-
явить себя силой, порожденной потенциальным по-
лем. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: частичка, масса, лопатка, ради-
ус, оптимизация, функционал, скорость, ускорение,
трение, логарифмическая спираль.

УДК 631.459:632.125
Булыгин С.Ю., Белолипский В.А., Булыгина М.Е.
Агроландшафт и системный подход к его оптимиза-
ции: теоретический аспект//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 8. — С. 43–48.
Раскрыты понятия «агроландшафт» и «экосистема».
Экосистема, как и агроэкосистема, не является ран-
говым понятием, а агроландшафт — иерархическое
понятие. Понятие «система земледелия» равнознач-
но понятию «агроэкосистема», а приоритетность
естественных законов почвообразования перед со-
циальными потребностями позволяет достичь эко-
логической безопасности в земледелии. Агроланд-
шафт является ранговым понятием и обозначает
«научно обоснованный экологически безопасный
ландшафт, в котором природные и антропогенные
факторы едины». Представлены принципы постро-
ения и оптимизации территориальных структур и
технических подсистем (систем земледелия) в агро-
ландшафтах. Библиогр.: 28 названий.
Ключевые слова: агроландшафт, агроэкосистема,
природные системы, экологическое земледелие,
система защиты.

УДК 631.452:631.445.2
Габриель А.И., Олифир Ю.Н., Качмар О.И. Агро-
экологические основы воссоздания плодородия
светло-серой лесной поверхностно оглеенной по-
чвы//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. —
С. 49–51.
Отражены результаты исследований влияния дли-

тельного применения различных систем удобрения
и последействия известкования на динамику кислот-
ности, содержание и качественный состав гумуса
светло-серой лесной поверхностно оглеенной по-
чвы. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: почва, плодородие, известь, на-
воз, минеральные удобрения, гумус, кислотность.

УДК 631.95.620.91
Тарарико Ю.А., Величко В.А. Межотраслевая оп-
тимизация сельскохозяйственного предприятия на
осушенных землях Полесья//Вісник аграрної науки.
— 2013. — № 8. — С. 52–57.
Освещены возможности существенного увеличения
экономической эффективности типичного сельскохо-
зяйственного предприятия, расположенного на осу-
шаемых землях Полесья, имеющего высокие пока-
затели продуктивности растениеводства и живот-
новодства, путем проведения межотраслевой
оптимизации. Показано, что создание адекватной аг-
роресурсному потенциалу региона последователь-
ности производственных циклов с мелиорацией,
органической системой удобрения, животновод-
ством, биоэнергетическим комплексом, переработ-
кой и хранением продукции позволит обеспечить
расширенное воспроизводство плодородия почвы и
перейти на принципы органического земледелия и
производства. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: сельскохозяйственное предпри-
ятие, межотраслевая оптимизация, экономическая
эффективность, плодородие почвы, органическое
производство.

УДК 633.15:631.53.01:631.56
Кирпа Н.Я. Хранение и предпосевная подготовка
семян кукурузы//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 8. — С. 58–61.
Исследованы элементы инновационной экологичес-
ки чистой технологии хранения семян кукурузы,
включающей следующие факторы долговечности:
низкую влажность и охлаждение зерна, его герме-
тическое затаривание и ограничение резких темпе-
ратурных колебаний. С целью повышения всхоже-
сти и урожайности рекомендовано обрабатывать
семена перед посевом новой композицией, содер-
жащей протравитель и рострегулятор. Библиогр.:
4 названия.
Ключевые слова: кукуруза, семена, условия хра-
нения, посевные и урожайные свойства.

УДК 330.341.1:338.432(477)(081)
Пабат В.А., Кулаец М.М., Бабиенко Н.Ф., Скрип-
ниченко В.А. Инновационная деяльность в агропро-
мышленном производстве Украины//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 8. — С. 62–65.
Углублены теоретико-методологические и практи-
ческие основы инновационного содействия разви-
тию агропромышленного производства Украины.
Освещены составляющие инновационной деятель-
ности в агропромышленном производстве. Среди
главных задач агропромышленного производства —
отработка механизмов и подходов, позволяющих
обеспечить население нашей страны высококачест-
венными и, в частности, экологически чистыми про-
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дуктами питания по доступным ценам, а также вы-
пуск продукции на экспорт. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: инновационная модель, страте-
гические направления, инновационная политика,
продовольственная безопасность, генетический по-
тенциал, инновационное развитие, интеллектуаль-
ный капитал, конкурентоспособность.

УДК 658.81:631.11
Варченко О.М., Свиноус И.В., Микитюк Д.М. Ме-
тодологические подходы к оценке сбыта продукции
сельськохозяйственными товаропроизводителями//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. — С. 66–69.
Рассмотрены теоретико-методологические положе-
ния категории «сбыт сельскохозяйственной продук-
ции». Проведена оценка современного состояния
сбыта продукции сельскохозяйственными товаро-
производителями разных форм хозяйствования.
Предложены способы повышения эффективности
сбыта сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: сбыт, сельскохозяйственная про-
дукция, сельскохозяйственные товаропроизводите-
ли, каналы сбыта.

УДК 631.413.5:631.415.1
Зубковская В.В. Влияние увлажнения на поведе-
ние фосфора в ясно-серой поверхностно оглеенной
лесной почве//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 8. — С. 70–72.
Представлены результаты исследования влияния
увлажнения на поведение фосфора в ясно-серой
поверхностно оглеенной лесной почве. Установле-
но, что переувлажнение резко изменяет окислитель-
но-восстановительный потенциал и приводит к мо-
билизации полуторных окислов. В этих условиях
фосфор крепко связывается с полуторными окисла-
ми и трансформируется в труднодоступные для ра-
стений формы. Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: ясно-серая почва, окислительно-
восстановительный потенциал, Fe, Al, P, закрепле-
ние.

УДК 631.58; 631.582
Лукашук В.П. Влияние бактеризации семян люцер-
ны на усиление ее азотфиксирующей пригодности//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. — С. 73–75.
Приведены результаты исследований по влиянию
удобрений и предпосевной инокуляции семян на
урожайность люцерны при выращивании на луговых
осушиваемых почвах Левобережной Лесостепи. Ус-
тановлено, что эффективность предпосевной обра-
ботки семян люцерны микробными препаратами на

фоне полного минерального удобрения в норме
N30P30K30 выше, чем при внесении азотных удобре-
ний в норме N90. Доказано, что искусственное засе-
ление почвы азотфиксирующими микроорганизмами
является эффективнее деятельности их природных
штаммов, а совместное использование бактериаль-
ных препаратов и минеральных удобрений повыша-
ет их эффективность. Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: биологизация, азотфиксирующие
бактерии, бактеризация, предпосевная обработка,
инокуляция семян, люцерна.

УДК 631.35:633.02
Борис А.М. Исследование динамического взаимо-
действия копирно-роторного отделителя ботвы с
головкой корнеплода//Вісник аграрної науки. — 2013.
— № 8. — С. 76–78.
Представлена новая математическая модель взаи-
модействия нового отделителя ботвы с головкой
корнеплода, которая осуществляется благодаря ис-
пользованию центробежной силы инерции. Приме-
нение метода преобразования координат позволи-
ло получить конечную зависимость контактного уси-
лия при взаимодействии кинематически связанной
пространственной системы рабочих элементов с
головкой корнеплода. Получена новая математичес-
кая модель процесса отделения ботвы копирным
отделителем, что позволит выполнить исследования
качества и производительности указаного процесса.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: математическая модель, ботва,
корнеплод, головка корнеплода, рабочий элемент,
система рабочих элементов, точка контакта, сило-
вое взаимодействие.

УДК 631.4:445.4
Назарок П.Г. Особенности определения содержания
гумуса в склоновых почвах дистанционными мето-
дами//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 8. —
С. 79–82
 Проанализирована процедура выделения на кос-
мическом снимке открытого почвенного покрова на
основе вегетационных индексов и установлен ее ве-
роятностный характер. Доказано влияние на струк-
туру космического снимка ландшафтного разделе-
ния содержания железа и глинистых минералов в
почве, тепловых особенностей поверхности и харак-
терных особенностей сельскохозяйственного ис-
пользования склоновых земель. Библиогр.: 15 на-
званий.
Ключевые слова: содержание гумуса, орографи-
ческие условия, многоспектральное сканирование.
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UDC 631.41
Medvedev V. New cultivation technologies and in-
struments for preservation of physical properties of soils
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 8. —
P. 5–9.
The technological methods decreasing mechanical load
on soil and its overstocking, as well as instruments
which remove destruction agronomically beneficial
structure during cultivation are surveyed. Perspective
are zero technique of cultivation, conservative, exact,
agro-forest and the balanced farming agriculture.
Bibliogr.: 14 titles.
Keywords: minimum and zero cultivation, routing, soil-
phile (soil-protective) instruments of cultivation.

UDC 631.416.4
Hrystenko A., Istomina Yu. Soil-climatic conditions of
Ukraine and efficiency of potassium fertilizers//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 8. — P. 10–13.
It is shown that potassium fertilizers are effective for all
soils of Ukraine under condition of sufficient moisture
supply. Economic benefit of their application increases
with raising standard of farming and accuracy of soil
diagnostics, use of methods promoting accumulation
and conservation of soil moisture, optimization of
nitrogenous phosphatic plant nutrition. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: soils, potassium fertilizers, economic
efficiency, moisture supply, exact diagnostics.

UDC 631.4
Smaga I. Formation of moisture supply of brownish-
podsolic surface gleied soils of Precarpathians at dif-
ferent methods of land tenure//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 8. — P. 14–17.
Regularities of formation of common stores of soil mois-
ture and stores of productive moisture in brownish-
podsolic surface gleied soils of non-drained and drained
lands are surveyed . Factors influencing formation of
general and available stores of soil moisture, and also
their parameters in soils of different lands are deter-
mined. Results of determination of the greatest possible
stores of productive moisture are compared by rated
and experimental methods. Bibliogr.: 9 titles.
Keywords: brownish-podzolic soils, moisture supply of
soils, general stores of moisture, productive moisture,
drainage reclamation.

UDC 633.791:631.526
Rudyk R. Modern variety policy of domestic market of
hop plant//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 8. — P. 18–21.
The survey of variety resources of hop plant is con-
ducted. Variety structure of plantings of hop plant in
Ukraine for 2008-2012 has been analyzed. Results of
analysis are brought of the level of manifestation of
genetic potential by productive plantings of hop plant.
Perspectives of development of hop growing in Ukraine
are specified. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: hop plant, variety, structure of plantings,
genetic potential, hop plantings.

UDC 632.931:631.547.4 [634.21:634.23/24
Odintsova V. Forecasting the moment of exit from
dormancy and initial blossom of stone fruit crops of

crops according to phenoclimatographic models//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 8. — P. 22–25.
Pinpoint accuracy of application of phenoclimatogra-
phic models determining dates of exit from dorman-
cy and initial blossom of apricot, peach, mazzard cher-
ry in climatic conditions of South Steppe of Ukraine is
proved. Limiting value of indexes of CU and GDH
can be used for selection of varieties of fruit grades
with late exit from season of true dormancy and as a
criterion of their resistance to spring frosts. Bibliogr.:
22 titles.
Keywords: apricot, peach, mazzard cherry, exit from
dormancy, initial blossom, units of refrigerating, degree
hours of growth, phenoclimatographic models.

UDC 546.4:636.2/084
Savchenko Yu., Savchuk I., Savchenko M., Kar-
piuk N., Stepanenko V., Chorna L., Goncharova Ye.
Density of heavy metals in beef at use of silos made
of corn and grass and legume crops//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 8. — P. 26–29.
Results of accumulation of Pb, Сd, Cu, Zn in killing
products of feeder steers on different silos (corn and
spring grass and legume crops) are brought. Feeding
to animals of silage from 3-component admixture pro-
moted smaller accumulation: of Pb in beef, of Сd — in
beef and liver, of Cu — in liver, of Zn — in beef and
liver, however enlarged accumulation of Pb in liver, and
of Cu — in beef. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: conversion factor, density, grass and
legume mixtures, 3-component silage, Сd, Pb, Zn, Cu.

UDC 619:615.9:636.087:636.5
Orobchenko A. Pharmacodynamics of b-tocopherol
acetate and sodium of selenite at daily chickens//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 8. — P. 30–32.
Addition of b-tocopherol acetate and sodium of selenite
in a dose of 1000 and 1 mg/kg to the rations of daily
chickens received from hens-layers resulted in ery-
thropenia, oligohromemiya, increased content of pro-
ducts of peroxide acidifications of lipids and activity of
display enzymes of liver. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: chickens, additives, enzymes, hematolo-
gical and biochemical indexes.

UDC 633.15:631.52
Cherchel V., Dziubetsky B., Borisova V., Satarova T.
Estimation of different types of maize hybrids on genetic
distances and degree of heterosis//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 8. — P. 33–37.
For different types of maze hybrids comparison is
made of genetic distances between the parent lines,
determined by DNA single nucleotide polymorphism,
and the level of heterosis on productivity of grain. It
is shown that sister hybrids, in the pedigree of the
parental lines of which a significant proportion of
genetic material of different germplasms takes place,
by genetic distances are close to the single cross
hybrids. Indexes of heterosis of hybrids on pro-
ductivity of grain are enlarged at saturation of
genotypes of their parental forms by material of broad
genetic basis. Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: hybrids of maze, genetic distances, he-
terosis, productivity of grain.
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UDC 631.816.631.333
Smagliy V. Optimization of movement of a material
corpuscle in the field of centrifugal forces//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 8. — P. 38–42.
It is determined that problems of optimizing movement
of a material corpuscle in the field of centrifugal forces
should be treated as variational problems of dynamics
with isoperimetrical and nonholonomic links. Curves on
which the movement of corpuscles in such field can be
optimized, lay close enough to logarithmic spirals. The
opportunity of application of other classical approaches
to the solution of these problems is proved. It is shown
that centrifugal force in some events formally can exhibit
itself as the force derived by potential field. Bibliogr.: 5
titles.
Keywords: particle, mass, vane, radius, optimization,
functional, rate, speed-up, abrasion, equiangular spiral.

UDC 631.459:632.125
Bulyghin S., Belolipsky V., Bulyghina M. Agro-land-
scape and systemic approach to its optimization: theo-
retical aspect//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 8. — P. 43–48.
The concept «agro-landscape» and «ecosystem» is
defined. Ecosystem, as well as agroecosystem is not
a rank concept, and agro-landscape — a hierarchical
one. The concept «system of farming agriculture» is
equivalent to the concept «agroecosystem», and priority
of natural laws of pedogenesis before social necessities
allows to achieve environmental safety in farming ag-
riculture. Agro-landscape is a rank concept and means
«scientifically reasonable, ecologically safety visual
environment in which natural and anthropogenous fac-
tors are uniform». Principles of creation and optimization
of territorial structures and technical subsystems (sys-
tems of farming agriculture) in agro-landscapes are
presented. Bibliogr.: 28 titles.
Keywords: agro-landscape, agroecosystem, natural
systems, ecological farming agriculture, protection system.

UDC 631.452:631.445.2
Gabriel A., Olifir Yu., Kachmar O. Agro-ecological
basis of reconstruction of fertility of light grey wood
superficially gleied soil//News of agrarian sciences. —
2013. — № 8. — P. 49–51.
Results of researches in influence of long application
of different fertilizer systems and after-action of chalking
on dynamics of acidity, content and quality composition
of humus of light grey wood superficially gleied soil are
shown. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: soil, fertility, lime, dung, mineral fertilizers,
humus, acidity.

UDC 631.95.620.91
Tarariko Yu., Velychko V. Interbranch optimization of
agricultural factory on the drained lands of Polis-
sya//News of agrarian sciences. — 2013. — № 8. —
P. 52–57.
Opportunities of essential increase of economic ef-
ficiency of typical agricultural factory on drained lands
of Polissya with high productivity indexes of plant gro-
wing and animal husbandry by realization of interbranch
optimization are shown. It is also shown that building
adequate to agro-resources potential of region

sequence of production cycles with amelioration, or-
ganic fertilizer system, animal husbandry, processing
and storage of products will allow to ensure expanded
reproduction of soil fertility and to transfer to the prin-
ciples of organic farming and production. Bibliogr.: 9 titles.
Keywords: agricultural factory, interbranch optimization,
economic efficiency, soil fertility, organic production.

UDC 633.15:631.53.01:631.56
Kyrpa N. Storage and preseeding preparation of seeds
of corn//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 8. — P. 58–61.
Elements are probed of innovative pollution-free tech-
nique of storage of seeds of corn which is includes the
following factors of longevity: low humidity and re-
frigeration of grain, its hermetical packaging and
limitation of sharp temperature oscillations. With the
purpose of rising germination and productivity it is
recommended to treat seeds before sowing by the new
composition containing seed dresser and growth-re-
gulator. Bibliogr.: 4 titles.
Keywords: corn, seeds, storage conditions, sowing and
fruitful properties.

UDC 330341.1:338.432 (477 (081)
Pabat V., Kulayets M., Babiyenko N., Skrypnychen-
ko V. Innovative activity in agroindustrial production of
Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 8. — P. 62–65.
Theoretical and methodological and practical funda-
mentals of innovative assistance to development of
agroindustrial production in Ukraine are profound. Com-
ponents of innovative activity in agroindustrial pro-
duction are illuminated. Among the main tasks of agro-
industrial production are: improvement of mechanisms
and approaches allowing to supply the population of our
country with high-quality and, in particular, with pollution-
free food stuffs under reasonable prices, and also
output for export. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: innovative model, strategic directions, in-
novative policy, food safety, genetic potential, innovative
development, intellectual capital, competitive strength.

UDC 658.81:631.11
Varchenko O., Svynous І., Mykytiuk D. Methodo-
logical approaches to assessment of selling produce by
agricultural manufacturers//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 8. — P. 66–69.
Theoretical and methodological rules of a class «sales
of agricultural products» are surveyed. The assessment
is conducted of state of the art of sales of products by
agricultural commodity producers of different forms of
managing. Methods rising efficiency of sales of agri-
cultural products are offered. Bibliogr.: 15 titles.
Keywords: sales, agricultural products, agricultural
commodity producers, trade channels.

UDC 631.413.5:631.415.1
Zubkovska V. Influence of humidification on behaviour
of phosphorus in light-grey surface gleied forest soil//News
of agrarian sciences. — 2013. — № 8. — P. 70–72.
Findings of investigation in influence of humidification
on behaviour of phosphorus in light-sulfur surface gleied
forest soil are presented. It is established that over-
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wetting sharply changes oxidation-reduction potential
and leads to mobilization of sesquilateral oxides. In such
conditions phosphorus binds to sesquilateral oxides and
transforms into forms which are hardly available for
plants. Bibliogr.: 5 titles.
Keywords: light-grey soil, oxidation-reduction potential,
Fe, Al, P, fixation.

UDC 631.58; 631.582
Lukashuk V. Influence of bacterization of seeds of
lucerne on intensification of nitrogen-fixing fitness of
plants//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 8. — P. 73–75.
Results of researches in influence of fertilizers and
preseeding inoculation of seeds on productivity of lu-
cerne are brought at growing on meadow drained soils
of Left-bank Forest-Steppe. It is determined that ef-
ficiency of presowing treatment of seeds of lucerne with
microbial specimens on the background of complete
mineral fertilizer in doze of N30P30K30 is higher than at
importation of nitrogen fertilizers in doze of N90. It is
proved that artificial colonization of soil by nitrogen-fixing
organisms is more effective than activity of their natural
strains. Sharing of bacterial preparations and fertilizers
increases their efficiency. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: biologization, nitrogen-fixing bacteria, bac-
terization, presowing treatment, inoculation of seeds,
lucerne.

UDC 631.35:633.02
Boris A. Research of dynamic interacting of  cam-

rotor field divider of haulm with a head of root crop//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 8. —
P. 76–78.
The new mathematical model of interacting of new field
divider of haulm with a head of root crop which is carried
out owing to use of centrifugal force of inertia is pre-
sented. Application of a method of transformation of
coordinates has allowed to gain final dependence of
contact force at interacting of kinematicly connected
space system of working units with a head of root crop.
The new mathematical model of the process of dividing
haulm by cam field divider is created. That will allow to
research quality and productivity the mentioned pro-
cess. Bibliogr.: 6 titles.
Keywords: mathematical model, haulm, root crop, head
of root crop, working unit, system of working units, point
of contact, power interaction.

UDC 631.4:445.4
Nazarok P. Features of determining humus content in
slope soils by remote methods//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 8. — Р. 79–82.
Procedure is analized of allocation in space picture of
open soil cover on the basis of vegetative indexes. Its
probability character is also determined. It is proved that
content of iron and clay minerals in soil, thermal features
of surface and special features of agricultural use of
slope lands influenced structure of space picture.
Bibliogr.: 15 titles.
Keywords: humus content, orographical conditions,
multispectral scanning.
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