
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ
АГРАРНИХ  НАУК  УКРАЇНИ

Видається з вересня 1922 р.
(матеріали друкуються 
мовами оригіналів — 
українською та російською)
Щомісячник

EDITORIAL BOARDРЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Київ
Державне видавництво

«Аграрна наука»
2014

В. Адамчук
В. Андрійчук
С. Балюк
А. Балян
В. Блюм
(Австрія)
С. Бобош

(Сербія)
В. Булгаков
В. Бусол
В. Влізло
С. Володін
С. Гриб

(Білорусь)
В. Гусаков
(Білорусь)

А. Даниленко
В. Жук

А. Заришняк
О. Іващенко
С. Кваша

В. Кириченко
П. Коваленко
М. Ковальов

(Росія)
І. Коцюмбас

Е. Крупінський
(Польща)
Ю. Лачуга

(Росія)

V. Adamchuk
V. Andriychuk
S. Baliuk
A. Balian
V. Blum
(Austria)
S. Bobosh
(Serbia)
V. Bulgakov
V. Busol
V. Vlizlo
S. Volodin
S. Gryb
(Belarus)
V. Gusakov
(Belarus)
A. Danylenko
V. Zhuk
A. Zaryshniak
O. Ivashchenko
S. Kvasha
V. Kyrychenko
P. Kovalenko
M. Kovaliov
(Russia)
I. Kotsiumbas
E. Krupinskiy
(Poland)
Yu. Lachuga
(Russia)

М. Лісовий
Ю. Лупенко
М. Мандигра
Д. Мельничук
В. Моргун

М. Мусієнко
В. Патика

В. Петриченко
Ю. Приходько

Б. Прістер
М. Роїк

М. Ромащенко
П. Саблук
В. Сайко

А. Самуйленко
(Росія)

Ю. Сиволап
В. Снітинський

О. Созінов
Б. Стегній
О. Тараріко
Л. Тіщенко
І. Ушаков

(Росія)
К. Хурле

(Німеччина)
І. Шевченко
С. Шоба

(Росія)

M. Lisoviy
Yu. Lupenko
M. Mandygra
D. Melnychuk
V. Morgun
M. Musiyenko
V. Patyka
V. Petrychenko
Yu. Pryhodko
B. Prister
M. Roik
M. Romashchenko
P. Sabluk
V. Saiko
A. Samuilenko
(Russia)
Yu. Syvolap
V. Snitynskiy
O. Sozinov
B. Stegniy
O. Tarariko
L. Tishchenko
I. Ushachov
(Russia)
K. Hurle
(Germany)
I. Shevchenko
S. Shoba
(Russia)

Ya. Gadzalo
(editor-in-chief)
I. Grynyk
(first deputy editor-in-chief)
I. Ibatullin
(deputy editor-in-chief)
V. Velychko 
(deputy editor-in-chief)

Я. Гадзало
(головний редактор)

І. Гриник
(перший заступник головного редактора)

І. Ібатуллін
(заступник головного редактора)

В. Величко
(заступник головного редактора)

8ʹ14



ЗМIСТ

серпень 2014 р.

 5 Загальні збори Національної академії аграрних наук 
  України

 6 Іващенко О.О., Іващенко О.О. Механічні фактори впливу на  
  біологічну продуктивність пасльону чорного (Solanum   
  nigrum l.)

 10 Камінська В.В., Клименко І.І. Продуктивність культур лан- 
  ки зернопросапної сівозміни залежно від удобрення
 14 Карабач К.С., Козак В.М. Фосфатазна активність чорнозему  
  типового за застосування мінімізації обробітку ґрунту та біо- 
  логізації землеробства

 18 Циков В.С., Ткаліч Ю.І., Бокун О. І. Продуктивність кукуруд- 
  зи залежно від обробітку ґрунту і системи захисту від бур’я - 
  нів у Північному Степу
 23 Барабаш Л.О., Остапенко В.М. Господарсько-біологічна та  
  економічна оцінка перспективних сортів малини

 27 Якубчак О.М., Збарська А.А., Таран Т.В. Жирнокислотний  
  склад м’язової тканини за саркоцистозу свиней
 30 Кучерявий В.П., Бойчук В.М. Забійні показники молодняку  
  свиней за згодовування пребіотичного препарату
 33 Шаповалов С. О., Русько Н. П., Ладика Л. М., Фотіна Т. І.,  
  Кисельов О. Б., Рижкова Т. М. Аналіз дослідження соматич- 
  них клітин молока кіз і моніторингові визначення їх рівня в  
  стадах Східного регіону України

 38 Лавриненко Ю.О., Балашова Г.С., Котова О.І. Вплив світло- 
  вого режиму та ріверму на індукцію утворення мікробульб   
  картоплі в культурі меристем in vitro

 43 Зєльдін В.Ф., Козир В.С., Удовицький В.О. Селекційно-  
  технологічна оцінка якості туш у свиней

 48 Сидорчук О.В. Концептуальні засади розвитку ринку техніч- 
  ного сервісу сільськогосподарського виробництва
 53 Дерев’янко Д.А. Вплив надходження хлібної маси в моло- 
  тильний апарат під час обмолочування на травмування на- 
  сіння

 57 Єрьоміна Т.А., Сорока Ю.В. Реалізація агроресурсного по- 
  тенціалу чорнозему звичайного в Північно-центральному   
  Степу

 62 Климчук О.В. Економічна сутність розвитку інноваційних   
  процесів у виробництві біопалива
 66 Тимчук В.М., Святченко С.І., Єгорова Н.Ю., Матвієць В.Г.  
  Щодо методології оцінки активних оригінаторів на ринку се- 
  лекційно-насінницьких інновацій

 70 Носко Б.С. Внесок професора А.Є. Зайкевича в організацію  
  і розвиток агрохімічних досліджень на Cлобожанщині

 76 Досвід ландшафтного планування в Україні
 77 Корисна книга

 78 Про підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства  
  ґрунтознавців та агроіхіміків

 80 Пам’яті Ю.М. Сиволапа

МЕХ
АНІ
ЗАЦ

ІЯ,

ЕЛЕ
КТР
ИФІ
КАЦ
ІЯ

ТВА
РИН
НИЦ

ТВО
,

ВЕТ
ЕРИ
НАР
НА  МЕ

ДИЦ
ИНА

ЗЕМ
ЛЕР
ОБС

ТВО
,

ҐРУ
НТО

ЗНА
ВСТ
ВО,

АГР
ОХІ
МІЯ

    РО
СЛИ

ННИ
ЦТВ
О,

КОР
МОВ

ИРО
БНИ

ЦТВ
О

Вісник аграрної науки

АГР
ОЕК
ОЛО

ГІЯ,

 РА
ДІО
ЛОГ
ІЯ, МЕ

ЛІО
РАЦ

ІЯ

ГЕН
ЕТИ
КА, СЕ

ЛЕК
ЦІЯ

,

БІО
ТЕХ
НОЛ

ОГІ
Я

2

НЕК
РОЛ

ОГ
З’ЇЗ
ДИ, КО

НФЕ
РЕН
ЦІЇ, 

НАР
АДИ

СТО
РІН
КИ ІСТ

ОРІ
Ї

ЕКО
НОМ

ІКА

РЕЦ
ЕНЗ
ІЇ

НАЙ
АКТ
УАЛ
ЬНІ
ШЕ



PAGES OF HISTORY

CONTENTS

3

ECONOMICS

MECHANIZATION, 

ELECTRIFICATION

PLANT-GROWING,

FODDER PRODUCTION

LAND CULTIVATION,

SOIL SCIENCE,

AGROCHEMISTRY

Вісник аграрної науки

LIVESTOCK BREEDING, 

VETERINARY SCIENCE

AGROECOLOGY,

 RADIOLOGY, MELIORATION

серпень 2014 р.

GENETICS, SELECTION,

BIOTECHNOLOGY

TOPICAL  ISSUES

 5 General meeting of the National Academy of Agrarian  Sci- 
  ence of Ukrain

 6 Ivashchenko A., Ivaschenko A. Mechanical factors of influence  
  upon biological efficiency of Solanum nigrum L.

 10 Kaminska B., Klimenko I.I. Productivity of crops of a link of   
  grain-tilling crop rotation depending on fertilizing
 14 Karabach Ye., Kozak V. Phosphatase activity of typical black  
  earth at application of minimization of cultivation of soil and   
  biologization of farming agriculture

 18 Tsikov V., Tkalich Yu., Bokun A. Productivity of corn depending  
  on type of machining and system of protection from weeds in   
  Northern Steppe
 23 Barabash L., Ostapenko V. Economical-and-biological asses - 
  sment of promising varieties of raspberry

 27 Yakubchak O., Zbarska A., Taran T. Fat-acid content of muscu - 
  lar tissue at sarcocystosis of pigs
 30 Kucheriavyi V., Boichuk V. Slaughter indexes of piglets at fee - 
  ding with prebiotic specimen
 33 Shapovalov S., Rusko N., Ladyka L., Fotina T., Kiselev A.,   
  Ryzhkova T. Analysis of investigation in somatic cells of milk of  
  goats and monitoring of determination of their level in herds of  
  Eastern region of Ukraine

 38 Lavrynenko Yu., Balashova G., Kotova Ye. Influence of light  
  conditions and Riverm upon induction of formation of microtubers  
  of potato in culture of meristems in vitro

 43 Zeldin V., Kozyr V., Udovitsky V. Selection-and-tech nological  
  quality evaluation of carcass of pigs
 

 48 Sydorchuk A. Conceptual fundamentals of development of the  
  market of engineering tools of farm-production
 53 Derevianko D. Influence of grain mass upon trau matizing seeds  
  in the threshing mechanism at thrashing
 
 57 Yeremina T., Soroka Yu. Realization of agro-industrial potential  
  of ordinary black earth in the Northern-central Steppe

 

 62 Klymchuk A. Economic nature of development of in novative 
  processes in production of biofuel
 66 Tymchuk V., Sviatchenko S., Yegorova N., Matviyets V. On  
  methodology of assessment of active originators in the market  
  of selection-seed-growing innovations

 73 Nosko B. Contribution of Professor A.E. Zaikevich to or ga -  
  nization and development of agrochemical study in Slobo zhan - 
  shchyna

 76 Experence of landscape planning in Ukraine
 77 The useful book

 78 Results of ІХ congress of Ukrainian society of pedologists and  
  agrochemists

 80 To memory of Yu. Sivolap

OBITUARY

CONGRESSES, 

CONFERENCES, 

MEETINGS

REVIEW



4 липень 2014 р.Вісник аграрної науки

Засновник —
Національна академія аграрних наук

ÍÀÓÊÎÂÎ-
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÈÉ

ÆÓÐÍÀË
2014, ¹ 8 (738)

Адреса видавництва:
03022, Київ-22,

вул. Васильківська, 37, 
тел./факс   257-40-81.

E-mail: agrovisnyk@ukr.net

Редакція:
А.П. Акімова,

Л.М. Байбородіна,
І.М. Баланчук,

 Н.Ф. Лайко,
Л.Г. Мірошниченко

Комп’ютерна верстка:
І.О. Алейнікова,
С.В. Пчелянська

Комп’ютерний набір: 
Н.М. Чепіга

Державне видавництво
«Аграрна наука» НААН

© 2014

Підписано до друку 11.08.14.
Формат 70100/16.
Папір офсетний.
 Друк офсетний.

Умовн. друк. арк. 7,15.
Умовн. фарбовідб. 14,8.

Обл.-вид. арк. 10,0.

Друкарня фірми «Есе».
03142, Київ-142,

просп. Вернадського, 34/1,
тел./факс 424-02-10.

Точка зору редколегії
не завжди збігається 
з позицією авторів

Свідоцтво
про державну реєстрацію
КВ № 540 від 28.03.94.

Адреса  видавця:
03022, Київ-22,

вул. Васильківська, 37



5Вісник аграрної наукисерпень 2014 р.

Найактуальніше












      
       
   
       

       
 
 




  


        



       


    
       
    
     
     
      
       
       
    




     
   




6 Вісник аграрної науки серпень 2014 р.

 


О.О. Іващенко,
академік НААН,
доктор сільсько-
господарських наук

О.О. Іващенко,
кандидат сільсько-
господарських наук
Інститут
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Роль кожної зеленої рослини у фітоцено-
зах визначає насамперед частка її маси в за-
гальній масі компонентів такої рослинної си-
стеми. Величина накопичення маси рослин
прямо пропорційна обсягам фотосинтезу,
який здійснюють їхні надземні частини. Відпо-
відно негативний вплив наявності бур’янів у
посівах сільськогосподарських культур визна-
чає величина накопичення ними маси, три-
валість спільної вегетації, гострота конку-
ренції за енергію світла, воду, мінеральне
живлення [1, 2].

В органічній масі рослин відділу Покрито-
насінні — Angiospermae (культурних і бур’я-
нів) частка мінеральних речовин становить
у середньому 3,5–7%. Продукти фотосинте-
зу в органічній масі рослин становлять відпо-
відно 93– 96,5% від їх загальної маси [10].
Саме обсяги і продуктивність процесів фото-
синтезу є головним фактором, що визначає
конкурентну спроможність рослин бур’янів у
посівах сільськогосподарських культур. Тому
основні напрями розробки сучасних гербі-

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

цидів передбачають і можливості хімічного
блокування в клітинах хлоренхіми процесів
фотосинтезу, наприклад, блокування фер-
менту ацетолактат синтази (ALS) [4–6, 8].

Гербіциди як головний фактор контролю-
вання бур’янів у посівах сільськогосподарсь-
ких культур нині широко застосовують в аграр-
ному виробництві. Досвід постійного викори-
стання гербіцидів, особливо в сучасних
технологіях вирощування зернових культур,
крім очевидних переваг, виявив і негативні
тенденції. Це надмірне антропне і насамперед
хімічне навантаження на довкілля, забруднен-
ня врожаю залишками препаратів, зниження
рівня ефективності захисних заходів через
появу і наростання резистентності рослин бу-
р’янів до впливу гербіцидів, зокрема і тоталь-
них [3].

Застосування гербіцидів обмежене або за-
боронене повністю в населених пунктах, водо-
охоронних зонах, на посівах зеленних овоче-
вих культур у системах біологічного землероб-
ства. Зростає потреба розробки сучасних

НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
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НАЙАКТУАЛЬНІШЕ
Механічні фактори впливу на біологічну
продуктивність пасльону чорного (Solanum nigrum L.)

екологічних і достатньо ефективних систем за-
хисту посівів сільськогосподарських культур
без використання ручної праці.

Розробка таких систем захисту посівів
можлива за наявності системних знань біо-
логічних особливостей видів бур’янів і реакції
їх рослин на вплив факторів середовища,
зокрема індукованих дистресів землеробом
[9, 11, 12].

Мета досліджень — визначити реакцію схо-
дів пасльону чорного (Solanum nigrum L.) на
індуковані механічні пошкодження.

Дослідження проведено в лабораторії гербо-
логії Інституту біоенергетичних культур і цукро-
вих буряків НААН у 2008–2012 рр.

Методика досліджень. Дослідження були
польовими, дрібноділянковими. Площа однієї
ділянки — 7 м2, повторність досліджень 6-ра-
зова. Дослідження передбачали вирощування
рослин бур’янів і нанесення їм у послідовних
фазах росту та розвитку стресів — механічних
пошкоджень.

Для проведення досліджень реакції рослин
пасльону чорного на індуковані механічні ди-
стреси на дослідних ділянках восени під основ-
ний обробіток ґрунту вносили нітрофоску з роз-
рахунку: N, P2O5 , K2O — по 112 кг/га.

Навесні насіння пасльону чорного висіва-
ли у підготовлений ґрунт і загортали на гли-
бину 1–2 см. Після появи сходів їх прополю-
вали вручну і на кожному квадратному метрі
облікових ділянок залишали по 20 рослин
одного виду.

Для оцінки реакції рослин на індуковані ме-
ханічні дистреси у них видаляли (зрізуванням)
надземні частини на початкових етапах орга-
ногенезу (на висоті 1–1,5 см). Обліки чисель-
ності сходів бур’янів проводили перед нане-
сенням механічних пошкоджень і через 10 діб
після цього.

Рослини, що виживали після індукованих
стресів, продовжували свою вегетацію до
кінця вегетаційного періоду. Величину нако-
пичення маси рослин визначали способом їх
зрізування біля поверхні ґрунту і наступно-
го зважування. Обліки проводили у 3-тю де-
каду липня. Після достигання насіння, на
кожному повторенні відбирали по 10 рослин
пасльону чорного і оцінювали їх насіннєву
продуктивність. Узагальнені результати ста-
тистично обробляли. Всі роботи на ділянках
дослідів виконували відповідно до вимог Ме-
тодики випробування і застосування пес-
тицидів [7].

Обговорення і результати досліджень.
Рослини пасльону чорного — типовий одно-
річний пізній ярий вид бур’яну, що розмножу-
ється насінням. Для його проростання дос-
татньо наявності 8–10

о
С тепла і тому поява

масових сходів цього виду традиційно
збігається з появою сходів теплолюбних
культур: кукурудзи, сорго, соняшнику, сої
та ін. В Україні паслін чорний є найпоширен-
ішим у зоні Лісостепу та Степу, особливо на
зрошуваних землях, вздовж каналів. Як і інші
зеленні автотрофні рослини, паслін чорний
для свого успішного росту та розвитку потре-
бує, крім інших факторів середовища, тепла,
повітря, вологи, мінеральних речовин, обо-
в’язкової наявності достатньо інтенсивного
потоку енергії фотосинтетично активної со-
нячної радіації.

Дослідження впливу механічних пошко-
джень надземних частин молодих рослин пас-
льону чорного передбачали насамперед по-
збавлення їх можливості засвоювати і викорис-
товувати для потреб фотосинтезу енергію
світла. У процесі онтогенезу молоді рослини
бур’яну у пазухах листків формують з мерис-
теми колатеральні бруньки, які можуть бути
використані у процесі вегетації для гілкування
стебел. Така специфіка анатомічної будови
молодих рослин пасльону чорного свідчить про
потребу нанесення механічних пошкоджень
у період, коли формування колатеральних бру-
ньок ще не відбулось або лише розпочина-
ється.

Нанесення одного механічного пошкод-
ження молодим рослинам пасльону чорного
у різні фази їх росту та розвитку індукувало
неоднакову глибину дистресів у дослідних
рослин. Пошкодження надземних частин рос-
лин у фазі сім’ядоль призводило до їх наступ-
ного повного відмирання. За втрати надзем-
них частин у фазі 2-х листків рівень їх відми-
рання досягав 100% (рис. 1). З наростанням
фаз росту і розвитку здатність дослідних рос-
лин долати індуковані дистреси підвищува-
лась. У фазі 8-ми листків через індуковані
дистреси відмирало 55,4% від їх початкової
кількості.

Послідовні механічні пошкодження дослід-
них рослин посилювали ефект їх пригнічен-
ня і обмеження обсягів фотосинтезу. Істотне
значення мали фази розвитку рослин пас-
льону чорного на час початку індукування ди-
стресів. Якщо від фази 4-х листків 2 послідов-
них механічних пошкодження призводили до
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відмирання 98,5% дослідних рослин, то від
фази 8-ми листків — лише 86,4% (рис. 2).
Наступні механічні пошкодження посилювали
ефект пригнічення рослин бур’яну. Дослідні
рослини після 5-ти послідовних пошкоджень
повністю відмирали незалежно від фаз їх
розвитку на час початку індукування дист-
ресів.

Після отримання глибокого дистресу росли-
ни пасльону чорного, які виживали, проходи-
ли тривалий період пригнічення. З приземної
частини стебел і наявних колатеральних бру-
ньок після нанесення механічних пошкоджень
та завдяки наявним у тканинах пластичним
речовинам поступово формувались нові лист-
кові пластинки. Рослини, що на момент нане-
сення механічних пошкоджень ще не мали
сформованих колатеральних бруньок, відми-
рали. Збільшення площі асиміляційної по-
верхні рослин після їх попередньої втрати да-
вало змогу поступово налагодити синтез
органічних речовин з використанням енергії
світла. Такі обсяги фотосинтезу були невели-
кими, проте забезпечували виживання части-
ни дослідних рослин. Біологічна продук-

тивність дослідних рослин, порівняно з конт-
рольними, які не мали механічних пошко-
джень, знижувалась. Індукований глибокий ме-
ханічний дистрес обмежував здатність рослин
бур’яну накопичувати їх масу.

У результаті індукування одного механічного
дистресу у рослин пасльону чорного у фазі 2-х
листків здатність формувати масу знижувалась
у середньому на 100% (рис. 3). У рослин у фазі
формування 4-х листків зниження становило
78,6, у фазі 8-ми листків — відповідно 27,3%.

Рослини пасльону чорного, які вегетува-
ли до сенільного періоду онтогенезу без нане-
сення механічних пошкоджень, формували в
середньому 0,88 тис. шт./рослину, тобто такі
дослідні рослини виявляли максимальну біо-
логічну продуктивність, досягнуту в дослідах
(рис. 4).

Механічні дистреси пригнічували здатність
дослідних рослин пасльону чорного формува-
ти насіння. За нанесення пошкоджень у фазі
появи сходів (сім’ядоль) рослини відмирали і
більше не розвивалися. Індукування механіч-
ного дистресу у фазі 4-х листків призводило до
зниження здатності формувати насіння в се-
редньому на 95%, у фазі 8-ми листків — тільки
на 47,1%.
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Установлено, що рослини пасльону чорно-
го найчутливіші до індукованих дистресів на
найранніших етапах їх органогенезу (сім’ядо-
лі — 2 листки). З наростанням фаз росту та
розвитку чутливість рослин до зовнішніх
впливів і глибини формування у них дистресів
поступово слабшає. Одноразове механічне по-
шкодження надземних частин молодих рослин
пасльону чорного індукувало дистреси і при-
зводило до значного пригнічення їх життєді-
яльності і біологічної продуктивності. Знач-

Висновки

на частина дослідних рослин не могла подо-
лати індуковані глибокі дистреси і відмирала.
Рослини, що виживали, знижували здатність
формувати масу на 27,3–100% і ослаблюва-
ли свою конкурентоспроможність. Одне меха-
нічне пошкодження індукувало глибокий ди-
стрес залежно від фаз розвитку рослин на
момент його нанесення і забезпечувало зни-
ження здатності рослин пасльону чорного
формувати насіння на 47,1–100% від рівня
продуктивності рослин бур’яну на контролі.
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Основним критерієм у визначенні агропотен-
ціалу ґрунтового покриву і вдосконаленні наяв-
них принципів використання земельних ресур-
сів у сучасних умовах є врожайність сільсько-
господарських культур як показник ефективної
родючості ґрунтів [6, 8]. Згідно з прогнозами аг-
рарного сектору України валовий збір зерна в
найближчій перспективі становитиме 70–
80 млн т. Для цього разом із використанням ви-
сокопродуктивних сортів і гібридів слід впро-
ваджувати нові технології із застосуванням
добрив з широким спектром поживних речовин
[1, 2]. Сільськогосподарські культури характе-
ризуються високими вимогами щодо умов жив-
лення і лише за збалансованого поживного ре-
жиму можуть реалізувати генетично визначе-
ний потенціал продуктивності [3–5, 8]. Тому
з’ясування впливу агрофонів, створених за ра-

Ключові слова: система удобрення, позакореневе підживлення, зернопросапна сівозміна, якість
урожаю, овес, соя, кукурудза.

хунок тривалого систематичного внесення
мінеральних і органічних добрив у конкретних
грунтово-кліматичних умовах, на продук-
тивність сільськогосподарських культур зали-
шається важливим завданням для аграрної
науки.

Мета досліджень — визначити ефективну
родючість темно-сірого опідзоленого ґрунту за
умови різноінтенсивного удобрення в ланці зер-
нопросапної сівозміни.

Методика досліджень. Науково-дослідні
роботи здійснювали в Правобережному Лісо-
степу впродовж 2005–2007 рр. у ДПДГ «Чаба-
ни» ННЦ «Інститут землеробства НААН» на
базі тривалого багатофакторного досліду, зак-
ладеного у 1987 р. у 8-пільній зернопросапній
сівозміні на темно-сірому опідзоленому ґрунті.
Ґрунт характеризувався слабокислою реакцією
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Соя сорту Устя

12.Без добрив 0 2,27 – 0 – –

11. N64P72K75 N30P60K60 2,81 0,54 24 – –

На фоні внесення побічної продукції рослинництва

10. – 0 2,37 0,10 4 – 0

9. N18,5 0 2,55 0,28 12 0,18 8

1. N32P36K37,5 N15P30K30 2,81 0,54 24 0,44 19

2. N64P72K75 N30P60K60 2,84 0,57 25 0,47 20

6. N64P72K75* N30P60K60* 2,92 0,65 28 0,55 23

5.N96P108K112,5 N45P90K90 3,14 0,87 38 0,77 32

     НІР05, т/га 0,18

Овес сорту Нептун

12.Без добрив 0 2,01 – 0 – –

11. N64P72K75 N60P60K60 4,99 2,98 148 – –

На фоні внесення побічної продукції рослинництва

10. – 0 2,71 0,70 34 – 0

9. N18,5 N60 3,40 1,39 69 0,69 25

1. N32P36K37,5 N30P30K30 4,04 2,03 101 1,33 49

2. N64P72K75 N60P60K60 5,47 3,46 172 2,76 102

6. N64P72K75* N60P60K60* 5,41 3,40 169 2,70 100

5.N96P108K112,5 N90P90K90 5,74 3,73 186 3,03 112

    НІР05, т/га 0,12

Гібрид кукурудзи на зерно ТОСС 218 МВ

12.Без добрив 0 4,45 – 0 – –

11. N64P72K75 N90P90K120 6,50 2,05 46 – –

На фоні внесення побічної продукції рослинництва

10. – 0 5,21 0,76 17 – 0

9. N18,5 N40 5,40 0,95 21 0,19 4

1. N32P36K37,5 N45P45K60 5,74 1,29 28 0,53 10

2. N64P72K75 N90P90K120 7,17 2,72 61 1,96 38

6. N64P72K75* N90P90K120* 6,94 2,49 56 1,73 33

5.N96P108K112,5 N135P135K180 8,29 3,84 86 3,08 59

    НІР05, т/га 0,31

* У 1987 р.було внесено фосфорно-калійні добрива в запас: 4,7 т Р2О5 і 2,1 т К2О га.

середовища, низьким умістом гідролізованих
форм азоту, високим — рухомого фосфору та
підвищеним — обмінного калію. Дослідження
проводили в ланці сівозміни: соя сорту Устя —
овес сорту Нептун — гібрид кукурудзи на зер-
но ТОСС 218 МВ. Ефективність органічних і

Продуктивність культур ланки
зернопросапної сівозміни залежно від удобрення

мінеральних добрив оцінювали у 8-ми варіан-
тах. Максимальна насиченість сівозміни добри-
вами — 316 кг/га NPK на фоні заорювання по-
бічної продукції рослинництва (солома зерно-
вих і бобових культур, стебла кукурудзи).

Крім традиційного 3-компонентного удоб-



Приріст до

контролю фону

т/га % т/га %

Варіант
насиченості

сівозміни
мінеральними
добривами,
кг NPK / га

Дози
мінеральних
добрив під
культуру,
кг NPK/ га

Урожайність,
т/га



12 Вісник аграрної науки серпень 2014 р.

ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

рення (азот, фосфор, калій) застосовували по-
закореневе підживлення препаратами марки
«Цеовіт» (фірма «Цеоліт»). Відповідно до
етапів розвитку рослин у посівах сої засто-
совували добрива «еколіст стандарт»,
«моно цинк», посівах вівса — «цеовіт магній
+ мікроелементи для зернових», посівах ку-
курудзи на зерно — «еколіст стандарт», «це-
овіт старт», «Mg мікро», «моно цинк» та «це-
овіт плодоношення». Під час внесення ці
препарати комбінували з мінеральними доб-
ривами, засобами захисту рослин, стимуля-
торами тощо.

Результати досліджень. За систематично-
го внесення мінеральних добрив і заорювання
побічної продукції рослинництва в сівозміні
збільшувалася кількість доступних рослинам
елементів живлення і зростала врожайність сої,
вівса, кукурудзи (табл. 1).

Часткове повернення в ґрунт поживних ре-
човин, винесених урожаєм, заорюванням по-
бічної продукції рослинництва сприяло певно-
му підвищенню врожайності культур ланки зер-
нопросапної сівозміни. Так, для сої приріст до
контролю становив у середньому 4 %, вівса —
34, кукурудзи — 17 %. За компенсування азо-
ту, іммобілізованого мікроорганізмами-деструк-
торами на ділянках варіанта 9, отримали до-
даткове підвищення врожайності сої на 12 %,
вівса — 69, кукурудзи — 21 % порівняно з аб-
солютним контролем.

Найдієвішим способом системи удобрення,
що сприяв підвищенню врожайності, було зас-
тосування повного мінерального удобрення на
фоні заорювання побічної продукції рослинниц-
тва. Зміна насиченості сівозміни мінеральними
добривами від N32P36K37,5 до N96P108K112,5 забез-
печила приріст урожайності сої до фону вне-

Продуктивність культур ланки
зернопросапної сівозміни залежно від удобрення

сення побічної продукції рослинництва на 19–
32 %, вівса — 49–112, кукурудзи — 10–59 %.

У варіанті з максимальною дозою 316,5 кг/га
NPK на фоні заорювання рослинних реш-
ток попередника отримано найвищий урожай
культур ланки зернопросапної сівозміни в усі
роки досліджень, який у середньому для сої
становив 3,14 т/га, вівса — 5,74, кукурудзи —
8,29 т/га.

Схемою удобрення передбачено варіанти
з однаковим насиченням мінеральними добри-
вами, які вносять на різних агрофонах. У варі-
анті 11 з 1987 р. застосовують лише мінеральні
добрива — N64P72K75, варіанті 2 ту саму дозу
добрив уносять на фоні заорювання побічної
продукції рослинництва, а у варіанті 6, крім за-
орювання органічних решток і застосування
N64P72K75, одноразово внесли фосфорно-
калійні добрива в запас (4,7 т Р2О5 і 2,1 т К2О/
га) під час закладання досліду. Закономірно,
що надходження до ґрунту більшої кількості
поживних речовин на ділянку у варіанті 2
cприяло одержанню додатково 0,67 т/га зерна
кукурудзи, 0,48 — вівса та 0,03 т/га сої порівня-
но з мінеральним удобренням у варіанті 11.
А застосування фосфорно-калійних добрив
у запас стабільного приросту врожаю культур
ланки сівозміни впродовж 2005–2007 рр. не за-
безпечило.

Додаткове використання підживлення комп-
лексом рідких препаратів марки «Цеовіт» у по-
сівах кукурудзи, вівса та сої сприяло додатко-
вому підвищенню врожайності зерна в серед-
ньому на 7,1–8,6 %. З поліпшенням поживного
режиму за рахунок унесення добрив і заорю-
вання побічної продукції відсоток приросту вро-
жаю, забезпечений позакореневим підживлен-
ням, знижувався (табл. 2).

Овес Контроль (без добрив) 2,00 2,17 0,17 8,5

N90P90K90+побічна продукція 5,70 6,11 0,41 7,2

Кукурудза Контроль (без добрив) 4,40 4,78 0,38 8,6

N135P135K135+ побічна продукція 8,30 8,89 0,59 7,1

Соя Контроль (без добрив) 2,30 2,49 0,19 8,3

N45P90K90+побічна продукція 3,10 3,33 0,23 7,4


  

Урожайність, т/га Приріст урожайності від
препаратів «Цеовіт»без препаратів з препаратами

«Цеовіт» %т/га

Культура Удобрення, кг/га
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Продуктивність культур ланки
зернопросапної сівозміни залежно від удобрення

Система удобрення не лише сприяє підви-
щенню врожайності, а й поліпшує якість сіль-
ськогосподарської продукції. Важливо відзначи-
ти, що помітне поліпшення якості зерна вівса
відбувалося на фонах із застосуванням міне-
ральних добрив не менше N90P90K90 на фоні за-
орювання побічної продукції. Кількість сирого
протеїну порівняно з контролем зросла на 0,85–
1,01 %, білка — 1,34–1,41, спостерігалася тен-
денція до накопичення жиру, а вміст крохмалю
досягав 53,45–54,13 %. Доповнення системи
удобрення мінеральними добривами під-
вищувало зольність зерна та кількість клітковини.

Дослідження показали, що на агрофонах з
унесенням органічних і мінеральних добрив
кількість протеїну в зерні кукурудзи підвищила-
ся на 0,31–2,50 %, білка — 0,10–1,07 %, у
насінні сої кількість протеїну збільшилася на
39,65–40,39 %, сирого жиру — 20,41–21,56,
зольних елементів — 5,09–5,26, клітковини —
на 6,62–7,44 %. Із застосуванням органічних та
мінеральних добрив у дозах N45-135P90-135K90-180
у середньому за сівозміну для обох культур
спостерігалася чітка тенденція до нако-
пичення протеїну, олії, зольних елементів,
клітковини.

 Тривалими дослідженнями, здійсненими в
Правобережному Лісостепу на темно-сірому
опідзоленому ґрунті в ланці зернопросапної
сівозміни, доведено, що одержати вро-
жайність сої 2,8–3,1 т/га, вівса — 5,5–5,7 і ку-
курудзи — 7,2–8,3 т/га можна за насиченості
сівозміни мінеральними добривами 211–
316,5 кг/га NPK на фоні заорювання побічної
продукції рослинництва.  Установлено, що
грунтово-кліматичні умови Правобережного
Лісостепу у 2005–2007 рр. дали змогу одержа-
ти зерно вівса з умістом білка 7,05–8,46 %,
крохмалю — 53,45–54,13, жиру — 4,52–4,70;

Висновки

зерно кукурудзи з умістом протеїну 7,44–
8,94, жиру — 4,31–4,52, крохмалю — 47,80–
50,62 %; зерно сої з умістом протеїну 39,65–
40,39 %, жиру — 20,41–21,56 %. Найвищу
якість основної продукції забезпечувала на-
сиченість сівозміни мінеральними добрива-
ми N90-135P90-135 K120-180. Оптимізування сис-
теми удобрення культур сівозміни має відбу-
ватися в напрямі розширення спектра
компонентів мінерального удобрення. Позако-
реневе підживлення добривами марки «Цеовіт»
дає змогу підвищити врожайність вівса на 7,2–
8,5 %, кукурудзи — 7,1–8,6, сої — 7,4–8,3 %.
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Однією з актуальних проблем у сучасному
землеробстві України є питання оптимізації
фосфатного живлення рослин, оскільки фос-
фор бере активну участь у процесах їх росту і
розвитку. Це зумовлюється дефіцитом у ґрунті
доступного для рослин фосфору, низьким кое-
фіцієнтом (до 20%) використання культурами
фосфору мінеральних добрив, відсутністю в
Україні родовищ апатитів — традиційної сиро-
вини для виробництва концентрованих фос-
форних добрив. Дефіцит мінерального фосфо-
ру останніми роками становив близько 15 кг/га,
що спричиняє зниження вмісту цього елемен-
та в ґрунті. За даними останнього туру агро-
хімічного обстеження, площі орних земель з
низьким і дуже низьким умістом рухомого фос-
фору збільшилися в усіх ґрунтово-кліматичних
зонах. Проблема підвищення доступності куль-
турним рослинам фосфору добрив і фосфо-
ровмісних сполук ґрунту потребує уваги вчених
і практиків сільськогосподарського виробницт-
ва. Одним із напрямів її розв’язання є застосу-
вання ґрунтозахисних ресурсоощадних техно-
логій вирощування сільськогосподарських куль-
тур, що допоможе активізувати діяльність

ЗЕМЛЕРОБСТВО, ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ
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обробітку ґрунту.

ґрунтової мікрофлори, яка бере участь у транс-
формації фосфоровмісних сполук ґрунту і доб-
рив.

Методи досліджень. Дослідження здійсню-
вали у ВП НУБіП України «Великоснітинське
навчально-дослідне господарство ім. О.В. Му-
зиченка» Фастівського району Київської об-
ласті. Вивчали такі системи обробітку ґрунту:
традиційну, що базується на застосуванні оран-
ки під різні культури на глибину 22–27 см (варі-
ант «оранка»); ґрунтозахисну, що базується на
застосуванні різноглибинного безполицевого
обробітку під різні культури на глибину 22–
27 см (варіант «різноглибинний безполицевий
обробіток»); ґрунтозахисну, що базується на
мілкому безполицевому обробітку на 10–12 см
(варіант «мілкий безполицевий обробіток»). На
фоні цих систем обробітку ґрунту вивчали
3 системи удобрення, розраховані на 1 га сіво-
змінної площі. Дослідження проводили в ланці
типової для лісостепової зони зерно-бурякової
10-пільної сівозміни і на 50-річному перелозі.
Ґрунт дослідної ділянки і перелогу — чорнозем
типовий глибокий малогумусний середньосуг-
линковий на лесі. Фосфатазну активність ґрунту
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визначали за методом А.Ш. Галстяна і Е.А. Ар-
туняна [5].

Результати досліджень. Усі біологічні про-
цеси, пов’язані з перетворенням речовин і
енергії в ґрунті, здійснюються за допомогою
ферментів, що відіграють важливу роль у мо-
білізації елементів живлення рослин та зумов-
люють інтенсивність і спрямованість найважли-
віших біохімічних процесів, пов’язаних із син-
тезом і розкладом гумусу, гідролізом органіч-
них сполук та окисно-відновним режимом ґрун-
ту [6, 10].

У результаті ферментативних процесів по-
живні речовини з важкозасвоюваних сполук
переходять у легкодоступні форми для рослин
і мікроорганізмів. Ферменти різняться високою
активністю, винятковою специфічністю та вели-
кою залежністю від різних умов зовнішньо-
го середовища [7]. Активність ферментів відо-
бражає не лише біологічні властивості ґрунту,
а й їх зміни під впливом агроекологічних чин-
ників [9].

Ферментативна активність змінюється під
упливом внесених у ґрунт хімічних сполук, зок-
рема добрив, кислотності середовища (рН),
хімічного і фізичного складу, температури, во-
логості, водно-повітряного режиму, вмісту гуму-
су та ін. [4].

Серед гідролітичних ферментів, діяльність
яких пов’язана з утворенням у ґрунті рухомих
форм поживних речовин для рослин і форму-
ванням певного режиму елементів живлен-
ня, значна роль належить фосфатазам. Ґрун-

Фосфатазна активність
чорнозему типового за застосування мінімізації
обробітку грунту та біологізації землеробства

тові фосфатази беруть безпосередню участь
у процесах розкладу органічних решток у ґрун-
ті, що призводить до утворення фосфорорга-
нічних сполук типу фосфорних ефірів вугле-
водів, органічних кислот, ліпідів, фітину, спе-
цифічних гумусних речовин. Зазначена група
сполук утворює доступну для рослин ортофос-
форну кислоту.

Характерний розподіл фосфатаз у ґрунтах
залежно від їх кислотності зумовлений складом
мікрофлори. У ґрунті функціонують пристосо-
вані до певних умов середовища мікроорганіз-
ми, які виділяють ферменти, активні в цих умо-
вах. Найвищою фосфатазною активністю ха-
рактеризуються чорноземи. У таких ґрунтах
глинисті мінерали покриті гуміфікованою орга-
нічною речовиною [3].

Виділення ферментів у ґрунт мікроорганізма-
ми і коренями рослин зазвичай є результатом
наявності або відсутності субстрату для дії
ферменту, що впливає на активність фосфа-
тази. За нестачі в середовищі рухомого фос-
фору мікроорганізми і рослини різко посилюють
виділення ферментів. На такому взаємозв’яз-
ку і базується використання величини фосфа-
тазної активності ґрунту як діагностичного по-
казника забезпеченості рослин доступним фос-
фором. Авторами [1] встановлено важливу
особливість цього адаптивного ферменту: на
ґрунтах, збіднених на рухомий фосфор, фос-
фатазна активність вище.

Аналіз отриманих даних (табл. 1) показав
залежність активності фосфатази чорнозему

Без добрив (контроль) 0–15 39,0±1,6 41,4±1,6 44,2±1,7

15–30 46,2±1,4 39,6±1,2 40,1±1,6

0–30 42,6 40,5 42,1

Гній (12 т/га) + N55Р45К45 0–15 73,7±2,5 75,6±2,3 82,9±2,7

15–30 66,7±2,3 72,6±2,0 71,4±2,3

0–30 71,2 73,0 77,2

Солома (1,2 т/га) + 0–15 73,9±2,5 61,7±1,8 62,1±2,4
N12 + сидерати + 15–30 63,5±2,4 52,7±1,5 43,8±1,7
N55Р45К45 0–30 68,7 57,2 53,0

Переліг 0–15 54,9±1,4

15–30 48,1±1,3

0–30 51,5




Системи обробітку ґрунту

різноглибинний
безполицевий

традиційна оранка мілкий безполицевий

Варіант удобрення
Шар ґрунту,

см
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Фосфатазна активність
чорнозему типового за застосування мінімізації
обробітку грунту та біологізації землеробства

типового від системи обробітку ґрунту та удоб-
рення. Мінеральні добрива підвищують актив-
ність фосфатази, що свідчить про посилення
процесів мінералізації органічної речовини
ґрунту. Одночасне застосування мінеральних і
органічних добрив збільшує фосфатазну ак-
тивність чорнозему типового, оскільки гній є
джерелом мікроорганізмів і ферментів та по-
живним субстратом для ґрунтової біоти. Так,
варіант з унесенням гною і мінеральних добрив
вирізнявся найвищою активністю фосфатази.
Порівняно з варіантом без унесення добрив за
оранки активність фосфатази в шарі 0–15 см
збільшилася на 34,7 мг/100 ґрунту/год, за міл-
кого обробітку — 34,2, за різноглибинного
безполицевого — на 38,7 мг/100 г ґрунту/год.
Вплив добрив спостерігався й у варіанті з уне-
сенням соломи і сидератів, але був дещо мен-
шим, ніж за застосування гною. За оранки фос-
фатаза збільшилася на 34,9 мг/100 г ґрунту/год,
за мілкого безполицевого обробітку — на 20,3,
за глибокого — на 17,9 мг/100 г ґрунту/год у
шарі ґрунту 0–15 см.

Розкладання соломи дещо підкислює ґрунт,
чим знижує активність фосфатази. Найвища
активність фосфатази за весь період дослі-
джень була у варіанті з унесенням гною і мі-
неральних добрив, де показник становив
82,93 мг/100 г ґрунту/год за глибокого безполи-
цевого обробітку.

У дослідженнях відзначено тенденцію до
збільшення фосфатазної активності за вико-
ристання безполицевих обробітків ґрунту по-
рівняно з оранкою. Особливо чітко це спосте-
рігається на контролі, дещо менше — у варіанті
з традиційною органо-мінеральною системою
удобрення. На контролі фосфатазна активність
підвищується на 5,6–11,6% у шарі грунту 0–
15 см, у варіанті з традиційною органо-міне-
ральною системою удобрення — на 2,5–11,1%.
За оранки активність фосфатази збільшувала-
ся порівняно з безполицевими обробітками у
варіанті з використанням соломи і сидератів,
що, можливо, пов’язано з різними умовами роз-
кладу органіки та її різною підкислювальною
дією за різних способів обробітку ґрунту.

Активність ферментів ґрунту тісно пов’яза-
на з умістом гумусу. На перелозі цей показ-
ник сягає 54,9 мг Р2О5 на 100 г ґрунту/год у шарі
0–15 см, що свідчить про домінування проце-
сів синтезу гумусу. Очевидно, це пов’язано з
тим, що дикорослі рослини, які тут ростуть, є
постійним джерелом надходження органічної
речовини. Максимальний вклад у формуван-
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ЗЕМЛЕРОБСТВО,
ҐРУНТОЗНАВСТВО, АГРОХІМІЯ

Фосфатазна активність
чорнозему типового за застосування мінімізації
обробітку грунту та біологізації землеробства

ня фосфатазного пулу під природною рослин-
ністю вносять мікроорганізми і рослинні решт-
ки як субстрат, кореневі виділення. Основна
маса коренів при цьому зосереджена в шарі 0–
15 см. З глибиною активність фосфатази зни-
жувалася.

Активність фосфатази динамічна впродовж
вегетаційного періоду. В активні фази росту
рослин за високої температури ґрунту і достат-
ньої вологості в літні і весняні місяці фосфа-
тазна активність ґрунтів є максимальною (табл. 2).
Це підтверджують результати авторів [2, 8].
Гній, мінеральні і, особливо азотні, добрива
підвищують активність фосфатази. У цей пе-
ріод рослини активно споживають і викорис-
товують рухомий фосфор з ґрунту, тому неста-
ча його в середовищі призводить до посилено-

го виділення мікроорганізмами і рослинами
ферментів. У кінці літа та восени показник фос-
фатазної активності знижується завдяки припи-
ненню активного споживання елементів жив-
лення і поступового накопичення сполук фос-
фору восени.

Відзначено поліпшення поживного режиму
у верхній частині орного шару ґрунту із зас-
тосуванням ресурсоощадних технологій ви-
рощування сільськогосподарських культур,
що пов’язано з підвищенням активності гідро-
літичних ферментів, особливо за внесення
традиційних органічних і мінеральних добрив.
Безполицеві обробітки сприяли поліпшенню
забезпечення ґрунту рухомими формами
фосфору і загалом підвищували фосфатаз-
ну активність ґрунту.
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Дослідженнями встановлено, що засто-
сування безполицевих обробітків сприяло
підвищенню активності фосфатази і швид-
кому переведенню фосфору в доступні для
рослин сполуки. Особливо зростала її актив-
ність за використання традиційного органо-
мінерального удобрення, де приріст у шарі
ґрунту 0–30 см становив 37,5 за мілкого і

Висновки

35,1 мг/100 г ґрунту/год — за різноглибинно-
го безполицевого обробітків. Розкладання со-
ломи дещо підкислює ґрунт, знижуючи актив-
ність фосфатази. Активність фосфатази є
дуже динамічною: в активні фази росту рос-
лин, особливо навесні, фосфатазна актив-
ність ґрунту максимальна, але знижується
впродовж вегетації.
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Рослинництво,

кормовиробництво

Своєчасний і якісний обробіток чорноземів на
зяб з урахуванням їх фізико-механічних особли-
востей, метеорологічних умов регіону, рельєфу
полів, використаних попередників та біологічних
особливостей бур’янів набуває пріоритетного зна-
чення в підвищенні врожайності культури і продук-
тивності степового землеробства [5].

За глибиною і використаними знаряддями ос-
новний обробіток ґрунту поділяють на глибокий
(понад 25 см); мілкий (до 12–14 см); поверхневий
(8–10 см); нульовий (з прямим висівом спеціаль-
ними сівалками в попередньо необроблений
ґрунт), за системою no-till, тобто вирощування по-
льових культур без будь-якого обробітку ґрунту в
сівозміні [3, 6].

Оскільки наукові дослідження і виробничий до-
свід свідчать про неоднакову бур’яноочисну, ґрун-
тозахисну й енергоощадну ефективність різних
способів основного обробітку ґрунту на зяб, їх
упровадження в умовах агропромислового ви-
робництва Степу України має здійснюватися ди-
ференційовано з урахуванням ресурсної бази гос-
подарств, виробничого досвіду землекористувачів
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і прийнятої системи господарської діяльності тощо
[2, 5].

Останніми роками провідними світовими фір-
мами синтезовано післясходові гербіциди, які міс-
тять 2–3 діючі речовини, що мають високий фіто-
токсичний вплив на широкий спектр бур’янової
рослинності. Тобто здатні контролювати дво-
дольні, тонконогові та коренепаросткові бур’яни.
Це дає змогу використовувати за вирощування ку-
курудзи лише післясходові гербіциди, особливо в
зоні недостатнього зволоження, де верхній шар
ґрунту під час висіву в багатьох випадках буває
сухим, і дія ґрунтових гербіцидів помітно знижуєть-
ся. Також післясходові препарати використовують
у нульові технології і за системою no-till, де ґрун-
тові гербіциди не діють зовсім, тому що потребу-
ють певної заробки [6,7].

Мета роботи — визначити ефективність ґрун-
тових і нових страхових гербіцидів у боротьбі з бу-
р’янами.

Методика досліджень. Дослідження здійсню-
вали в 2010–2012 рр. у дослідному господарстві
«Дніпро» ДУ Інститут сільського господарства
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РОСЛИННИЦТВО,
КОРМОВИРОБНИЦТВО

Продуктивність кукурудзи залежно від обробітку
ґрунту і системи захисту від бур’янів у Північному Степу

степової зони НААН на гібриді кукурудзи Оржиця
237 МВ. Ґрунтовий покрив — чорнозем звичайний,
малогумусний, важкосуглинковий з умістом гуму-
су в орному шарі 3,9%, валового азоту 0,17–0,19,
фосфору — 0,12–0,13, калію — 2,1–2,2%. Реак-
ція ґрунтового розчину — нейтральна.

Потенційна засміченість ґрунту вегетативними
органами розмноження багаторічних коренепаро-
сткових бур’янів (березка польова, молокан та-
тарський, осот рожевий і жовтий польовий тощо)
становила 30–50 тис./га (середня), насінням ма-
лорічних (амброзія полинолиста, лобода біла,
мишій сизий та зелений, плоскуха звичайна, гірчак
березковидний, щириця звичайна, лободовид-
на, біла) — 350–500 млн шт./га в орному шарі (ви-
сока).

Погодні умови в роки досліджень були задо-
вільними. У 2012 р. за вегетацію кукурудзи випало
176,6 мм опадів, 2011 р. — 223, 2012 р. —
276 мм (норма 237 мм).

Досліди і спостереження проводили згідно із за-
гальноприйнятими методиками [5, 6]. Гербіциди
вносили малогабаритним штанговим обприскува-
чем ОМ-6 конструкції ДУ Інститут сільського гос-
подарства степової зони НААН, змонтованим на
базі трактора Т-25. Гібрид кукурудзи Оржиця
237 МВ висівали сівалкою СУПН-8, прямий висів
здійснювали сівалкою «Kinze» в необроблений
ґрунт. За нульовою технологією після збирання
пшениці озимої та навесні до сходів кукурудзи вно-
сили гербіцид раундап 4 л/га, густоту стояння рос-
лин формували вручну (45 тис. рослин/га). По-
сівна площа ділянки становила 56 м2 за 3-разо-
вої повторності. Попередником була пшениця
озима. Збирали кукурудзу вручну, обмолочували
і перераховували на 14%-ву вологість.

Результати досліджень. Дослідами встанов-
лено, що за різних способів обробітку ґрунту в об-
роблюваному шарі створюються специфічні умо-
ви твердості, щільності, вологості та темпера-
турного режиму, що впливає на ріст і розвиток
кукурудзи (табл. 1).

У шарі ґрунту 5–7 см після сівби кукурудзи з 8
до 19 год середня температура ґрунту впродовж
4-х діб за оранки становила 17,2оС, за нульового
обробітку — 19,7, 2011 р. — відповідно 18,4 та
20,8оС, 2012 р. — 19,1 та 22,5оС. У денні часи
різниця сягала 6оС, у 2-х зазначених обробітків
різниця була меншою. Отже, на фоні прямої сівби
спостерігалося стійке підвищення температури
ґрунту порівняно з оранкою та іншими обробітка-
ми. Причиною цього було більше ущільнення ґрун-
ту та відсутність достатнього мульчувального по-
криву з післяжнивних решток попередника. Таке
підвищення температури в період проростання
насіння сприяло скороченню періоду сівба — схо-
ди до 8 діб проти 12 діб на оранці.

 Використання полицевої оранки позитивно по-
значилося на розвитку рослин, у цьому варіанті
ґрунт був більш пухким, і кукурудза за розвитком
випереджала ділянки з мілким обробітком ґрунту.
Так, висота рослин кукурудзи в зазначеній фазі на
оранці становила в середньому 155 см, у варіанті
з прямою сівбою — 139 см, на фоні мілких об-
робітків — 148–150 см. Площа листя на росли-
ні дорівнювала відповідно 0,227 м2; 0,168 та
0,208 — 0,209 м2, під час цвітіння волотей — 0,469
і 0,320 та 0,352–3,70 м2. Це, безумовно, позначи-
лося на забур’яненості посівів і формуванні вро-
жайності.

Бур’яни спричиняли значну депресію ростових
процесів кукурудзи. Вона посилювалася зі збіль-
шенням їх маси і значно залежала від заходів бо-
ротьби з бур’янами за всіх обробітків ґрунту. Так,
у варіанті з ручним прополюванням у фазі 13–
14-ти листків за різними обробітками ґрунту висо-
та рослин була 139–155 см, без догляду — 108–
121 см, за внесення гербіцидів харнесу, 2,5 л/га
та діалену супер, 1,0 л/га — 137–150 см, стелла-
ру, 1,25 л/га — 133–148 см. А площа листя 1 рос-
лини дорівнювала відповідно до зазначених варі-
антів — 0,207–0,227 м2; 0,139–0,178; 0,203–0,245
та 0,207–0,224 м2.

За 3 роки досліджень склалися сприятливі умо-

Щільність, г/см3 Перед сівбою 1,02 1,15 1,22 1,28

Цвітіння волотей 1,16 1,20 1,28 1,36

Твердість, кг/см2 Перед сівбою 11,2 13,5 13,6 15,0

Цвітіння волотей 25,3 28,1 28,4 33,2



см

Пряма сівбаОранка, 25–27
Плоскорізний

обробіток, 14–16
Мілкий

обробіток, 10–12Показник Фаза розвитку
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ви для вияву фітотоксичної дії гербіцидів і меха-
нічних способів догляду. Основна маса бур’янів на
оброблюваних ділянках зійшла у фазі 3–4-х лист-
ків у кукурудзи. Спочатку з’явилася амброзія, а
через 4–5 діб — щириця, осот, пізніше — плоску-
ха звичайна, мишій. Ступінь забур’яненості в кіль-
кісному та ваговому вимірах на різних етапах роз-
витку кукурудзи під впливом агротехнічних спо-
собів і в середньому перед збиранням урожаю був
різним (табл. 2). На фоні полицевої оранки (23–
25 см) на ділянках без догляду кількість бур’янів
становила 25,4 шт./м2 з повітряносухою масою
1118 г/м2. За переходу від оранки до варіантів з
мілкими обробітками їх чисельність збільшилася
до 28,9–31,3 шт. та до 37,9 шт./м2 за нульового
обробітку. Маса бур’янів також збільшилася на
7,1–17,9 та 61,9%.

Механізований догляд (боронування та 1 між-
рядний обробіток) серед агротехнічних способів
мав найменш надійний протибур’яновий ефект
(варіант 1). Його технічна ефективність щодо бу-
р’янів у середньому за обробітками ґрунту стано-
вила 43,0–43,8%, а залишкова кількість бур’янів
була на 42,2–61,0% меншою порівняно з біологіч-
ною забур’яненістю. Найнадійніший захист куку-
рудзи від бур’янів забезпечувало внесення в ґрунт
під передпосівну культивацію харнесу, 2,5 г/л і у
фазі 3–5-ти листків у кукурудзи діалену супер —
1 л/га. Середня технічна ефективність цього за-
хисту — 84–89%. Високою (84,8–87,0) вона була
із застосуванням у фазі 2–3-х листків у кукурудзи
гербіцидів аденго 0,5 л/га та 3–5-ти листків у ку-
курудзи — стеллару, 1,25 л/га (77,5–89,1%), але
нижчою за зазначений варіант. Застосування на
нульовому обробітку до сходів кукурудзи раунда-
пу, 4 л/га, а по сходах гербіцидів аденго 0,5 л/га
(85,2%), стеллару, 1,25 л/га (89,1%) та майстеру,
150 г/га (88,2%) свідчило про їх високу ефек-
тивність.

Дослідженнями встановлено, що обробіток
ґрунту та бур’яни були важливими факторами ре-
гулювання водного режиму посівів кукурудзи. Так,
перед сівбою запаси вологи в шарі ґрунту 0–
100 см становили: за оранки — 163,3 мм, обробіт-
ку плоскорізом — 138 мм, мілкого обробітку — 135
мм, за прямої сівби — 130 мм.

Показники вологості ґрунту у фазі викидання
волотей кукурудзи зменшилися за оранки до 73
мм, нульового обробітку — до 58 мм. Переваги
оранки в накопиченні вологи виявлялися за раху-
нок інтенсивного вбирання опадів і талої води в
осінньо-зимовий період за кращого фізичного ста-
ну ґрунту. Найпоказовішою була різниця в запа-
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сах вологи між варіантами з високим ступенем
забур’яненості і чистими посівами з ручними про-
полюваннями. Залежно від обробітку ґрунту на
ділянках без гербіцидів вони становили 41,3–
50,4 мм, за повного видалення бур’янів вручну —
63,7–76,0 мм, тобто бур’яни збільшили водоспо-
живання на 22,4–25,6 мм.

Використання гербіцидів сприяло зменшенню
непродуктивних витрат вологи з ґрунту, що поліп-
шувало вологозабезпечення кукурудзи. Тому за-
паси ґрунтової вологи в кінці вегетації у варіанті з
унесенням харнесу, 2,5 л/га+діален супер, 1 л/га
або гербіцидів аденго, 0,5 л/га, стеллару, 1,25 л/га
були більшими на 15,3–21,3 мм проти контролю,
тобто майже такими, як у варіантах з ручними про-
полюваннями і чистими від бур’янів.

Зазначені вище фактори позначилися на про-
дуктивності рослин кукурудзи. Так, за середніми
даними такі показники, як довжина качанів, маса
1000 зерен, озерненість качана були більшими на
полицевій оранці і на ділянках з меншою забур’я-
неністю — відповідно 18,0–18,2 см, 202–210 г та
398–695 г. За прямої сівби формувалися качани
довжиною 14,2–172 см з озерненістю і крупністю
зерна на 5–8 та 4–7% меншими.

Зниження продуктивності рослин кукурудзи по-
силювалося зі зростанням ступеня забур’яненості,
яка була найвищою на ділянках без догляду.
У цьому варіанті порівняно з чистим контролем

(ручне видалення бур’янів) довжина качанів за
всіх обробітків зменшилася з 18,2 до 14,3 см, маса
1000 шт. насіння — з 210 до 104 г, озерненість
качанів — з 695 до 398 г. Найнижчими ці показ-
ники були і у варіанті з механізованим доглядом
за посівом (боронування + міжрядний обробіток)
порівняно з гербіцидами харнес + діален супер,
аденго та стеллар, що позначилося на врожай-
ності зерна. Найбільшу врожайність кукурудзи
одержано в усіх варіантах обробітку ґрунту (5,09–
6,10 т/га) за ручного видалення бур’янів. У варі-
антах без догляду вона була мінімальною — 2,18–
3,10 т/га, за внесення харнесу, 2,5 л/га+діален су-
пер, 1,0 л/га вона становила 5,20–5,89 т/га,
аденго, 0,5 л/га — 3,85–5,70, стеллару, 1,25 л/га +
ПАР метолат, 1,25 л/га — 4,41–5,84 т/га.

За прямої сівби внесення до сходів кукурудзи
раундапу, 4 л/га призвело до загибелі бур’янів, що
вегетували, але після дощів з’явилися нові, проти
яких застосовували гербіциди аденго, 0,5 л/га і стел-
лар, 1,25 л/га. Мінімалізація основного обробітку
ґрунту та пряма сівба в необроблений ґрунт з ви-
користанням гербіциду суцільної дії спричинили по-
рівняно з оранкою істотний недобір урожаю зер-
на: за плоскорізного обробітку (КР - 4,5) у серед-
ньому по досліду — на 0,32 т/га, мілкого — 0,68,
за нульового обробітку — на 1,08 т/га. Найбільшого
ефекту досягли за використання під передпосів-
ну культивацію харнесу, 2,5 л/га, а у фазі 3–5-ти
листків у кукурудзи — діалену супер, 1,0 л/га.

Найефективнішою серед способів обробіт-
ку ґрунту під кукурудзу була полицева оранка
на глибину 23–25 см, а найменшу врожайність
зерна одержували за сівби в необроблений
ґрунт, що пов’язано з гіршим водним режимом
через високу щільність і твердість орного
шару ґрунту.

Мілкий обробіток на 10–12 та 14–16 см
займав середнє положення. Високої технічної
ефективності (87–89%) у боротьбі з бур’яна-
ми досягли за внесення під передпосівну куль-
тивацію харнесу, 2,5 л/га + у фазі 3–5-ти

Висновки

листків у кукурудзи діалену супер, 1,0 л/га.
Ефективність застосування у фазі 2–3-х
листків у кукурудзи гербіциду аденго, 0,5 л/га
і у фазі 3–5-ти листків у кукурудзи стелла-
ру, 1,25 л/га + ПАР метолат, 1,25 л/га ста-
новила 85,2–89,1%, гербіцидів майстер, 150 г/
га + біопауер, 1,25 л/га — 88,5%.

Фітотоксична дія гербіцидів харнесу, 2,5 л/
га + діален супер, 1,0 л/га, стеллару, 1,25,
аденго, 0,5 л/га на бур’яни була практично од-
наковою, але меншою, ніж у контрольному ва-
ріанті з ручним прополюванням бур’янів.
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ОГОЛОШЕННЯ

До аспірантури приймаються особи, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеці-
аліста або магістра. Вступникам потрібно подати на ім’я директора такі документи:

заяву;
особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;
характеристику-рекомендацію з останнього місця роботи;
автобіографію;
копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одер-

жаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за
кордоном мають подати копію нострифікованого диплома);

витяг із залікової відомості;
медичну довідку про стан здоров’я за формою 086-У;
посвідчення про складені кандидатські іспити;
список опублікованих наукових праць і винаходів або реферат з обраної науко-

вої спеціальності;
витяг з протоколу засідання Вченої ради наукової установи чи вищого навчаль-

ного закладу (для осіб, які рекомендуються в аспірантуру безпосередньо після закін-
чення вищого навчального закладу). Конкурсні вступні іспити складають: зі спеці-
альності, філософії та іноземної мови.

Особи, що вступають у докторантуру, крім того, подають копію диплома про
присудження наукового ступеня кандидата наук, обґрунтування теми та розгорну-
тий план докторської дисертації.

Документи приймаються до 31 серпня поточного року.
Паспорт і диплом про вищу освіту подаються особисто.
Мешканцям інших міст надається гуртожиток.

Документи подавати або надсилати за такою адресою:

03680, м. Київ-680, вул. Героїв Оборони, 10.
Довідки за телефоном:

258-21-42

Національна наукова сільськогосподарська бібліотека
Національної академії аграрних наук України
оголошує конкурсний прийом до аспірантури

з відривом від виробництва і без відриву від виробництва
та докторантури з відривом від виробництва у 2014 році

за спеціальністю:
                          07.00.07 – історія науки й техніки (історичні науки).
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Малина — скороплідна і високоврожайна
культура. Вирощуючи її на високому агротех-
нічному фоні з урахуванням усіх властивостей
загалом і кожного сорту зокрема, вже в наш час
можна досягати врожайності 20–25 т з 1 га (4–
5 кг з куща) [3].

Залежно від сорту й умов вирощування у
плодах малини міститься 7–11% цукрів (серед
яких переважають добре засвоювані фруктоза
й глюкоза), 0,5–0,8% білка, 0,6–0,9% пектину,
1,2–2,3% органічних кислот. Серед останніх
особливе місце займає саліцилова кислота.
Вона вирізняється бактерицидними властиво-
стями й використовується як потогінний, жаро-
знижувальний та знеболювальний засіб [2].
Річна потреба людини у споживанні ягід мали-
ни становить близько 4 кг [4].

У 2012 р. загальна площа насаджень мали-
ни у нашій країні становила 5,3 тис. га, зокре-
ма плодоносна — 5 тис., валовий збір —
30,3 тис. т, урожайність — 6 т/га. Проте рівень
промислового виробництва плодів малини не-
достатній для повного забезпечення населен-
ня високотоварною конкурентоздатною продук-
цією, оскільки частка сільськогосподарських
підприємств становить лише 5 % у загально-
му обсязі. Пріоритетними у вирощуванні цієї
культури в Україні є Вінницька, Київська, Чер-
каська, Кіровоградська області та регіони з роз-
винутою переробною промисловістю.

Свіжі ягоди малини можна мати на столі
впродовж усього року, вирощуючи рослини су-

Ключові слова: малина, врожайність, економічна ефективність.

перранніх, середніх, пізніх і ремонтантних сор-
тів, а заморожуючи ягоди на зиму, вдається
зберегти не лише їх колір, смак та аромат, а й
біохімічний склад. Непогано зберігаються їхні
властивості у продуктах переробки, для приго-
тування яких зазвичай використовують основ-
ну масу врожаю.

Мета досліджень — добір високопродук-
тивних сортів малини з високими смаковими і
товарними властивостями плодів, що забезпе-
чують найефективнішу віддачу трудових і ма-
теріальних ресурсів.

Методика і матеріали досліджень. Дослі-
дження виконували впродовж 2009–2011 рр. у
селекційно-технологічному відділі Інституту са-
дівництва НААН. Експериментальною базою
слугували насадження малини 2007 р. садіння
(с. Новосілки Києво-Святошинського р-ну Київ-
ської обл.). Об’єктами досліджень були 7 сортів:
Гусар, Крєпиш, Новокитаївська (контроль — к.),
Феномен (к.), Струнка, Персея та Саня, росли-
ни яких розміщені за схемою 3,0?0,5 м. На од-
ному погонному метрі залишали по 10 плодо-
носних стебел. Ґрунт дослідної ділянки — тем-
но-сірий опідзолений середньосуглинковий на
лесовидному суглинку, типовий для зони. Кіль-
кість гумусу в орному шарі становить 1,9%;
вміст рухомих фосфатів у метровому горизон-
ті (0–100 см) — в середньому 10,6; обмінного
калію — 8,8 і лужногідролізованого азоту —
4,7 мг/100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчи-
ну — слабокисла, в шарі 0–40 см pH становить
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6,1; 0–100 — 6,6. Агротехнічний догляд прово-
дили згідно з технологічними картами [7].

Результати та обговорення досліджень.
У 2009 р. найвищою врожайністю відзначили-
ся сорти Гусар та Струнка — 15,2 та 14,8 т/га,
яка була сформована за рахунок великої кіль-
кості плодових гілочок на одному стеблі та ви-
сокої середньої маси плоду (2,6–2,8 г). Висо-
кий врожай ягід сформували також сорти Пер-
сея та Саня (табл. 1).

Контрольний сорт Феномен мав найвищу
кількість латералів на одному пагоні і високу
середню масу плоду (2,5 г). Однак урожайність
його була нижчою на 3,7 т/га, ніж у сортів Гу-
сар та Струнка, що пояснюється малою кіль-
кістю ягід на одному латералі. Найнижчим цей
показник був у Новокитаївської (к.) — 5,78 т/га,
що зумовлено низькою середньою масою пло-
дів, хоч кількість їх на одному латералі була
найбільшою — 17,7 шт.

На противагу 2009 р. наступний 2010 р. від-
значився достатньою кількістю опадів у період
формування і достигання врожаю. Це сприяло
збільшенню маси ягоди, а також кількості пло-
дових гілочок та обсягу врожаю. Найурожайні-
шими сортами у 2010 р. були сорти Гусар і
Феномен (к.) — 38,0 і 36,5 т/га відповідно. Їх
врожай був сформований завдяки великій кіль-
кості латералів на стеблі (більше 31,0 шт.),
квіток (14,2 шт./1 листок – л.) і високій середній
масі плоду (3,5 г). Високоврожайними виявили-
ся також сорти Саня та Персея (відповідно 25,1
і 22,0 т/га) завдяки великій кількості плодових
гілочок на стеблі та високій середній масі яго-
ди (більше 3,0 г).

У 2011 р. найвищої врожайності серед до-
сліджуваних сортів також досягли Гусар і Фе-
номен (к.) — 35,6 та 37,8 т/га відповідно.
У сортів Персея, Саня та Крєпиш відзначено
зниження цього показника від 2,3 до 5,97 т/га
порівняно з 2010 р., що зумовлено незначною
кількістю плодових гілочок та ягід на одному
латералі. Різке підвищення врожайності (з 17,2
(у 2010 р.) до 24,6 т/га) відзначено у сорту
Струнка завдяки великій кількості латералів на
стеблі (21,0 шт.) і збільшенню середньої маси
плоду (до 3,2 г).

Проаналізувавши дані за 3 роки досліджень,
можна констатувати, що найвищу середню біо-
логічну врожайність сформували рослини сортів
Гусар і Феномен (к.) — відповідно 29,6 і 28,5 т/га.
Ці сорти впродовж усіх років досліджень мали
велику кількість латералів (до 30 шт./1ст.). Та-
кож високоврожайними були сорти Струнка,Гу
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Персея та Саня — до 20 т/га за рахунок ве-
ликої маси середньої ягоди (до 3,5 г). Найменш
урожайними виявилися рослини сортів Крє-
пиш і Новокитаївська (к.) — 12,6 і 12,7 т/га
відповідно.

Оскільки наші дослідження були спрямовані
передусім на встановлення продуктивного по-
тенціалу рослин, визначалася їх біологічна вро-
жайність, яка є вищою за господарську. Доби-
раючи сорти малини для широкого виробничо-
го використання, слід звертати увагу не лише
на їхні біологічні та морфологічні властивості,
а й на економічну ефективність вирощування,
за визначення якої враховували товарну якість
продукції, зокрема частку плодів вищого та пер-
шого ґатунку [5,9], що у досліджуваних сортів
була в межах 80 %. У розрахунках основни-
ми критеріями були: виробничі витрати на 1 га
насаджень, собівартість 1 т ягід, прибуток на
1 га та рівень рентабельності. Перші два по-
казники розраховували за технологічними кар-
тами і методичними рекомендаціями з норма-
тивів і розцінок, які є чинними в сільськогоспо-
дарських підприємствах Правобережного
Лісостепу України.

Вартість продукції з 1 га площі визначали за
середньоринковими цінами станом на
01.01.2014.

Однією з особливостей вирощування мали-
ни, через яку, зокрема, стримується збільшен-
ня її промислового виробництва, є висока тру-

домісткість. Особливо значних затрат ручної
праці потребує збирання врожаю.

У структурі виробничих витрат на вирощу-
вання 1 га насаджень досліджуваних сортів та
собівартості 1 т плодів на оплату праці припа-
дає 68,5–76,9%, з яких 88,3–91,0% — на зби-
рання врожаю, тоді як на пально-мастильні ма-
теріали — 2,3–3,1%, добрива — 3,4–6,8%.

Збирання малини значно ускладнюється че-
рез неодночасність її дозрівання. З огляду на
це плоди доводиться знімати за 6–8 зборів про-
тягом місяця. Отже, своєчасний і якісний збір
залежить від наявності робочої сили, правиль-
ної організації праці, а також від сортового
складу насаджень.

Тому, закладаючи великі товарні плантації
малини, сорти добирають з урахуванням уро-
жайності і споживчих характеристик ягід, а та-
кож враховують їх співвідношення за термінами
дозрівання. Останнє дає змогу забезпечити
тривале споживання плодів у свіжому вигляді
і значно полегшує використання робочої сили
та засобів механізації на їх збирання [3].

За даними табл. 2, на найурожайніші сорти
Гусар і Феномен (к.) припадають і найвищі ви-
трати на 1 га насаджень — відповідно 204,98 і
198,10 тис. грн, так само, як і найнижча собі-
вартість 1 т ягід — 8,65 і 8,69 тис. грн. Найвища
вартість була у сортів Новокитаївська та Крє-
пиш (10 тис. грн). В інших сортів цей показник
варіює від 9,11 до 9,23 тис.грн/т. Отже, з

Урожайність, т/га 23,7 10,1 10,2 22,8 15,1 15,0 16,2
Виробничі витрати
на 1 га, тис. грн 204,98 101,03 101,79 198,10 139,24 138,49 147,65
Собівартість 1 т ягід,
тис. грн 8,65 10,00 9,98 8,69 9,22 9,23 9,11
Ціна реалізаціїї
1 т ягід, тис. грн 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
Прибуток з 1 га,
тис. грн 269,03 100,98 102,21 257,90 162,77 161,52 176,35
Рівень
рентабельності, % 131,2 100,0 100,4 130,2 116,9 116,6 119,4
Інвестиції
на створення 1 га,
тис. грн 72,41 72,41 72,41 72,41 72,41 72,41 72,41
Строк окупності
інвестицій, років 2,3 2,7 2,7 2,3 2,4 2,4 2,4


 

Показник

Сорт

СаняПерсеяСтрунка
Феномен

(к.)
Новокитаївська

(к.)
КрєпишГусар
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За період досліджень (2009–2011 рр.) було
виділено сорти Гусар та Феномен (к.), які
формували високі сталі врожаї (відповідно 23,7
і 22,8 т/га) за рахунок великої кількості пло-
дових гілочок на стеблі (до 31 шт.) і високої
середньої маси плодів (до 3,5 г). Це й забез-

Висновки

печило найвищий рівень рентабельності їх
вирощування (понад 130%) серед усіх сортів,
які вивчалися.

Високоприбутковими були й інші сорти, в
яких цей показник варіював від 100,0 до
119,4%.
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підвищенням урожайності в сорту Гусар по-
рівняно з сортом Новокитаївська (к.) у 2,3 раза
виробничі витрати на 1 га збільшилися вдвічі,
а собівартість 1 т плодів знизилась у 1,2 раза.

Слід зазначити, що попит на плоди малини
як на ринку свіжої продукції, так і переробле-
ної і далі зростає. Як наслідок — ціни на них за-
лишаються порівняно високими, що зумовлює
високу прибутковість їх виробництва. Оскільки
ціна реалізації плодів для всіх сортів однакова
(20 тис. грн/т), то економічні показники визна-
чаються передусім рівнем урожайності.

Отже, сорти Гусар і Феномен (к.) забезпечи-
ли отримання найбільшого прибутку з 1 га (від-

повідно 269,03 і 257,90 тис. грн), а також досяг-
нення найвищого рівня рентабельності —
131,2 і 130,2 %. Прибуток від вирощування ін-
ших сортів був значно менший. За результата-
ми 2009–2011 рр., найнижчим рівнем рента-
бельності характеризувалися сорти Крєпиш та
Новокитаївська (к.) — відповідно 100,0 і 100,4 %.

Оцінюючи економічну ефективність викори-
стання насаджень малини різних сортів, важ-
ливо водночас враховувати й ефективність
інвестицій у їх створення. Так, щодо сортів Гу-
сар та Феномен (к.) — вони окупаються у
1,2 раза швидше порівняно з сортом Новоки-
таївська (к.).



27Вісник аграрної наукисерпень 2014 р.

Тваринництво,

ветеринарна

медицина

 



О.М. Якубчак,
доктор
ветеринарних наук

А.А. Збарська
Т.В. Таран,
кандидат
ветеринарних  наук
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України





  
   
  
   
   

   

   
   
  
   



Харчова цінність жирів характеризується
жирнокислотним складом і вмістом біологічно
активних речовин: фосфоліпідів, стеринів, жи-
ророзчинних вітамінів.

Ліпідам в організмі людини належить важли-
ва роль, оскільки вони є обов’язковими компо-
нентами будь-якої живої клітини. Одна з основ-
них складових жирів — насичені і ненасичені
жирні кислоти. Насичені жирні кислоти, насам-
перед, є джерелом енергії, запобігають окис-
ненню ліпідів мембран клітин, підвищують поріг
токсичної дії отруйних речовин.

Поліненасичені жирні кислоти виконують
надзвичайно важливі функції в організмі люди-
ни, а саме: пластичну — є субстратом для ут-
ворення власних жирів організму, клітинних
мембран, тканинних гормонів (простагланди-
нів), оболонок нервових волокон, сполучної
тканини, фосфоліпідів; регуляторну — забез-
печують функції клітинних мембран, сприяють
росту та розвитку організму, пов’язані з об-
міном вітамінів В1 і В6, стимулюють імуноза-
хисні функції організму, сприяють виведенню
надлишку холестерину, запобігають утворенню
жовчних каменів, сприяють функціонуванню

Ключові слова: свинина, м’ясо, жирні кислоти, саркоцистоз.

систем організму, підвищують еластичність і
зменшують проникність стінок кровоносних су-
дин; енергетичну [1].

Поліненасичені жирні кислоти в організмі
людини не синтезуються (за винятком арахідо-
нової, яка може утворюватися з лінолевої),
тому вони мають обов’язково надходити з
їжею. Ці жирні кислоти називаються незамінни-
ми жирними кислотами, або вітаміном F. Усі
поліненасичені жирні кислоти є обов’язковими
компонентами фосфоліпідів біомембран [4].

Дослідження впливу паразитарних хвороб
на якість м’язової та жирової тканини сільсь-
когосподарських тварин (харчову цінність) є
актуальним [5–10]. Зокрема це стосується
ліпідів м’язової і жирової тканин свиней за сар-
коцистозу.

Мета роботи — дослідити жирнокислот-
ний склад м’язового жиру свиней за саркоцис-
тозу.

Матеріали і методи. Матеріалом для дос-
ліджень були м’язова тканина найдовшого м’я-
за спини, отримана від свинячих туш, що над-
ходили для реалізації на агропродовольчий
ринок «Бессарабський» м. Києва з Білоцерків-
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ського району Київської області. Свині І дослід-
ної групи — це самки 2-ї категорії вгодованості,
української білої породи, віком 9–14 міс., ура-
жені поодинокими мікроскопічними незвапнени-
ми саркоцистами. Свині ІІ дослідної групи —
уражені поодинокими мікроскопічними звапне-
ними саркоцистами. Для контрольного дослі-
дження відбирали аналогічний матеріал від
здорових тварин.

Дослідження складу жирних кислот м’яса
свиней, хворих на саркоцистоз, проводили ме-
тодом газорідинної хроматографії [2, 3].

Результати досліджень. Під час хромато-

Жирнокислотний склад м’язової
тканини за саркоцистозу свиней

графічного дослідження ліпідів м’язової ткани-
ни було ідентифіковано 20 вищих жирних кис-
лот. Кількість вуглецевих атомів — 8–21. За-
лежно від ступеня інвазії встановлено певну
закономірність щодо вмісту насичених і нена-
сичених жирних кислот (таблиця).

У ліпідах м’язів за наявності незвапнених і
звапнених саркоцист кількість насичених жир-
них кислот поступово зменшувалась (у серед-
ньому на 2%). Кількість мононенасичених жир-
них кислот збільшувалась. Так, якщо у здоро-
вих тварин вона становила 49,7%, то за
наявності незвапнених саркоцист — 53,61, а за

                              Насичені:

С 8:0   каприлова 0,000 0,015±0,005 0,010±0,000

С10:0   капринова 0,075±0,660 0,073±0,017 0,110±0,000

С12:0   лауринова 0,070±0,000 0,070±0,010 0,101±0,005

С14:0   міристинова 1,275±0,215 1,450±0,130 1,640±0,015

С15:0   пентадеканова 0,020±0,010 0,030±0,000 0,042±0,005

С16:0   пальмітинова 24,950±1,060 25,020±0,030 25,211±0,025

С17:0   маргаринова 0,210±0,070 0,186±0,033 0,170±0,033

С18:0   стеаринова 15,680±2,230 13,060±0,920 11,271±0,871

С20:0   арахінова 0,190±0,060 0,183±0,033 0,180±0,033

С21:0   генейкозенова 0,345±0,105 0,330±0,030 0,161±0,040

Сума насичених ЖК 42,815 40,417 38,896

                              Мононенасичені:

С16:1   пальмітолеїнова 2,185±0,785 2,766±0,263 3,393±0,280

С17:1   гептадеценова 0,175±0,005 0,200±0,030 0,230±0,033

С18:1   олеїнова 46,390±2,900 49,323±1,567 52,681±0,050

С20:1   гейкозенова 0,955±0,005 1,326±0,386 0,903±0,001

Сума мононенасичених ЖК 49,705 53,615 57,207

                              Поліненасичені:

С18:2n6c   лінолева 6,870±2,180 5,286±0,316 3,420±0,133

С18:2n6t   лінолеланова 0,320±0,150 0,360±0,180 0,193±0,105

С18:3n ???-ліноленова 0,070±0,000 0,090±0,050 0,130±0,090

С18:3n3   ліноленова 0,045±0,015 0,043±0,013 0,030±0,001

С20:2   ейкозотринова 0,100±0,010 0,083±0,023 0,090±0,001

С20:3n6   ейкозантрієнова 0,065±0,035 0,113±0,043 0,041±0,005

Сума поліненасичених ЖК 7,470 5,975 3,904

Сума ненасичених ЖК 57,175 59,590 61,111

Співвідношення суми:

  ненасичених і насичених ЖК 1,335 1,474 1,571

  поліненасичених
                               до насичених ЖК 0,174 0,147 0,100



Свині, уражені саркоцистами
Код Жирна кислота

Здорові свині
(контроль) звапнениминезвапненими
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Жирнокислотний склад м’язової
тканини за саркоцистозу свиней

звапнених — 57,2%, що, відповідно, на 3,9 і
7,5% вище порівняно з контролем. У м’ясі вміст
поліненасичених жирних кислот знижувався: за
незвапнених саркоцист — на 1,4%, за звапне-
них — на 3,5% порівняно з контролем.

Із насичених жирних кислот виявлено значні
зміни щодо стеаринової кислоти. Якщо у м’ясі
здорових тварин її кількість становила 15,6%,
то за незвапнених саркоцист — 13, за звапне-
них — 11,2%, що свідчить про зниження стеа-
ринової кислоти, відповідно, на 2,6 і на 4,4%
порівняно з контролем. Також знижувався вміст
генейкозенової кислоти, зростала кількість усіх
мононенасичених жирних кислот, крім гейкозе-
нової порівняно з контролем.

Із поліненасичених жирних кислот найчіткі-
ше виражені зміни щодо кількості лінолевої кис-
лоти. У м’язах здорових тварин її вміст стано-
вив 6,8%, за умови незвапнених саркоцист —

5,2, звапнених — 3,4, що відповідно на 1,6 і
3,4% нижче.

Коефіцієнт співвідношення ненасичених
жирних кислот і насичених найнижчий у м’ясі,
отриманому від здорових свиней (1,33). У м’ясі,
отриманому від хворих тварин за незвапнених
саркоцист цей показник становив 1,47, а звап-
нених — 1,57.

Коефіцієнт співвідношення поліненасичених
жирних кислот і насичених різко зменшувався.
Якщо у м’ясі, отриманому від здорових тварин,
він становив 0,174, то за умови незвапнених
саркоцист — 0,147, звапнених — 0,100.

Зменшення співвідношення суми полінена-
сичених жирних кислот і насичених свідчить
про вплив цього захворювання на обмін ліпідів
в організмі свиней.

Отже, саркоцистоз істотно впливає на жир-
нокислотний склад м’язового жиру свиней.

Ураження м’язової тканини свиней сарко-
цистозом призводить до підвищення вмісту
мононенасичених жирних кислот, вміст наси-
чених і поліненасичених знижується. У м’язо-
вому жирі коефіцієнт співвідношення поліне-
насичених жирних кислот і насичених зни-

Висновки

жується, що призводить до зменшення хар-
чової цінності продукту.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні біологічної цінності та ток-
сичності продуктів забою свиней за сарко-
цистозу.
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Головним завданням тваринництва є забез-
печення людей продуктами харчування, насам-
перед молоком і м’ясом. Збільшення вироб-
ництва м’яса залежить від інтенсивного розвит-
ку свинарства — однієї з найбільш скороспілих
та економічно вигідних галузей тваринництва.
Тому в комплексі заходів її розвитку значну
увагу приділяють підвищенню продуктивності
свиней [6].

За ефективністю виробництва свині вигідно
відрізняються від інших видів сільськогоспо-
дарських тварин. Порівняно з вівцями і вели-
кою рогатою худобою вони у 1,5–2 рази мен-
ше потребують кормів на 1 кг приросту, мають
більший забійний вихід. Питома вага кісток у
свиней удвічі менша, ніж у великої рогатої ху-
доби [2].

Водночас інтенсивність росту молодняку сви-
ней і якість продукції, крім спадкових факторів,
залежить від нормованої годівлі тварин, тобто
від умісту і допустимості в раціонах поживних
і біологічно активних речовин, зокрема пребіо-
тиків — компонентів у вигляді речовин або ком-
плексу (ди-, три-, оліго-, полісахаридів, жирних
ненасичених кислот, ферментних комплексів,
екстрактів), які забезпечують оптимізацію мік-
роекологічного статусу організму тварини зав-
дяки вибірковій стимуляції росту або біологічній

Ключові слова: пребіотик, пребіолакт, забійні показники, передзабійна маса, забійна маса, маса
туші.

активності нормальної мікрофлори травного
тракту [1, 6].

Однією з нових кормових добавок з пребіо-
тичною дією є пребіолакт, створений працівни-
ками науково-біотехнологічного підприємства
«БТУ Центр» (м. Ладижин Вінницької обл.). Цей
препарат є абсолютно новим і в годівлі свиней
ще не використовувався.

Мета роботи — дослідити вплив згодову-
вання пребіолакту на забійні показники та масу
внутрішніх органів молодняку свиней на відго-
дівлі.

Матеріал і методика досліджень. Експери-
ментальні дослідження проведено на молодня-
ку свиней великої білої породи, відлученому у
45-добовому віці (табл. 1). Для досліду було
відібрано 2 групи тварин-аналогів по 10 гол. у
кожній (І — група контрольна, ІІ — дослідна) [4].

Зрівняльний період тривав 15 діб, після чого
тваринам ІІ групи до середньодобового раціо-
ну додавали пребіолакт у кількості 2,5 г на го-
лову за добу. Препарат згодовували в складі
дерті ячмінної один раз на добу (вранці).

Щомісяця поросят зважували, щодня прово-
дили облік спожитих кормів. Після закінчен-
ня основного періоду тварин продовжували
утримувати групами до досягнення ними живої
маси 100–120 кг.

І (контрольна) 10 ОР*                          ОР ОР

ІІ (дослідна) 10 ОР ОР + пребіолакт 2,5 г/гол. за добу ОР

* ОР — основний раціон.



Характеристика годівлі за періодами

Зрівняльний,
15 діб Основний, 90 діб

Заключний, до
досягнення живої
маси 110–120 кг

Група
Кількість

тварин, гол.
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Тварин утримували групами в типовому сви-
нарнику для вирощування ремонтного молод-
няку, годували їх 2-разово. Доступ до води уп-
родовж доби був вільний.

У кінці заключного періоду проведено конт-
рольний забій молодняку свиней обох груп (по
4 гол. з групи). Забій тварин здійснювали після
12-годинної голодної витримки. Визначено пе-
редзабійну масу, масу туші, забійну масу, вихід
туші, забійний вихід, масу внутрішніх органів.

Біометричну обробку цифрового матеріалу
проведено за М.О. Плохинським [5].

Результати досліджень. Структура раціо-
ну в основний період досліду становила: кон-
центровані корми — 79,3%, соковиті — 12,1,
корми тваринного походження — 8,6%. Твари-
нам згодовували корми, виготовлені в госпо-

Забійні показники молодняку свиней
за згодовування пребіотичного препарату

дарстві: дерть пшеничну, ячмінну, кукурудзяну
та горохову, сою екструдовану, зелену масу
жита озимого, молоко збиране. Для балансу-
вання годівлі за мінеральними речовинами до-
давали сіль кухонну та трикальційфосфат. За-
гальна поживність раціону становила 2,11 к. од.
та 204 г перетравного протеїну. Результати
досліджень свідчать, що впродовж 90 діб ос-
новного періоду середньодобовий приріст у
І групі становив 438 г, а в ІІ — 501 г, що на кі-
нець періоду сприяло одержанню живої ма-
си 56,7 та 62,9 кг відповідно за групами. У за-
ключний період досліду раціон мав поживність
3,49 к. од. та 307 г перетравного протеїну і за-
безпечував отримання середньодобового при-
росту на рівні 595 г (у І групі), а підвищення його
до 633 г у ІІ групі можна вважати ефективною

Печінка, кг 1,510±0,06 1,558±0,11

Серце, кг 0,323±0,03 0,380±0,02

Легені, кг 0,416±0,01 0,465±0,01**

Нирки, кг 0,320±0,04 0,360±0,04

Селезінка, кг 0,189±0,02 0,192±0,01

Шлунок, кг 0,783±0,02 0,805±0,03

Щитоподібна залоза, г 12,2±0,56 14,1±0,62

Наднирники, г 7,49±0,57 7,87±0,29

Підшлункова залоза, г 102,2±3,31 118,0±5,50*

** Р < 0,05.

Передзабійна жива маса, кг 103,0±1,49 121,3±1,28***

Забійна маса, кг 79,1±2,13 93,7±2,26**

Забійний вихід, % 76,8±1,43 77,3±1,51

Маса туші, кг 62,0±1,42 74,3±1,73***

Вихід туші, % 60,2±1,06 61,2±1,16

Внутрішній жир, кг 0,98±0,1 1,55±0,13**

Маса, кг:

  голови 7,31±0,47 7,57±0,19

  ніг 1,74±0,1 1,88±0,1

  шкури 7,05±0,24 8,50±0,14***

**P<0,01; ***P<0,001.





Показник
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна)

Показник
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна)
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Забійні показники молодняку свиней  
за згодовування пребіотичного препарату

Згодовування молодняку свиней пребіолак-
ту в дозі 2,5 г на голову за добу виявляється 
у збільшенні передзабійної живої маси на 18,3 
кг, або 17,7% (P<0,001). Згодовування пребіо-
лакту сприяє збільшенню маси туші на 12,3 
кг, або 19,8% (P<0,001) та маси шкури на 
1,45 кг, або 20,5% (P<0,001). Досліджувана 

Висновки

кормова добавка пребіолакт підвищує забійну 
масу на 14,6 кг, або 18,4% та масу внутріш-
нього жи-ру — на 0,57 кг, або 58,1% (P<0,01). 
Препарат впливає на збільшення легень на 
17,7%, маси підшлункової залози — на 15,4%, 
а також зумовлює тенденцію до збільшення 
щитоподіб ної залози на 1,9 г, або 15,5%.
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післядією препарату. Відповідно, жива маса 
тварин на кінець досліду становила у І групі 
116,2 кг, у ІІ —126,2 кг [3].

Дослідження свідчать, що згодовування 
пребіолакту позитивно впливає на забійні по-
казники тварин (табл. 2). Так, передзабійна маса 
дослідних тварин порівняно з контролем збіль-
шилася на 18,3 кг, або 17,7% (P<0,001), маса 
туші — на 12,3 кг, або 19,8% (P<0,001) та маса 
шкури — на 1,45 кг, або на 20,5% (P<0,001). Спо-
стерігається вірогідне збільшення забійної маси 
на 14,6 кг, або 18,4% (P<0,01) та внутріш ньо го 

жиру на 0,57 кг, або 58,1% (P<0,01). Водночас 
показники забійного виходу, виходу туші не мали 
вірогідної різниці та були в межах 1,6%.

Реакція внутрішніх органів на згодовування 
препарату виявляється у збільшенні легень на 
11,7% (P<0,01, табл. 3) та маси підшлункової 
залози — на 15,4% (P<0,05). У дослідній групі 
спостерігається тенденція до підвищення щи-
топодібної залози на 1,9 г, або 15,5%.

Між усіма іншими показниками обох груп 
вірогідної різниці не було, середні значення 
коливалися в межах 1,5–5,5%.
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Нині наріжним каменем залишається питан-
ня встановлення референтних рівнів соматич-
них клітин (СК) у молоці кіз, а також оцінка верх-
ньої межі їх концентрації як одного із критеріїв
ціноутворення та встановлення гатунковості
молока. Відомо, що кількість СК у пробі молока
корів є індикатором здоров’я їх вим’я, захво-
рюваності на клінічний та субклінічний мастит.

Запальний процес у молочній залозі кіз (як
наслідок впливу патогенних мікроорганізмів,
токсинів або пошкодження тканини) призводить
до змін секреції молока, його кількості, складу
і властивостей, збільшення вмісту альбуміну в
молочній сироватці, зниження секреції компо-
нентів молока (казеїну, жиру, лактози), змен-
шення термостійкості молока, підвищення часу
коагуляції і скорочення термінів його збережен-
ня [5, 11, 12, 16]. Отже, підвищення рівня СК у
молоці кіз впливає на його придатність для ви-
користання як сировини для молокопереробної
промисловості [3].

Порівняно з коров’ячим, козяче молоко в
середньому має вищий рівень СК — часто
кілька мільйонів в 1 см3 [13]. Якщо корелятив-
ну залежність між рівнем СК і здоров’ям вим’я

Ключові слова: допустимі рівні, молоко кіз, моніторинг, ранжування, сезон, соматичні клітини.

чітко визначено у корів, то питання діагности-
ки маститу за рівнем СК у молоці кіз є неодно-
значним. Так, якщо у США допустимий рівень
СК для корів — 750 тис./см3, то для кіз і овець —
1000 і рівень оплати за цим показником є відпо-
відним.

У ЄС (Директива 92/46 ECC, 1992) встанов-
лено допустимий рівень СК у коров’ячому мо-
лоці — 400 тис./см3, у молоці кіз і овець його
законодавчо не визначено. Нині процедуру для
контролю якості молока регулюють міжнародні
стандарти про гігієнічні правила для харчових
продуктів тваринного походження), де також не
встановлено допустимий рівень СК у козячому
молоці [7]. Проте вказано стандартні показни-
ки вмісту СК для сирого козячого молока за
температури 30°С ?1500 тис./см3 (якщо воно
призначене для виробництва термічно оброб-
лених продуктів) і ?500 тис./см3 (якщо воно при-
значене для виготовлення продуктів без тер-
мообробки) та запропоновано наводити рівень
СК у вигляді середнього геометричного значен-
ня, отриманого за його оцінки впродовж 2-х
місяців. Однак останні дослідження норвезьких
вчених на IGA Конференції, 2013 «Якість козя-
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чого молока» в Тромсі свідчать, що концентра-
ція СК у молоці здорових кіз має становити 500
тис./см3 [14], а для отримання якісного сиру —
до 100 тис./см3 [15]. У ряді моніторингових дос-
ліджень у деяких стадах кіз Норвегії рівень СК
у молоці становив 549 тис./см3, а наприкінці
лактації — 415 тис./см3, в інших господарствах
максимальний рівень СК в 2009 р. — 943 тис./
см3, в 2010 р. — 839, в 2011 р. — 842, в 2012
р. — 824 [14]. Середні значення рівня СК у мо-
лоці кіз стад Бразилії в 2010 р. (штат Сан-Пау-
лу) залежно від стадії лактації становили: 159,
508 і 277 тис./см3 [4, 10]. Розбіжності в отри-
маних величинах пов’язані, насамперед, з ме-
тодикою визначення рівня СК: використанням
прямих мікроскопічних методик обчислення
або методик з фарбування ДНК СК і оцінки їх
кількості методом лазерної протокової цито-
метрії, з одного боку, а також з особливостя-
ми секрекціі козячого молока, з другого. Як
відомо, у процесі секреції у кіз і овець у моло-
ко виділяються цитоплазматичні, апокринні ча-
стинки, які мають подібний діаметр і морфоло-
гію лейкоцитів (основної популяції СК), однак
вони містять більше білка і РНК, але не ДНК
[6, 9]. Під час мікроскопічного обчислення ці
частинки помилково вважають СК козячого
молока. Суперечливість даних пояснюються
тим, що ряд робіт виконано в той період, коли
ще не було застосовано методу лазерно-про-
тонової цитометрії під час фарбування ДНК
етидіумбромідом і подальшої мультиплікацій-
ної детекції. Слід також зазначити, що в про-
екті стандарту Євразійської ради з стандарти-
зації метрології та сертифікації (Молоко незби-
ране питне козяче. Технічні умови, Мінськ,
2013) уміст СК в молоці кіз має бути не більше
ніж 750 тис./см3, а для продуктів, призначених
для дошкільного та шкільного харчування, —
не більше ніж 500 тис./см3. В Україні результати
багаторічних досліджень Т. М. Рижкової з ви-
вчення якості козячого молока (2000–2014) ляг-
ли в основу розробленого і введеного в дію з
01.01.2010 р. національного стандарту України
«Молоко козяче, сировина» [2], де зазначено,
що для молока кіз I сорту вміст СК має бути
не більше ніж 500 тис./см3, для II — 600, для
III — 800 тис./см3 відповідно.

Мета досліджень — проаналізувати вміст
СК в молоці кіз сходу України (Сумська, Харків-
ська, Донецька обл.), запропонувати оптималь-
ні методи відбору проб молока, визначити рі-
вень транслокації СК у процесі доїння та швид-
кість евакуації СК у секрет, провести моніто-

Аналіз дослідження соматичних
клітин молока кіз і моніторингові визначення
їх рівня в стадах Східного регіону України

ринг і ранжування за рівнем СК молока кіз стад
Східного регіону протягом 2013 р. посезонно.

Матеріали і методи. Клінічно здорових кіз,
які лактували в 2013 р., досліджено відповідно
до загальноприйнятої методики. Рівень СК у
їхньому молоці вивчено на великій кількості
тварин у різних зонах сходу України. Відбір
проб молока проводили у кілька етапів: перші 2
етапи — з 13 по 20.04 та з 12 по 19.06.2013 р. —
у Сумській області, решта — протягом року з
14 до 17 числа (у лютому, квітні, липні, жовтні) —
у Сумській обл. (Сумський, Лебединський,
Краснопільський, Недригайлівський р-ни) та у
Харківській і Донецькій обл. (Старобешівський
р-н). Облік молочної продуктивності піддослід-
них кіз проводили за добовими надоями. Для
визначення СК (відібрані пропорційно добово-
му надою за 2 суміжних дні) зразки молока від
кожної з піддослідних кіз на фермі фільтрува-
ли і охолоджували до температури (6 ± 2) ?С.
Визначали СК у випробувальному центрі Інсти-
туту тваринництва НААН, акредитованому за
вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC
17025:2005) [1], атестат акредитації № 2Т621
в Національному агентстві акредитації Украї-
ни). У лабораторії зразки молока нагрівали до
40 ?С, гомогенізували і проводили вимірюван-
ня на приладі Somacount 150 (США), викорис-
товуючи принцип лазерно-протокової цитомет-
рії флюороптикоелектронного методу відповід-
но до ISO 13366-2:2007 (IDF 148-2:2006). Для
визначення вмісту конкретних субпопуляцій СК
у козячому молоці (еозинофілів, нейтрофілів,
моноцитів, лімфоцитів) використано потокову
цитометрію з методом імунофенотипування, за
використання видоспецифічних моноклональ-
них антитіл CD 45, мічених флуоресцентним
барвником.

Результати роботи. Під час ранжування ре-
зультатів моніторингу якості молока кіз у Схід-
ному регіоні України в 2013 р. найбільший су-
марний уміст СК у молоці кіз установлено на-
весні та восени (табл. 1). У 87–91% всіх
досліджених тварин уміст СК становив 400–
600 тис./см3, що значно нижче, ніж показники,
одержані в дослідженнях інших авторів. Уміст
СК понад 1 млн/см3 протягом року становив 0,5–
2%, причому у зимовий час відсоток був
мінімальним. Ці дослідження можуть стати пе-
редумовою встановлення гатунковості козячого
молока в Східному регіоні України.

Під час визначення вмісту конкретних суб-
популяцій СК у козячому молоці (епітеліальних
клітин, еозинофілів, нейтрофілів, макрофагів,
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лімфоцитів) виявлено, що рівень епітеліальних
клітин становив 2,1–3,7 % і не мав достовірних
відмінностей у молоці з різним рівнем сумар-
ного вмісту СК. Обчислення інших клітин було
прийнято за 100% і визначено їхню масову
частку з використанням методу протокової ци-
тометрії (табл. 2).

Показано, що рівень лімфоцитів у молоці кіз
залишався порівняно постійним і не мав віро-
гідних відмінностей навіть у разі підвищення СК
молока кіз більше ніж 1 млн/см3. Однак вияв-
лено значне підвищення рівня еозинофілів (у
4 рази) і макрофагів (у 1,5 раза). Рівень нейт-
рофілів за загального підвищення СК не зни-
жувався, можливо, через підвищення інших
субпопуляцій лімфоцитів.

Установлено, що у весняний період дослі-
дження в стаді кіз фермерського господарства
в Сумській обл. загальний вміст СК у молоці
вечірнього надою був на рівні 500,5 тис./см3,
ранкового — 325,3 тис./см3, що на 34,5% мен-
ше (табл. 3).

Аналогічні дослідження зроблено F. Cedden
et/al. у Туреччині: в літній період під час ви-
значення рівня СК закономірність встановлено

практично на рівні тенденції, проте після пере-
рахунку на сумарний надій (вечірній та ранко-
вий) контамінація СК вірогідно була більшою у
вечірньому молоці [8]. Виявлено, що за засто-
сування методу лазерно-протокової цитометрії
з фарбуванням ДНК кожної СК вміст СК у мо-
лоці кіз коливався від 11 тис. до 2 млн/см3.
Різниця вмісту СК у молоці ранкового і вечір-
нього надою в індивідуальних зразках станови-
ла 1000–770 тис., а в ранковому молоці — 35–
150 тис. Можливо, що на добову контамінацію
молока кіз СК впливає комплекс різних фак-
торів: зміна фотоперіодизму, більша активність
у проміжках світлового дня, а значить і швид-
кість метаболізму, проміжок часу між доїннями
Наведені дані свідчать, що показник концент-
рації СК у молоці кіз дуже варіабельний навіть
в однієї тварини за доїння в різний час доби.

На наступному етапі було досліджено рівень
СК у процесі молоковиведення (табл. 4).

Відомо, що перші струмені молока від на-
ступних різняться хімічним складом: вони бід-
ніші на жир, ніж останні. Це пояснюється склад-
ними механізмами й узгодженими рефлектор-
ними реакціями міоепітелію та гладкої мус-

A: SSC ? 103 30 87,80±4,8 8,1±3,1 2,10±0,2 2,0±0,7

В: 103? SSC ? 40·103 12 84,50±6,2 11,1±5,6 2,00±0,1 2,4±0,5

С: 40·103 ? SSC ? 60·103 14 82,90±5,3 11,8±3,4 2,40±0,4 2,9±0,1

D: 60·103 ? SSC ? 80·103 14 81,10±2,5 12,0±2,1 2,40±0,7 4,5±0,1

Е: 80·103 ? SSC ?106 15 77,40±9,7 14,2±3,1 2,40±0,7 6,0±0,1

І: SSC ? 2·106 17 73,40±5,4 15,8±2,7 2,70±0,5 8,1±0,2

A: SSC ? 103 75 4 66 10 88 3 77 60

В: 103? SSC ? 40?103 121 60 60 75 86 55 75 74

С: 40·103 ? SSC ? 60?103 89 88 58 90 87 87 74 91

D: 60·103 ? SSC ? 80?103 77 90 64 94 54 91 69 92

Е: 80·103 ? SSC ?106 76 7 62 4 71 6 67 2

І: SSC ? 2·106 89 2 75 1 60 2 80 0,5




Рівень ранжування
Весна Літо Осінь Зима

М.ч. від
вибірки,%

n
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n

М.ч. від
вибірки,%

n
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Рівень ранжування n
Масова частка від вибірки, %

ЕозинофілиНейтрофіли Макрофаги Лімфоцити
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Сабіна 27 27 449 0,00 93,99 93,99

Люта 77 85 225 9,41 62,22 65,78

Регіна 106 98 103 -8,16 4,85 -2,91

Марта 205 300 335 31,67 10,45 38,81

Діна 450 550 620 18,18 11,29 27,42

Квітка 700 1252 1658 44,09 24,49 57,78

* Цистернальне.** Транзиторно-альвеолярне. *** Альвеолярне.

кулатури вим’я, стінок і сфінктера соска. У ци-
стернальному молоці кількість СК значно ниж-
ча, ніж в альвеолярному (27–94 %). Проте в
одному випадку (дослідження молока кози Ре-
гіни) такої закономірності не виявлено. Так
само не визначено залежності вмісту СК в аль-
веолярному молоці від початкового рівня СК у
цистернальному молоці. Можливо, стимуляція

Білка 442 198 244 55,2 703 282 421 59,9

Квітка 1824 1053 771 42,3 716 297 419 58,5

Роза 255 141 114 44,7 721 731 –10 –1,4

Чорнушка 2070 1458 612 29,6 1416 1488 –72 –5,1

Діна 571 268 303 53,1 504 444 60 11,9

Анфіса 619 465 154 24,9 494 614 –120 –24,3

Люта 63 37 26 41,3 567 633 –66 –11,6

Аза 53 34 19 35,8 598 621 –23 –3,8

Марта 190 64 126 66,3 71 90 –19 –26,8

Берізка 170 71 99 58,2 62 80 –18 –29,0

Роза 175 116 59 33,7 52 47 5 9,6

Марта 177 115 62 35,0 45 27 18 40,0

Білка 526 471 55 10,5 839 744 95 11,3

Квітка 362 376 –14 – 3,9 1131 536 595 52,6

Ромашка 11 12 –1 – 9,1 1441 2177 –736 –51,1

Середнє
значення 500,53 325,27 175,27 34,5 624,0 587,4 36,6 6,0

молоковіддачі одночасно зумовлює інтенсивне
виведення СК альвеолярним епітелієм, що
призводить до швидкого і значного їх підвищен-
ня в наступних порціях надою. Численними
дослідженнями також установлено, що альвео-
лярна порція відносно стійка, тоді як цистер-
нальна частина надою значно варіює. Спів-
відношення СК у цих фракціях змінюється за-

             


Кличка
дослідної
тварини

?
вечір/ранок

?
вечір/ранок

тис./см3 тис./см3

вечір ранок вечір ранок

?
вечір/ранок,

%

?
вечір/ранок,

%

14.04 15.04 13.06 14.06



1* 2** 3*** ??2/1 ? 2/3            ? 3/1

Кличка
дослідної
тварини

Порція молока Співвідношення накопичення СК, %

Весна Літо
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Установлено, що рівень СК у молоці кіз
Східного регіону України становить 400–
600 тис./см3 у 88–91 % досліджених проб мо-
лока, визначених методом лазерно-протоко-
вої цитометрії, з урахуванням тільки клітин,
які мають у своєму ядрі ДНК.

Під час ранжування в молоці кіз у 2013 р. СК
за вмістом їх субпопуляцій виявлено, що
за підвищення СК понад 2·106 тис./см3 рі-
вень нейтрофілів і лімфоцитів вірогідно не

Висновки

змінюється, а макрофагів і еозинофілів віро-
гідно (Р ? 0,05) підвищується у 1,5–4 рази,
відповідно. У вечірньому молоці рівень СК ви-
щий, ніж у ранковому. Під час визначення кон-
центрації СК у молоці потрібно відбира-
ти проби молока в 2 суміжних дні, пропорцій-
но до добового надою. Вміст СК у молоці кіз
слід враховувати під час визначення його
гатунковості та як один із чинників ціно-
утворення.
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лежно від індивідуальних відмінностей тварин
і стадій лактації, віку кіз, інтервалу розташуван-

ня і стереотипу дійок, ємності вимені, цистер-
нального тиску та ін.
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Однією з найважливіших проблем, наявних
для більшості технічних культур вегетативно-
го розмноження, є зниження рівня продуктив-
ності, спричинене вірусною інфекцією, і в разі
картоплі це найбільш актуально [1, 8]. Тому
забезпечення поставок вільної від вірусу на-
сіннєвої картоплі відіграє важливу роль в отри-
манні високих урожаїв посадкового матеріалу
культури картоплі.

Для одержання високоякісного оздоровлено-
го посадкового матеріалу картоплі використо-
вують метод культури верхівкових меристем з
наступним мікроклональним розмноженням на
поживному середовищі в умовах in vitro і виро-
щуванням мікробульб [2, 9].

Одним з актуальних завдань фізіології рос-

Ключові слова: бульбоутворення, кількість міжвузлів, стимулятор росту, інтенсивність
освітлення, поживне середовище, маса мікробульб.

лин є пошук нових фізіологічно активних спо-
лук або їх композицій (природних або синтетич-
них), які б пришвидшували ріст і розвиток рос-
лин, підвищували фотосинтез, продуктивність
та якість урожаю картоплі, а також посилюва-
ли б у рослинах їх природні генетично детер-
міновані властивості: стійкість рослин до вірус-
них і грибних захворювань [ 4]. У зв’язку з цим
з кожним роком зростають потреби в регуля-
торах росту для вирішення таких важливих для
фізіології та біотехнології рослин завдань, як
оздоровлення і мікроклональне розмноження
рослин за допомогою техніки культури ізольо-
ваних тканин та органів in vitro [3, 5].

Очевидно, що перед застосуванням у прак-
тиці кожного з нових регуляторів росту потрібна
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оцінка їх фізіологічної активності за інтеграль-
ними показниками росту, розвитку рослин і вро-
жайності культур та взаємодії їх з іншими фак-
торами за вирощування методом культури in
vitro, такими як інтенсивність освітлення та фо-
топеріод [6, 7].

Мета досліджень — визначити оптималь-
ний режим бульбоутворення в культурі мери-
систем in vitro сорту картоплі залежно від ре-
гулятора росту, інтенсивності освітлення та
тривалості фотоперіоду для збільшення вихо-
ду знезараженого посадкового матеріалу.

Матеріали та методи досліджень. Для ви-
значення оптимального режиму бульбоутворен-
ня в культурі меристем in vitro сорту картоплі
Світанок київський у 2010–2012 рр. в умовах
мікроклональної лабораторії було проведено
дослід відповідно до загальноприйнятих мето-
дик [1, 7, 10]. Вивчали 3 фактори: фактор А —
фотоперіод (10 та 16 год), фактор В — інтен-
сивність освітлення (1500 та 3000 лк), фактор
С — концентрація регулятора росту ріверм (без
ріверму; 0,5 та 5,0 мг/л). Метод досліджень —
лабораторний, індукція морфогенезу in vitro.

Результати досліджень. Спостереження за
ростом і розвитком рослин показали, що на 20-й
день приріст висоти рослин та кількість між-
вузлів за обох фотоперіодів (10 та 16 год) різ-
нилися незначно (табл. 1). Так, приріст висоти
рослин становив 6,95 і 7,05 см, а кількість між-
вузлів — 6,8 та 7,0 шт. відповідно. Кількість
рослин, що утворили мікробульби — 12,2% за
10 год освітлення та 11,7% — 16 год.

Інтенсивність освітлення на 20-й день куль-
тивування впливала на розвиток рослин. За
інтенсивного освітлення 3000 лк приріст висо-
ти рослин був на 0,8 см більшим, а кількість
міжвузлів — на 0,9 шт., ніж за інтенсивності
освітлення 1500 лк. За цей період утворилося
за інтенсивності освітлення 3000 лк на 1,2%
більше мікробульб, ніж за інтенсивності освіт-
лення 1500 лк.

Якщо аналізувати вплив концентрації рівер-
му на розвиток рослин у цей період, то слід
зазначити, що додавання ріверму до поживного
середовища пригнічує ріст рослин у висоту.
Так, висота рослин без додавання ріверму на
0,5 см та 1,5 см була більшою, ніж за концент-
рації 0,5 та 5,0 мг/л; кількість міжвузлів — біль-
шою на 0,5 та 1,3 шт. відповідно. Проте на
інтенсивність бульбоутворення вплив ріверму
був прямо протилежний: мікробульб утворило-
ся на 12,5 та 3,8% більше за концентрації
ріверму 5,0 та 0,5 мг/л відповідно, ніж у варі-

Вплив світлового режиму
та ріверму на індукцію утворення
мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro

анті без його додавання. За фотоперіоду
10-год інтенсивність освітлення майже не впли-
вала на ріст і розвиток рослин: середній приріст
становив 6,7 та 7,2 см; кількість міжвузлів —
6,4 та 7,1 шт.; бульбоутворення — 12,0 та
12,3% за інтенсивності освітлення 1500 та 3000
лк відповідно.

За фотоперіоду 16 год приріст рослин у ви-
соту та кількість міжвузлів були відповідно на
0,9 см і 0,9 шт. більшими за інтенсивності освіт-
лення 3000 лк, ніж за інтенсивності освітлення
1500 лк; кількість рослин, що утворили мік-
робульби, — більшою на 2,0%.

На 40-й день досліджень фотоперіод та ін-
тенсивність освітлення на приріст висоти рослин
та кількість міжвузлів не впливали: приріст ста-
новив 0,25 та 0,23 см (10 та 16 год), по 0,24 см
за інтенсивності освітлення 1500 і 3000 лк; кіль-
кість рослин, що утворили мікробульби, за обох
фотоперіодів була майже однаковою — 52,8 та
53,5% за 10- та 16-ти год відповідно.

За інтенсивності освітлення 1500 лк було
утворено на 10,3% мікробульб більше, ніж за
інтенсивності освітлення 3000 лк. Тенденція до
пригнічення росту рослин у висоту з додаван-
ням ріверму спостерігалася і на 40-й день куль-
тивування: 0,2 см за концентрації 0,5 та 5,0 мг/л
стимулятора та 0,3 см — без нього; кількість
міжвузлів становила відповідно 7,0; 6,4 та 7,7 шт.
Інтенсивність бульбоутворення зростала з під-
вищенням концентрації ріверму: на 3,0% за
концентрації 0,5 мг/л та 7,2% за концентрації
5,0 мг/л, ніж без додавання стимулятора.

На 60- та 80-й дні досліджень інтенсивність
бульбоутворення майже не змінилася і зале-
жала від фотоперіоду та інтенсивності освіт-
лення. Так, за фотоперіоду 10 год вона стано-
вила 86,3 та 86,5% відповідно, що на 5,2 та на
5,3% менше, ніж за 16-годинного фотоперіоду.
За інтенсивності освітлення 3000 лк на
60- та 80-й дні спостережень було утворено
мікробульб на 3,8 та 4,0% більше, ніж за інтен-
сивності освітлення 1500 лк.

За 10-годинного фотоперіоду та інтенсив-
ності освітлення 3000 лк мікробульб утворило-
ся на 10,0 та 10,4% більше, ніж за інтенсивності
освітлення 1500 лк. За фотоперіоду 16 год, на-
впаки, мікробульб за інтенсивності освітлення
3000 лк утворено на 2,4 та 2,3% менше, ніж за
інтенсивності освітлення 1500 лк.

Продуктивність картоплі сорту Світанок київ-
ський у культурі in vitro залежно від концент-
рації ріверму, інтенсивності освітлення та фо-
топеріоду наведено в табл. 2.
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мікробульб картоплі в культурі меристем in vitro

Фотоперіод та інтенсивність освітлення
значно впливали на продуктивність. Так, маса
середньої мікробульби та маса мікробульб на
1 рослину за фотоперіоду 16 год на 75,1 та
74,0 мг більші, ніж за 10-годинного фотоперіо-
ду. Вихід мікробульб масою 300 мг і більше у
2,8 раза вищий за 16-годинного фотоперіоду,
ніж за 10-годинного. Кількість рослин, що утво-
рили мікробульби, становила 92 та 86% від-
повідно. За інтенсивності освітлення 3000 лк
маса середньої мікробульби становила 217,9 мг,
що на 82,7 мг більше, ніж за інтенсивності ос-
вітлення 1500 лк. Маса мікробульб на 1 росли-
ну на 80,7 мг була більшою за інтенсивності
освітлення 3000 лк, ніж за інтенсивності освіт-
лення 1500 лк і становила 199,1 мг. За інтен-
сивності освітлення 3000 лк вихід мікробульб
масою 300 мг і більше у 2,8 раза вищий, ніж
за інтенсивності освітлення 1500 лк і становив
25,1%. Кількість рослин, що утворили мікро-
бульби, — 91 та 87%. За взаємодії цих 2-х фак-
торів маса середньої мікробульби за 10-годин-
ного фотоперіоду та інтенсивності освітлення
3000 лк була більшою на 47,8 мг, ніж за ін-
тенсивності освітлення 1500 лк і становила

162,9 мг; маса мікробульб на 1 рослину збіль-
шилася на 56,8 мг; вихід мікробульб масою
300 мг і більше збільшився втричі. Кількість
рослин, що утворили мікробульби, становила
92 та 81 шт.

За фотоперіоду 16 год з інтенсивністю освіт-
лення 3000 лк маса середньої мікробульби

10 1500 Без ріверму 111,9 89,1 2,4 80

0,5 110,6 93,7 2,8 83

5,0 122,9 97,2 8,3 79

3000 Без ріверму 184,8 180,0 16,8 97

0,5 153,8 139,5 12,8 90

5,0 150,0 130,8 10,4 88

16 1500 Без ріверму 144,7 135,4 11,6 95

0,5 172,4 157,2 17,1 91

5,0 148,4 137,6 12,4 93

3000 Без ріверму 237,8 190,4 30,1 81

0,5 282,7 272,3 42,7 96

5,0 298,5 281,5 38,0 95

НІР05 2010 р. 28,1    23,6

2011 р. 18,3 13,4

2012 р. 13,0 11,6
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 Для забезпечення високої інтенсивності
бульбоутворення сорту картоплі Світанок
київський у культурі in vitro слід використову-
вати фотоперіод 16 год та інтенсивність

Висновки

освітлення 3000 лк з концентрацією ріверму в
поживному середовищі 5,0 мг/л. Маса середньої
мікробульби при цьому становила 298,5 мг,
маса мікробульб на 1 рослину — 281,5 мг.

була більшою на 117,8 мг і становила 273 мг;
маса мікробульб на 1 рослину була більша на
104,7 мг і становила 248,1 мг; вихід мікробульб
масою 300 мг і більше вищий у 2,7 раза відпо-
відно. Кількість рослин, що утворили мікробуль-
би, становила 91 та 93 шт.

За інтенсивності освітлення 1500 лк і фото-
періоду 16 год маса середньої мікробульби
була більшою за концентрації ріверму 0,5 мг/л
на 55,9% і концентрації 5,0 мг/л — на 20,8%,
ніж за 10-годинного освітлення; маса мікро-
бульб на 1 рослину більша на 67,8% за кон-
центрації ріверму 0,5 мг/л і на 41,6% за концен-
трації 5,0 мг/л.

Мікробульби найбільшої маси отримано за
фотоперіоду 16 год та інтенсивності освітлен-
ня 3000 лк: за концентрації ріверму 0,5 мг/л —
282,7 мг, концентрації 5,0 мг/л — 298,5 мг, що
відповідно на 128,9 та 148,5 мг більше, ніж за

фотоперіоду 10 год. Маса мікробульб на 1 рос-
лину також є вищою: за концентрації ріверму
0,5 мг/л вона становила 272,3 мг, концентрації
5,0 мг/л — 281,5 мг, що на 132,8 та 150,7 мг
більше, ніж за 10-годинного фотоперіоду.

Залежність маси середньої мікробульби та
маси мікробульб на 1 рослину від усіх 3-х фак-
торів відображено на рисунку.

За інтенсивності освітлення 1500 лк і фото-
періоду 16 год вихід мікробульб масою 300 мг
і більше був на 14,3% вищим за концентрації
ріверму 0,5 мг/л, ніж за фотоперіоду 10 год. За
концентрації ріверму 5,0 мг/л вихід таких мікро-
бульб був на 4,1% більшим. Кількість рослин,
що утворили мікробульби, була більшою за
фотоперіоду 16 год, інтенсивності освітлення
3000 та 1500 лк на 6 та 8% за концентрації
ріверму 0,5 мг/л і на 7 та 14% — концентрації
ріверму 5,0 мг/л, ніж за фотоперіоду 10 год.
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Попит на високоякісну свинину зростає зав-
дяки її високій поживності та здатності до кон-
сервування під час копчення та засолювання.
Проте у племінній роботі з поголів’ям свиней
немає чіткого визначення місця оцінки якості
туші в загальному переліку селекційних питань.
Під час формування виробництва свинини в
господарствах різної потужності це питання
стає одним з головних на організаційному рів-
ні. Тому, враховуючи тенденцію до збільшен-
ня передзабійних кондицій тварин, у галузі сви-
нарства є проблемним питання конструюван-
ня ефективних селекційних програм з вдалим
для економіки галузі поєднанням у тварин
швидкості росту без інтенсивного осалювання.
Це, в свою чергу, дає змогу підвищити вихід
сировини без погіршення комерційної приваб-
ливості туші та зменшення її технологічної
цінності [4–6, 8].

Наявні в Україні підходи до визначення якос-
ті туші в племінному свинарстві та на м’ясопе-
реробних підприємствах настільки різні, що
досить легко пояснити причини чисельних су-
перечок між представниками господарств і м’я-
сопереробних підприємств під час забою тва-
рин [2, 3, 12]. Тому очевидно, що розробка уні-

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ

Ключові слова: свині, селекція, індексна оцінка, якість туші.

фікованого способу селекційно-технологічної
оцінки якості туші в умовах формування ринку
свинини високої якості дасть змогу забезпечи-
ти споживача різноманітною м’ясною продук-
цією з різною ціною внаслідок об’єктивної різ-
ниці за технологічною цінністю частин туші. Про
аналогічний підхід до формування переметних
відносин між виробниками свинини та її пере-
робниками в бажанні отримати свою частку
прибутку при збільшенні значення селекції сви-
ней в напрямі підвищення комерційної приваб-
ливості туш і їх частин (відрубів) зазначив у
1956 р. Х.Р. Давидсон [5]. Вважаємо, що ство-
рення умов для органічного поєднання інте-
ресів усіх сторін «м’ясного бізнесу» могло б
зменшити напругу в системі ціноутворення на
сировину та забезпечити можливість утриман-
ня своєї частки прибутку виробниками і пере-
робниками свинини. Вважаємо, що вирішення
цього питання прямо залежить від індексної
методики оцінювання м’ ясної продуктивності
тварин [1, 7, 11, 14].

Матеріали та методика досліджень. Нау-
ково-виробничий дослід з вивчення відгоді-
вельних і м’ясних якостей свиней був проведе-
ний в умовах племрепродуктора «Сигма» Дніп-
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ропетровської області та м’ясокомбінату «Юві-
лейний». Оцінку продуктивних якостей свиней
проведено згідно з вимогами [10]. Оцінку якості
туш визначали за допомогою інноваційних спо-
собів: ознака «Т-фактор» — співвідношення
середньої товщини шпику на спині в 3-х конт-
рольних точках до довжини беконної половин-
ки туші [14]. Індекс туші визначали згідно з роз-
робленою формулою:

ШП бIT (СПП ВН) (Т З ),? ? ? ?

де СПП — середньодобовий приріст продук-
ції, кг — визначається співвідношенням охолодже-
ної маси туші до віку тварин; ВН — вирівняність
шару шпику на спині в 4-х контрольних точках,
мм — визначається за формулою ВН=100%–Сv,
а доробок переводиться в індекс у відповідному
співвідношенні (приклад: 100%=1 од.інд. [9]; ТШП —
товщина шпику в 4-х контрольних точках, мм (хол-
ка, 6–7 гр. хр., на рівні останнього ребра та в се-
редньому на крижах; Зб — збалансованість туші,
од. інд. [16] визначається співвідношенням перед-
ньої ширини туші до задньої.

Статистичну обробку отриманих експери-
ментальних даних проводили за М.О. Плохин-
ським [12].

Результати досліджень. Установлено різ-
ний рівень відгодівельної та м’ясної продуктив-
ності свиней великої білої породи під час за-
бою тварин беконних, м’ясних і важковагових
кондицій. Узагальнено показники продуктив-
ності тварин (табл. 1).

Виявлено об’єктивну, біологічно зумовлену,

високовірогідну вікову різницю між групами за
ознаками довжини туші та боку, товщини шпи-
ку на рівні холки, 6–7-го грудних хребців, пер-
шого поперекового хребця та такої важливої
ознаки, як забійний вихід. Визначено показни-
ки продуктивності свиней, які зумовлюють ко-
мерційну привабливість туші (табл. 2, 3).

Аналіз даних табл. 2 свідчить про різний
рівень якості туші у свиней беконної групи, які
за ознаками характеризують об’єктивну якість
туші: маса охолодженої туші, середній приріст
маси туші за життя тварини, середня товщина
та вирівняність шару шпику на спині, збалан-
сованість туші. Унаслідок цього виявлено істот-
ну різницю між тушами за селекційною цінністю
тварин цих батьків. Так, ліміти ознаки «Т-фак-
тор» були в межах 0,180–0,365, а показника
«індекс туші» — відповідно 213–279 од. інд.
Аналогічна ситуація склалася під час аналізу
якості туші свиней, забитих за м’ясних і важко-
вагових категорій (табл. 4).

Визначено показники якості туш свиней, за-
битих після пролонгації терміну відгодівлі час-
тини тварин до важковагових категорій у тих
самих групових станках.

У свиней категорії «м’ясні» ліміти ознаки
«Т-фактор» становили 0,148–0,337, ознаки «ін-
декс туші» — 224–252 од. інд. У свиней, заби-
тих за важковагової категорії, ліміти цих ознак
були в межах 0,190–0,314 та 221–254 од. інд.

Вважаємо, що використання для селекцій-
ної оцінки тварин основного стада показників
м’ясної продуктивності їх потомків, тобто якості

20 77,6 259 0,300 22,5 1,42 0,8667 228 0,256

25 80,6 261 0,309 24,3 1,48 0,8901 239 0,283

26 79,2 257 0,308 15,0 1,42 0,8780 249 0,192

35 78,8 259 0,304 12,3 1,21 0,8780 252 0,148

45 74,6 240 0,311 23,0 1,52 0,8335 224 0,271

58 80,6 259 0,311 27,5 1,50 0,8665 228 0,331

59 80,4 259 0,310 28,3 1,33 0,8880 238 0,337

x 78,8 256,3 0,308 21,8 1,41 0,8715 236,9 0,261

m 0,38 1,32 0,0005 1,01 0,020 0,00356 1,76 0,0119

Cv 1,27 1,37 0,39 12,2 3,69 1,08 1,97 12,07



«Т-фактор»,
од. інд.

Номер
тварини

Маса
охолодженої

туші без
роликів, кг

Вік
тварини,

днів

Середньо-
добовий

приріст туші,
кг

Середня
товщина
шпику,

мм

Збалансо-
ваність туші,

од. інд.

Вирівняність
шару шпику,

од. інд.

Індекс
туші,

од. інд.
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туші, визначеної за інноваційним способом,
значно підвищує об’єктивність оцінки туш се-
лекціонерами під час класифікації.

Установлено, що питома частка втрат маси
туші після її охолодження була вірогідно вищою
у тварин I групи (беконні) порівняно з тварина-
ми III групи (важковагові). Становить селекцій-
ний інтерес визначений невірогідний рівень
різниці між I і II групами за такими ознаками:
середній приріст маси туші (td=1,94), середня
товщина шпику на спині (td=0,31), вирівняність
шару шпику на спині (td=0,03), величини
«Т-фактор» (td=1,26) та індекс туші (td=1,31).
Отримані нами експериментальні матеріали
дають змогу довести доцільність збільшення
середніх передзабійних кондицій тварин під час
здійснення селекційної роботи на підвищення
м’ясної продуктивності та якості туші за інно-
ваційними методиками. Результатами робіт
докторів Л. Лаша, Л. Хейзела [15] було дове-
дено, що розрахункова величина «Т-фактор»,
яку визначають співвідношенням середньої
товщини шпику на спині і довжини боку, коре-
лює на рівні коефіцієнта 0,67 з виходом 5-ти ос-
новних найцінніших частин туші (окорок, філей,
«пікнік», передня частина туші, бекон). Вважає-
мо, що маса охолодженої туші є показником
заключної, основної м’ясної продуктивності тва-
рини. Це, в свою чергу, може бути не менш
вагомим критерієм для селекційної оцінки, ніж
наявні нині (довжина туші та товщина шпигу на
рівні 6–7-го грудних хребців). Проте слід за-
значити, що довжина туші у свиней в Україні
згідно вимог визначається разом з шиєю, що

має різну довжину через різну кількість шийних
хребців і яка, в свою чергу, разом з головою є
найменш цінною частиною туші. Аналогічно
стоїть питання щодо цінності селекційної озна-
ки (товщина шпику на рівні 6–7-го грудних хреб-
ців. Цей показник більшою мірою визначає
рівень осаленості туші, а не її м’ясності. За да-
ними Ю.В. Лебедєва, коефіцієнт кореляції між
середньою товщиною шпику на спині та вихо-
дом м’яса в туші становить –0,4…–0,8 (за се-
реднього значення –0,65) і не відображає ка-
тегорійності туші та сортності відрубів (частин
туші) [14].

Нами апробовано спосіб розрахунку показ-
ника «індекс туші» — величини, що характери-
зує селекційно-технологічний бік якості туші. В
основу формули для розрахунку індексу покла-
дено гіпотезу, що різниця між величиною добут-
ку основних ознак, які селекціонуються на
збільшення їх математичного значення, та оз-
наками, що удосконалюються в бік зменшення,
є об’єктивним потенціалом комерційної вар-
тості туші, визначеним конкретним математич-
ним значенням. Встановлено невірогідну різ-
ницю між групами за величиною індексу туші
(td 1,2=0,89; td 2,3=1,50; td 1,3=1,89) за аб-
солютного значення ознаки в I групі 243,2±
2,94 од. інд. (n=14), II — 240,2±1,67 (n=7), III —
241,3±2,24 (n=6). Вважаємо, що застосований
спосіб оцінки якості туші може бути «інструмен-
том» для селекціонера під час визначення пле-
мінної цінності тварин за м’ясними якостями і
подальшого конструювання селекційного про-
цесу в стаді. Водночас цей спосіб дає змогу

11 83,2 277 0,300 16,0 1,38 0,9062 250 0,190

12 96,2 320 0,301 17,5 1,38 0,9046 248 0,203

24 104,0 350 0,297 25,5 1,30 0,9020 235 0,274

27 86,2 278 0,310 28,5 1,46 0,8481 221 0,314

30 91,8 300 0,306 27,3 1,52 0,9205 240 0,314

31 86,4 280 0,309 22,2 1,54 0,9327 254 0,262

X 91,3 300,8 0,304 22,9 1,43 0,9024 241,3 0,260

M 1,42 4,98 0,0008 0,85 0,015 0,00576 2,24 0,0084

Cv 3,80 4,06 0,66 9,08 2,52 1,57 2,28 7,96



«Т-фактор»,
од. інд.

Номер
тварини

Маса
охолодженої

туші без
роликів, кг

Вік
тварини,

днів

Середньо-
добовий

приріст туші,
кг

Середня
товщина
шпику,

мм

Збалансо-
ваність туші,

од. інд.

Вирівняність
шару шпику,

од. інд.

Індекс
туші,

од. інд.
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завдяки конкретному математичному значенню
величини якості туші зробити точнішу оцінку,
порівняно з абстрактними категоріями — «пер-
ша, друга, третя» за «ГОСТ 7724–77 Мясо.
Свинина в тушах и полутушах» [2], що і не до-
зволяє порівнювати якість туш у тварин, які на-
лежать до однієї оцінювальної категорії за наяв-
ними нині стандартами [2, 3]. Має місце невіро-
гідна різниця за величиною «Т-фактор» між I і
II групами (td =1,77) за середніх значень озна-
ки в групах 0,275±0,0082 (I) та 0,252±0,0105 (II).
Різниця за цією ознакою між II і III групами була
неістотною. Коефіцієнти кореляції між індексом
туші та величиною «Т-фактор» були від’ємні за
групами: І: –0,175±0,2970 (tr1 = 1,38); II: –0,190±
0,1370 (tr2=1,38); III: –0,561±0,3420 (tr3=1,64).

Одержані експериментальні дані свідчать

Селекційно-технологічна
оцінка якості туш у свиней

про виявлену тенденцію зростання величини
коефіцієнта кореляції між ознаками «Т-фактор»
та індексу туші за підвищення забійних кон-
дицій тварин і одночасного збільшення вели-
чини критерію вірогідності.

 Отже, наявність точніших «інструментів»
визначення якості туші в подальшому може
забезпечити розробку стандарту цифрового її
оцінювання та створення умов для творчої і
предметної співпраці між наукою, виробницт-
вом та м’ясопереробними підприємствами.
Подальший пошук нових способів оцінювання
якості туш дасть змогу селекціонерам об’єктив-
ніше обирати для розведення молодняк сви-
ней, одержаний від батьків, у яких найвдаліше
поєднані для економіки галузі ознаки м’ясної
продуктивності.

Доведено доцільність застосування індексних
способів оцінювання якості туш у свиней з метою
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Постановка проблеми. Технічний сервіс сіль-
ськогосподарського виробництва (ТС СВ) є скла-
довою економіки держави, покликаної здійснювати
технічне забезпечення цього виробництва та під-
тримання техніки у роботоздатному стані. Свого
часу було розроблено наукові засади розвитку цієї
складової економіки за централізовано-планово-
го управління. Ці засади уможливили створення
вітчизняного (в рамках колишнього СРСР) сіль-
ськогосподарського машинобудування системи

Ключові слова: технічний сервіс, ринок, структура, конкурентоспроможність, державне
регулювання.

«Сільгосптехніки», яка здійснювала функції мате-
ріально-технічного постачання, а також разом з
колгоспами та радгоспами підтримувала техніку в
роботоздатному стані, зокрема на основі її ка-
пітального ремонту. Як свідчить практика, вико-
ристання цих засад для розвитку відповідної скла-
дової економіки за ринкового управління є не-
ефективним і здебільшого призводить до помил-
кових рішень. На жаль, як уже згадувалося,
науково-методичних засад розвитку ринку ТС СВ
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вітчизняною наукою ще фактично не розробле-
но, що гальмує цей розвиток.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Питання техніко-технологічного забезпечення
сільськогосподарського виробництва досить ши-
роко висвітлені провідними вченими держави [1,
3, 12]. Аналіз їх наукових праць свідчить як про
складність проблеми, так і про відсутність єди-
ного науково-практичного підходу до її розв’язан-
ня. Вирішення окремих завдань цієї проблеми є
фрагментарним, що, на наш погляд, зумовлено
багатьма причинами, зокрема відсутністю сис-
темного розуміння проблеми.

Системний підхід до розв’язання інженерних
задач розроблений достатньо [2, 4, 5, 6, 8, 10].
Крім того, питання прогнозування показників
ефективності на основі моделювання також дос-
ліджувалися [7, 11, 13, 15]. Однак питання про-
гнозування та розвитку ринків технічного серві-
су на основі статистичного імітаційного моделю-
вання фактично не розглядалися.

Результати досліджень. Ринок ТС СВ скла-
дається з багатьох секторів, які певним чином
є взаємозумовленими. Він забезпечує надход-
ження техніки від виготовлювачів до користу-
вачів, а також підтримання її у роботоздатному
стані. Крім того, як свідчить практика, ринок ТС
СВ дає змогу вилучати вживану техніку зі сфе-
ри первинного використання, відновлювати її і
знову повертати для повторного використання.
Ринок ТС СВ зумовлений бізнесовими інтере-
сами заводів-виготовлювачів, сіль-
госптоваровиробників та посередників (дистри-
б’ютерів, дилерів тощо). Невід’ємними складо-
вими цього ринку є фінансові установи та
держава. Фінансові установи підтримують фі-
нансово відповідні процеси, а держава створює
економіко-правові умови функціонування ринку
ТС СВ.

Проаналізуємо економічні (бізнесові) інтереси
сільськогосподарських товаровиробників стосовно
ринку ТС СВ. Виробляючи сільськогосподарську
продукцію, вони мають зацікавленість у її конку-
рентоспроможності (К), яка визначається такими
групами чинників [13]: 1) правовою (Пр); 2) рин-
ково-кон’юнктурною (Р); 3) соціальною (С);
4) фінансово-економічною (Ф); 5) предметною (П);
6) агрометеорологічною (А); 7) виробничою (В);
8) технологічною (Тл); 9) технічною (Тн); 10) уп-
равлінською (У); 11) інформаційною (І); 12) ресурс-
но-енергетичною (Rе); 13) матеріально-ресурсною
(Мр); 14) стандартно-якісною (Яс); 15) організа-
ційно-масштабною (О):

? ?K f Пр,С,Ф,П,А,В,Тл,Тн,У,І,Rе,Мр,Яc,О? .  (1)

Між цими групами чинників існують взаємо-
зв’язки, які виявляються у процесах виробницт-

Концептуальні засади розвитку ринку
технічного сервісу сільськогосподарського виробництва

ва сільськогосподарської продукції. Не вдаючись
до глибокого аналізу зазначених груп чинників, за-
уважимо, що технічна (Тн) група разом із соціаль-
ною (С), предметною (П), агрометеорологічною
(А), організаційно-масштабною (О), виробничою
(В) та технологічною (Тл) відображає параметри
відповідних технологічних систем, які визначають
обсяги і собівартість виробництва сільськогоспо-
дарської продукції тим чи іншим сільськогоспо-
дарським товаровиробником. Інакше кажучи, ці
групи чинників лежать в основі функціонування
технологічних систем [11], а їх дію здебільшого
оцінюють за умови фіксованих усіх інших груп чин-
ників. Відокремлення основної групи чинників дає
змогу змоделювати технологічні системи сільсько-
господарського виробництва та розкрити їхній
вплив на функціональні, а відтак — економічні по-
казники ефективності, що є підставою для з’ясу-
вання впливу технічного забезпечення (технічної
групи чинників) на ці показники. Крім того, моде-
лювання технологічних систем рільництва дає
змогу обґрунтувати оптимальні параметри їх тех-
нічного забезпечення і таким чином сформулюва-
ти вимоги сільгосптоваровиробників до ринку ТС
СВ. У цьому разі розкривається взаємозв’язок між
технічною та іншими основними групами чинників:

      1
ТнТн f К,С,П,В, Тл, А ,О . (2)

Нами концептуально розроблено науково-ме-
тодичні засади такого дослідження [12]. На основі
статистичного імітаційного моделювання вони
уможливлюють розкриття впливу виробничо-тех-
нологічних параметрів відповідних технологічних
систем на кількісні та якісні показники вимог до
ринку ТС СВ, що є важливим для сучасного ста-
ну сільськогосподарського виробництва держави,
який характеризується надзвичайно великим роз-
кидом цих параметрів.

Докладніше розглянемо якісні показники вимог
сільгосптоваровиробників до ринку ТС СВ. До цих
показників належать технологічні показники, які
зумовлені технологіями виробництва сільськогос-
подарської продукції. Передусім це стосується тех-
нологічних систем з обробітку ґрунту та сівби сіль-
ськогосподарських культур. Бажання сільгосптова-
ровиробників використовувати технології no-till,
mіnі-till з обертанням пласта тощо зумовлює по-
пит на відповідну ґрунтообробно-посівну техніку.
Наступна вимога цих товаровиробників до ринку
ТС СВ стосується вирощуваних ними культур.
Технологічні особливості обробітку ґрунту, внесен-
ня добрив, сівби, догляду за посівами та збиран-
ня різних культур лежать в основі створення та
виготовлення конструкційно відмінних сільськогос-
подарських машин. Вирощувані сільгосптоваро-
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виробниками культури (відображаються предмет-
ною (П) групою чинників), а також технології їх ви-
рощування (технологічна (Тл) група чинників) фор-
мують вимоги до конструкційних характеристик
( кTн )  техніки, яка має бути на ринку:

? ?? ?кTн П, Тл . (3)

Наступна вимога сільгосптоваровиробників
стосується фізичних параметрів ( nTн ) мобільної
техніки та сільськогосподарських машин. Вона
визначається організаційно-масштабною (О), ви-
робничою (В), предметною (П), соціальною (С),
технологічною (Тл) та агрометеорологічною (А)
групами чинників:

         п
п 1

Тн
Tн f (К,С,П,В, Тл, А,О) , при

          кTн const . (4)

На ринку держави має бути техніка, яка б за-
довольняла вимоги і малих, і середніх, і великих,
і супервеликих сільгосптоваровиробників. Зазна-
чені вимоги до конструкційних і фізичних пара-
метрів техніки лежать в основі формування сек-
тору техніки ринку ТС СВ. Цей сектор є основним,
однак недостатнім (неповним) для функціонуван-
ня сільськогосподарського виробництва. До не-
від’ємних складових ринку ТС СВ належить ринок
послуг з технічного обслуговування та ремонту
сільськогосподарської техніки (ТОР). Цей ринок є
особливим. Він існує за умови наявності техніки
у сільгосптоваровиробників. Крім того, упродовж
життєвого циклу машин вимоги до ринку ТОР ви-
дозмінюються, а також залежать від масштабів
(величини) автономних сільгосптоваровиробників.
Розглянемо основні вимоги цих виробників до
ринку ТОР.

Заводи-виготовлювачі сільськогосподарської
техніки беруть на себе зобов’язання щодо її тех-
нічного обслуговування та ремонту у гарантійний
період використання. Це означає, що, купуючи
машини, сільгосптоваровиробники купують по-
слуги з їх технічного обслуговування та ремонту
у гарантійний період використання. Водночас
технічне обслуговування у цей період здебільшо-
го додатково оплачується користувачами. Лише
за умови виникнення відмов у гарантійний пері-
од використання машин не з вини користувачів
їх усунення відбувається за рахунок заводів-ви-
готовлювачів. Інакше кажучи, ринок ТОР у гаран-
тійний період використання машин здебільшого
є регламентованим. Вимоги сільгосптоварови-
робників до цього ринку полягають в тому, щоб
мінімізувати вплив зупинок машин для їх техніч-
ного обслуговування та ремонту на своєчасність
виконання ними механізованих сільськогосподарсь-
ких процесів.

Аналізуючи ринок ТОР у післягарантійний пе-
ріод використання техніки, доходимо висновку, що
вимоги сільгосптоваровиробників до нього є різни-
ми залежно від їхніх параметрів. Сільгосптоваро-
виробники з великими параметрами (обсягами
сільськогосподарських угідь), маючи велику кіль-
кість сільськогосподарської техніки, зокрема трак-
торів, комбайнів та автомобілів, зацікавлені у ство-
ренні власної обслуговувально-ремонтної бази і
здійсненні обслуговувально-ремонтних втручань
власними силами. Водночас малі та середні сіль-
госптоваровиробники здебільшого економічно за-
цікавлені у виконанні обслуговувально-ремонтних
робіт спеціалізованими організаціями, які мають
для цього потрібне технічне оснащення та квалі-
фікованих виконавців. У цьому разі сільгосптова-
ровиробники зацікавлені в наявності ринку ТОР.
Отже, вимоги сільгосптоваровиробників до ринку
ТОР визначаються їхніми параметрами і є неодна-
ковими.

У контексті аналізу вимог сільгосптоваровироб-
ників до ринку ТОР слід зауважити, що питання
економічного зацікавлення великих і супервеликих
сільгосптоваровиробників мати власну обслугову-
вально-ремонтну базу переважно не вирішується
через відсутність на ринку потрібного ремонтно-
технологічного оснащення (РТО). Тобто, не-
від’ємною складовою ринку ТОР має бути ринок
РТО. Фактично це оснащення, а також ремонтно-
технологічна документація (регламенти для вико-
нання обслуговувально-ремонтних втручань) сто-
совно тієї чи іншої сільськогосподарської техніки
є основою формування ринку ТОР. Крім того, не-
від’ємною складовою цього ринку є ринок запас-
них частин і технологічних матеріалів (ЗЧМ). Отже,
ринок ТОР (РТОР) визначається параметрами
(О,Тн) сільгосптоваровиробників і зумовлений
ринком РТО та ремонтно-технологічною докумен-
тацією (РРТО) , а також ринком ЗЧМ (Рзчм):

    *
TOP ТОР РТО ЗЧМP f O,Tн ; Р f Р ,Р .  (5)

Нерозвинутість цих ринків унеможливлює роз-
виток ринку ТОР, а відтак зумовлює монопольний
стан заводів-виготовлювачів та їхніх сателітів (ди-
стриб’юторів, дилерів).

Невід’ємним сектором ринку ТС СВ є ринок
уживаної техніки (УТ — вторинний ринок). Ринок
УТ фактично належить до ринку техніки. Він є
особливим, оскільки може формуватися з ужива-
ної невідремонтованої та відремонтованої техні-
ки. Ринок уживаної відремонтованої техніки фор-
мується за умови наявності ринку уживаної не-
відремонтованої техніки та ремонтних структур
бізнесового типу. Ринок УТ (РУТ) дає змогу подов-
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жити життєвий цикл сільськогосподарської техні-
ки, підвищити ефективність використання техніч-
ного потенціалу сільськогосподарського виробниц-
тва. Отже, цей ринок формується під впливом на-
явності техніки у сільгосптоваровиробників ({Тп})
та ринку ТОР:

   УТ ТОРР f Тп ,Р . (6)

Однією з невід’ємних складових ринку ТС СВ
є ринок техніко-технологічних послуг (ТТП). Цей
ринок створюється з метою технологічного обслу-
говування сільгосптоваровиробників. Підставою
для створення є недостатня кількість певного виду
техніки в окремих сільгосптоваровиробників, які
компенсують цей дефіцит через залучення ма-
шинних агрегатів, що є в розпорядженні спеціальних
машинно-технологічних формувань, економічна
зацікавленість яких у наданні певного виду техні-
ко-технологічних послуг на замовлення сільгосп-
товаровиробників задовольняється з огляду на
наявність попиту на техніко-технологічне обслуго-
вування. Він, у свою чергу, зумовлюється еконо-
мічною зацікавленістю сільгосптоваровиробників
у їх відповідному обслуговуванні.

Як свідчить зарубіжний досвід, недостатня кіль-
кість техніки у сільгосптоваровиробників може
бути компенсована не лише через виконання тех-
ніко-технологічних послуг, а й через надання сер-
вісними формуваннями, зокрема дистриб’ютора-
ми та дилерами машинних агрегатів, цієї техніки
в тимчасове користування (напрокат) сільгоспто-
варовиробникам. У цьому разі формується ринок
техніки, що надається напрокат (ПТ).

Отже, узагальнюючи сказане, доходимо вис-
новку, що ринок ТС СВ складається із секторів:
1) ринку нової техніки (НТ); 2) ринку уживаної
відремонтованої та невідремонтованої техніки
(УТ); 3) ринку технічного обслуговування та ре-
монту (ТОР); 4) ринку запасних частин та матері-
алів (ЗЧМ); 5) ринку ремонтно-технологічного ос-
нащення і технічних регламентів (РТО); 6) ринку
техніко-технологічного обслуговування (ТТП);
7) ринку прокату техніки (ПТ). Кожен із цих ринків
формується на основі економічної (бізнесової) за-
цікавленості сільгосптоваровиробників та відпо-
відних обслуговувальних формувань. Їх динаміка
визначається цією зацікавленістю, а також зале-
жить від змісту державного регулювання. На жаль,
як переконує практика, науково-методичні засади
державного регулювання згаданих секторів рин-
ку ТС СВ розроблені ще недостатньо, а тому
ефективність державної технічної політики є ще не
досить вагомою.

Для об’єктивного державного регулювання сек-
торів (складових) ринку ТС СВ, а також забезпе-
чення ефективної взаємодії між сільськогоспо-
дарськими товаровиробниками та обслуговуваль-
ними формуваннями (підприємствами) в ННЦ
«ІМЕСГ», як уже згадувалося, розробляються ме-
тоди обґрунтування параметрів технологічних си-
стем на основі статистичного імітаційного моде-
лювання. У цьому разі обслуговувані та сервісні
формування досліджуються як технологічні систе-
ми, що уможливлює розкриття впливу основних
їхніх чинників (2) на функціональні та економічні
показники ефективності. Це дає змогу прогнозу-

Визначення системної ефективності техніки НТ, УТ

Обґрунтування параметрів технічного забезпечення сільгосптоваровиробників НТ, УТ

Визначення доцільності вилучення техніки зі сфери використання НТ, УТ

Визначення доцільності залучення додаткової техніки до виконання механізованих
процесів ТТП, ПТ

Визначення втрат сільгосптоваровиробників від простою машин з технічних причин ТОР, ТТП

Визначення доцільності ремонту техніки силами сільгосптоваровиробників ТОР

Обґрунтування параметрів стаціонарних сервісних формувань з ремонту агрегатів
та машин ТОР

Обґрунтування параметрів сервісних формувань з технічного обслуговування
та усунення відмов машин на основі пересувних ремонтних майстерень ТОР

Обґрунтування параметрів формувань з технологічного обслуговування
сільгосптоваровиробників ТТП, УТ

Обґрунтування параметрів технічного забезпечення виробничих кооперативів ТТП, НТ, УТ

Обґрунтування потреби сільгосптоваровиробників у запасних частинах ЗЧМ

Обґрунтування регіональної потреби в мобільній техніці заданого призначення НТ




Назва завдання, що вирішується Назва ринку
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Ринок технічного сервісу сільськогоспо-
дарського виробництва складається із 7-ми
секторів, між якими існують системні зв’яз-
ки. Розкриття системних зв’язків між секто-
рами ринку технічного сервісу сільськогоспо-
дарського виробництва можливе на основі
статистичного імітаційного моделювання
обслуговуваних і сервісних технологічних сис-

Висновки

тем. Означено коло науково-прикладних зав-
дань розвитку ринку технічного сервісу та
розкриття системних зв’язків між його сек-
торами на основі статистичного імітаційно-
го моделювання обслуговуваних і сервісних
технологічних систем, які досягаються зав-
дяки створенню в ННЦ «ІМЕСГ» консалтин-
гового центру.
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вати відповідні показники для різних параметрів
технологічних систем і на цій основі об’єктивно
вирішувати всі основні завдання державного ре-
гулювання ринку ТС СВ. Крім того, результати мо-
делювання технологічних систем потрібні як для
сервісних, так і обслуговуваних підприємств (фор-
мувань), які відповідно прогнозують конкуренто-
спроможність своєї техніки та послуг, а також оці-
нюють доцільність та ефективність придбання тех-
ніки та замовлення послуг. Розглянемо основ-
ні інженерні завдання, які вирішуються за резуль-
татами моделювання технологічних систем (таб-
лиця).

Кожне із зазначених завдань стосується певно-
го сектору ринку ТС СВ. Як бачимо, означене коло
цих завдань охоплює всі сектори ТС СВ.

Усі основні завдання ТС СВ вирішуються за
результатами статистичного імітаційного моделю-
вання відповідних технологічних систем, яке вра-

ховує ймовірнісну природу технологічних процесів
як сільськогосподарського, так і сервісних вироб-
ництв. Складність відповідних моделей потребує
високої кваліфікації виконавців, що їх розробля-
ють і виконують комп’ютерне моделювання. Це є
однією з перешкод на шляху їх широкого засто-
сування в інженерній практиці. Вихід з такого ста-
новища вбачається у створенні Всеукраїнського
консалтингового центру з аграрної інженерії. Пер-
ші кроки в цьому напрямі зроблено — в ННЦ
«ІМЕСГ» сформовано групу вчених, які володіють
методами вирішення відповідних завдань. Сьо-
годні ними розроблено комп’ютерні програми, які
дають змогу моделювати технологічні системи об-
робітку ґрунту та сівби озимих культур, збирання
ранніх зернових, олійних та бобових культур, тех-
нічного обслуговування та усунення відмов трак-
торів і комбайнів за допомогою пересувних ре-
монтних майстерень тощо.
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Постановка проблеми. Останніми роками
на полях сільськогосподарських підприємств
почали застосовувати такі комбайни, як «Сла-
вутич» та «Обрій» — з аксіально-роторними
пристосуваннями, а також «Лан», «Славутич
КЗС-9-1», «Скіф-230», «Скіф-250», «Скіф-290»
та ін. — з барабанними.

Такі типи комбайнів різних фірм і марок ви-
пускаються й постачаються також багатьма
зарубіжними фірмами, які поряд з вітчизняни-
ми заводами-виробниками витримують випро-
бування часом, вдосконалюються, модернізу-
ються, зокрема поліпшуються показники про-

Ключові слова: зернівка, травмування, молотильний апарат, регулювання.

дуктивності їхньої роботи та їхні технічні харак-
теристики.

Молотильні пристосування мають певне се-
кундне надходження всієї солом’яно-зернової
маси, а тому якщо зростає швидкість прохо-
дження соломи, то зростає й ефективність ма-
шини.

За зростання об’єму надходження зерново-
го вороху його сепарація під час проходження
через деку молотильного пристосування зни-
жується внаслідок зменшення пухкості солом’я-
ного шару, збільшується кількість невимолоче-
них колосків та подрібненого й травмованого



МЕХАНІЗАЦІЯ,
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ

54 Вісник аграрної науки серпень 2014 р.

зерна, внаслідок чого його частота зростає по-
вільно або не змінюється. Отже, загальні ви-
трати за комбайном зростають у вигляді віль-
ного та невимолоченого зерна, а також зерна,
не відібраного із соломи, з погіршенням його
якості внаслідок пошкодження і травмування.

Аналіз останніх досліджень. Травмування
зернівок є наслідком впливу механічних наван-
тажень багатьох елементів технологічного про-
цесу, зокрема жниварки, молотильного бараба-
на, решітного стану, шнеків зернозбиральних
комбайнів, різноманітних машин і механізмів
післязбиральної обробки та підготовки насіння,
завантаження і транспортування, протруюван-
ня і сівби.

Дослідження І.Г. Строни, О.П. Тарасенка,
В.І. Оробінського та ін. свідчать, що травмуван-
ня зернівки під час обмолочування сягає 20%
і навіть більше, а після доробляння зернового
вороху і підготовки насіння та сівби їх кількість
значно зростає.

Дослідження В.М. Дрінча показують, що
травмування зернівки під час обмолочування
зернозбиральними комбайнами інколи сягає
30–35% і більше, а за підготовки насіння —
навіть 50% залежно від вологості та засміче-
ності.

Зниження травмування зернівок відбуваєть-
ся за використання комбайнів з аксіально-ро-
торним молотильно-сепарувальним пристосу-
ванням, де барабанно-молотильний агрегат і
клавішний соломотряс замінені одним робочим
органом, що обертається в циліндрі, — рото-
ром.

Дослідження Ю.В. Лукинського та ін. свід-
чать, що під час обмолочування комбайнами з
автоматичним регулюванням завантаження по-
шкодження жита не перевищувало 2%, а за
його відсутності сягало 8–12%.

Мета досліджень. Виявити вплив травму-
вання зернівок під час обмолочування та
післязбирального обробітку вороху на якісні
показники насіння.

Визначити ефективність післязбиральної
підготовки високоякісного насіння пшениці ози-
мої та жита на різних стадіях технологічних
процесів в різних ґрунтово-кліматичних умовах.

Визначити способи зниження травмування
зернівок на цих стадіях технологічних процесів
і пошкодження їх мікроорганізмами як одного
з головних резервів поліпшення якісних показ-
ників насіння та підвищення урожайності зер-
нових культур.

Методи досліджень. Використано метод

Вплив надходження хлібної маси в молотильний
апарат під час обмолочування на травмування насіння

математичного моделювання роботи машин і
технологічних процесів. Застосовано розрахун-
кові диференціальні рівняння, перетворення та
графічні визначення на основі використання
законів механіки. Експериментальні, виробничі
та лабораторні дослідження проводилися у
виробничих та державних лабораторіях на-
сіннєвих станцій і хлібокомбінатів з використан-
ням натурних зв’язків, технічних засобів, при-
ладів та знарядь згідно з наявними державни-
ми стандартними методиками.

Результати досліджень. У результаті про-
ведених досліджень установлено, що за збіль-
шення подачі хлібної маси в молотильний апа-
рат травмування зернівок спочатку зменшуєть-
ся, а потім зростає (рисунок).

Зменшення травмування зернівок з огляду
на збільшення надходження хлібної маси пояс-
нюється тим, що зменшується безпосередній
вплив органів молотильного апарату на зерно,
яке ніби закривається соломистою масою, але
такий стан зберігається до певної межі. З ча-
сом через збільшення надходження маси трав-
мування зернівок зростає з огляду на перена-
вантаження молотильного апарату, зернівки
при цьому отримують перенапруження, змен-
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шується швидкість проходження всієї маси,
знижується сепарація через підбарабання.
Внаслідок цього зернівки піддаються додатко-
вим механічним впливам бичів барабана і пла-
нок підбарабання, що, безперечно, впливає на
збільшення їх травмування.

Якщо надходження навіть меншої кількості
загальної маси під час технологічного процесу
зумовлює зростання травмування зернівок, то
збільшення надходження маси порівняно з оп-
тимальним не лише спричинить зростання
травмування зернівок, а й безпосередньо втра-
ти під час обмолочування через потрапляння
більшої кількості їх в солому та полову.

Параболічний характер залежності пошко-
дження зернівок під час надходження виникає
за налагодження комбайна на максимальну
прохідну здатність або жорсткий режим робо-
ти барабана, а за м’якого режиму такої зако-
номірності можна уникнути. Наприклад, у дво-
барабанних комбайнів зі збільшенням надхо-
дження маси не завжди спостерігається
зростання травмування зернівок. Це можна
пояснити тим, що перший барабан відрегульо-
ваний на роботу при великих зазорах порівня-
но з другим, що до деякої міри знижує напру-
ження в певному шарі, внаслідок чого критичні
ступені стискання в ньому виникають значно
рідше, що зменшує травмування зернівок.

На шляху руху до барабана вся хлібна маса
розтягується, товщина шару зменшується, зни-
жується напруження стискання шару солом’я-
но-зернової маси, що також знижує рівень трав-
мування зернівок.

Вплив надходження хлібної маси в молотильний
апарат під час обмолочування на травмування насіння

Отже, одним з визначальних факторів змен-
шення травмування зернівок під час обмоло-
чування, особливо для однобарабанних ком-
байнів, є робота молотильно-сепарувальної
системи на оптимальному режимі надходжен-
ня маси, який для кожної культури за її певних
агрофізіологічних та біологічних значень різний.

У польових умовах потрібне надходження
хлібної маси досягається завдяки зміні швид-
кості руху комбайна, а також регулюванню мо-
лотильного апарату.

Щоб вибрати значення оптимального над-
ходження, визначають швидкість руху комбай-
на у км/год за прямого комбайнування за фор-
мулою:

 100 q
V

BQ(1 E)




 .

За роздільного збирання відповідно:

 q
V ,

d


де Q — врожайність в ц/га; Е — відношення
соломи до зерна; q — здатність проходження
через молотарку в кг/с; В — ширина захвату
в м; d — маса метрового валка у кг.

Рекомендовані режими роботи молотильно-
го апарата та очищення наведено в таблиці.

На продуктивність комбайнів, ефективність
та якість їх роботи, втрати зерна, пошкоджен-
ня, подрібнення і травмування зернівок істот-
ний вплив має рівномірність надходження хліб-
ної маси та розподіл по ширині молотильного
апарату, а також сепарувальна можливість під-
барабання. Нерівномірність надходження маси

Частота обертів
1-го барабана, об./хв 850–1110 850–950 850–950 450–550 450–550 500–600 450–550
Зазори в 1-му
барабані, мм:
  вхід 20–21 20–24 20–24 20–24 32–34 16–32 32–34
  вихід 4–8 4–8 4–8 4–8 16–18 8–10 16–18
Частота обертів 2-го
барабана, об./хв 950–1200 900–1200 900–1100 900–1150 600–700 700–800 600–700
Зазор у 2-му
барабані, мм:
  вхід 12–24 12–21 12–24 12–24 10–25 12–18 10–25
  вихід 3–6 3–6 3–6 3–6 12–15 4–6 12–15
Частота обертів
вентилятора, об./хв 630–750 600–650 300–650 600–650 650–700 500–600 650–700
Відстань
між жалюзями, мм
  верхнього решета 11–17 13–20 13–17 10–15 14–17 9–13 14–17
  нижнього решета 5–9 7–14 7–11 7–11 17–20 9–13 17–20

  

Показник Просо ГречкаОвесПшениця Жито Ячмінь Горох
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Вплив надходження хлібної маси в молотильний
апарат під час обмолочування на травмування насіння

залежить від таких факторів, як урожайність
всієї маси зернового вороху, забур’яненість та
біологічний стан культури, сорт. За роздільно-
го збирання культури нерівномірність укладан-
ня маси по ширині валка збільшується зі зрос-
танням швидкості руху жатки і залежить від
особливостей конструкції її валкоутворюваль-
них пристосувань.

За нерівномірного розподілу маси по ширині
молотильного апарату комбайна частина його
робочої поверхні виявляється недовантаже-
ною, інша — перенавантаженою, а внаслідок
травмування зернівок зростає недомолочуван-
ня зерна. Дослідження показують, що за змен-

шення нерівномірності розподілу хлібної маси
з 35–45% до 10–15% пошкодження зернівок
зменшується в 1,2–1,4 раза, а витрати — в 1,5–
2 рази.

Внаслідок зміни середньоквадратичного від-
хилення величини надходження з 0,7 до 1 кг/с
збільшуються вдвічі витрати зерна через недо-
молочування, в 1,5–2 рази його макро- і мікрот-
равмування, а сепарування маси через підба-
рабання знижується на 10–12%, що свідчить
про необхідність інтенсифікації сепарування
зернової маси підбарабання ще й з огляду на
те, що під багаторазовим механічним впливом
зростає травмування зернівок.
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З метою зменшення травмування та
втрат зерна під час збирання потрібно дося-
гати повного вимолочування передусім завдя-
ки зменшенню зазорів між барабаном і підба-
рабанням. Якщо це не забезпечує повного ви-
молочування, то збільшують частоту
обертів барабана. Однак дослідження показу-
ють, що за найнижчого діапазону частоти
обертів барабана втрати зерна нерідко пе-
ревищують допустимі значення, тому пере-
важно її збільшують, що сприяє зростанню
травмування зернівок. Для зниження травму-
вання насіння слід обов’язково застосувати
регулювання зазорів молотильного апарату

Висновки

впродовж доби з огляду на зміну вологості
усієї зернової маси. Зниження частоти обер-
тів барабана та збільшення зазорів між мо-
лотильним барабаном і підбарабанням у
межах найменших величин відповідно до біо-
логічного стану маси впродовж доби, досяг-
нення рівномірності надходження хлібної маси
в молотильне пристосування для оптималь-
ного сепарування стануть головними техно-
логічними умовами зниження травмування
зернівок під час обмолочування, що позитив-
но впливатиме на якісні показники продоволь-
чого зерна й особливо насіння — основи га-
рантії майбутнього високого врожаю.
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Агроресурсний потенціал різних сільськогос-
подарських територій України оцінюється на
інформаційній базі регіональних стаціонарних
агротехнічних дослідів. Вони здебільшого за-
кладені в 60–80-х роках минулого століття і да-
ють змогу визначити довготривалий вплив різ-
них агротехнологій на врожайність культур,
продуктивність зональних сівозмін і родючість
ґрунту [1]. Ці середньобагаторічні показники на
контролі можуть характеризувати природний
рівень продуктивності основних типів ґрунтів.
На фоні різних систем удобрення, обробітку,
захисту рослин, меліоративних заходів уста-
новлюється значення напрямів інтенсифікації
для повнішої реалізації наявного агроресурсно-
го потенціалу території [2, 3], зокрема в системі
органічного землеробства [9].

Мета роботи — оцінити стан чорнозему зви-

чайного в Північному Степу за агрофізичними,
агрохімічними і фізико-хімічними показниками
родючості та встановити фактори, що лімітують
наявний потенціал його продуктивності.

Методика досліджень. Дослідження прово-
дили в довгостроковому стаціонарному досліді
Запорізької дослідної станції Інституту олійних
культур НААН, закладеному в 1974 р. в сіво-
зміні з таким чергуванням культур: чорний пар,
пшениця озима, кукурудза на зерно, кукуруд-
за на силос, пшениця озима, горох, пшениця
озима, соняшник.

Ґрунт — чорнозем звичайний малогумусний
слабколужний з потужністю гумусного горизон-
ту 39 см. На момент закладання досліду вміст
гумусу в орному шарі становив 3–3,3%, рухо-
мого фосфору за Чиріковим — 80, обмінного
калію за Масловою — 220 мг/кг абсолютно су-
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хого ґрунту. Реакція ґрунтового розчину — ней-
тральна. За гранулометричним складом ґрунт
крупнопилуватий середньосуглинковий.

Посівна площа ділянки — 350 м2, обліко-
ва — 150 м2. Повторність досліду — 3-разо-
ва, розміщення ділянок у досліді — система-
тичне.

Схема досліду: контроль (без добрив); 30 т/га
гною + N60P60K45; 45 т/га гною + N90P90K60. На
цих фонах вивчали ефективність 5-ти систем
обробітку ґрунту (табл. 1).

Результати досліджень. Систематичне за-
стосування різних технологій обробітку ґрунту
помітно впливає на його агрофізичні парамет-
ри і, зокрема на агрегатний склад та водостій-
кість агрегатів. Загалом ґрунт з оптимальною
структурою містить агрегатів розміром >0,5 мм
до 70% від маси всієї наважки ґрунту. Наявність
агрегатів >0,25 мм сприяє збільшенню некапі-
лярної пористості, поліпшенню водно-повітря-
ного режиму ґрунту [4]. Однак у середньому за
роки проведення досліджень структурний склад
чорнозему звичайного в шарі 0–30 см від сис-
теми обробітку ґрунту практично не залежав.

Щільність ґрунту і його структурний стан
взаємопов’язані і визначають в цілому його
фізичні властивості. Найсприятливіші умови
для вирощування сільськогосподарських куль-
тур створюються тоді, коли щільність в шарах
чорнозему 0–5 см становить 0,85–1,0 г/см3; 5–
10 см — 0,9–1,1, 10–30 см — 1,1–1,25 г/см3.
Узагальнивши значний експериментальний ма-
теріал, П.У. Бахтін дійшов висновку, що опти-
мальна щільність для суглинкових і глинистих
за гранулометричним складом ґрунтів перебу-
ває в інтервалі 1,0–1,4 г/см3 [5].

Аналогічний висновок зроблено М.О. Ка-
чинським, який вважав, що в орному шарі ґрунту
оптимальна щільність становить 1,0–1,4г/см3.
Кожному виду рослин відповідає своя опти-
мальна щільність ґрунту, за якої створюються
найкращі умови для їх росту та розвитку. У Сте-
пу для озимих колосових культур вона стано-
вить 1,10–1,40 г/см3, кукурудзи — 1,10–1,30,
соняшнику — 1,25–1,30 г/см3 [6].

За усередненими даними, отриманими за
роки проведення досліду в шарі ґрунту 0–30 см
після сівби за мілкого обробітку з використан-
ням КПЕ-3,8, спостерігається тенденція до під-
вищення його щільності порівняно з оранкою.
Зростала вона, головним чином, за рахунок
ущільнення шарів 10–20 та 20–30 см. Однак
щільність складання орного шару ґрунту прак-
тично була в межах оптимальної для всіх куль-

Реалізація агроресурсного потенціалу чорнозему
звичайного в Північно-центральному Степу

тур сівозміни. Важливим фактором родючості
ґрунту є реакція середовища. Більшість сіль-
ськогосподарських культур і корисних мікроор-
ганізмів краще розвиваються за слабокислої
або нейтральної реакцій ґрунтового розчину
(рН 6–7).

На час закладання досліду реакція ґрунто-
вого розчину була слаболужною. Однак за 24
роки його проведення відбулося істотне підкис-
лення ґрунту. Показники рНксl стали характери-
зувати чорнозем звичайний як слабокислий. У
варіантах без унесення добрив зниження рН
можна пояснити значним виносом Са і Мg з
урожаєм сільськогосподарських культур. У ва-
ріантах із добривами підкислення ґрунту вия-
вилося більш значним, що пов’язано із систе-
матичним застосуванням кислих і фізіологічно
кислих добрив, їхнім впливом на рухомість Са
і Mg та втратами з кореневмісного шару.

Основний обробіток впливає на характер і
ступінь розподілу добрив по вертикальному
профілю, що також значною мірою позначаєть-
ся на фізико-хімічних властивостях різних ша-
рів ґрунту. Про підвищення кислотності ґрунтів
за систематичного застосування безполицевих
способів обробітку також зазначається в літе-
ратурі [7].

За плоскорізного обробітку, особливо на гли-
бину 12–14 см, відбулося помітне підвищення
кислотності шару ґрунту 0–10 см. Унесення со-
ломи на такому фоні обробітку нормалізує цей
процес: з 5 т соломи в ґрунт повертається
30 кг/га Са і 10 кг/га Мg. За відзначеного зни-
ження реакції ґрунтового розчину фізико-хімічні
властивості чорнозему звичайного залишають-
ся сприятливими для вирощування всіх куль-
тур сівозміни.

Нітратна форма є найрухомішою в ґрунті
[10], тому нами досліджується вплив способів
обробітку за різних попередників саме на її ди-
наміку у шарі 0–40 см. Установлено, що на пе-
ріод сівби пшениці озимої після пару чорного
у варіантах без добрив цей показник приблиз-
но в 1,5–1,8 раза вищий, ніж на полях під цією
культурою після гороху і кукурудзи МВС. Це
можна пояснити високою активністю процесів
мінералізації органічної речовини ґрунту.

На неудобрених фонах під пшеницею після
пару чорного і гороху залежності між умістом
мінерального азоту та способами обробітку не
встановлено. У полі під пшеницею озимою
після кукурудзи на силос за плоскорізного об-
робітку вміст нітратів виявився дещо нижчим,
ніж за полицевого розпушування на 20–25 см,
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що можна пояснити менш активною мобіліза-
цією азотного фонду ґрунту. Унесення добрив
позитивно впливало на вміст нітратів у ґрунті і
забезпечувало збільшення його кількості за
вирощування кукурудзи МВС вдвічі — з 50
до 120 кг/га, за попередника гороху цей показ-
ник становив 150 кг/га, що, очевидно, пов’яза-
но з активізацією процесів симбіотичної азот-
фіксації. Цієї кількості вистачить, щоб забез-
печити її врожайність на рівні 50 ц/га без
урахування аміачного і легкогідролізованого
азоту ґрунту.

Вплив способів обробітку на фосфорний
режим ґрунту пов’язаний з розміщенням фос-
форних добрив в оброблюваному шарі. Отри-
мані нами дані свідчать про те, що за оранки
забезпечується більш рівномірний розподіл
цього елемента в орному шарі. Підвищення
вмісту фосфору в нижньому шарі 10–30 см
порівняно з плоскорізним розпушуванням мож-
на пояснити заорюванням добрив на більшу
глибину (табл. 1). Отже, за аналізу змін умісту

фосфору за усередненими за вегетаційний
період та роки досліджень даними з’ясувало-
ся, що за тривалого застосування органо-міне-
ральної системи удобрення у варіантах з оран-
кою уміст фосфору зріс на 35%, плоскорізним
обробітком — 49%.

Чорноземи звичайні характеризуються під-
вищеним умістом обмінного калію, тому навіть
без застосування добрив упродовж 3-х ротацій
сівозміни кількість цього елемента під усіма
культурами сівозміни є підвищеною і становить
113–150 мг/кг ґрунту.

Неістотна різниця в кількості обмінного ка-
лію в окремих полях сівозміни може бути по-
в’язана з активністю використання його різни-
ми культурами під час вегетації. У середньо-
му за культурами вміст калію за оранки на 10%
вищий, ніж за плоскорізного обробітку.

Унесення добрив на фоні оранки сприяє
зростанню вмісту обмінного калію в ґрунті на
31 мг/кг ґрунту, або 23%, у варіанті з плоско-
різним обробітком — на 35 мг/кг, або 29%.

Рухомий фосфор

Без добрив (контроль)

Оранка, 20–27 10,8 11,5 10,5 11,4 12,5 13,8 10,4 11,6

Плоскорізний, 8–27 10,6 10,8 10,0 10,9 9,9 12,0 9,6 10,5

45 т/га гною+N90P90K60

Оранка, 20–27 15,1 16,6 14,6 15,1 15,6 16,9 16,0 15,7

Плоскорізний, 8–27 14,7 169 17,9 14,6 15,5 159 15,6 15,9

Плоскорізний, 12–14 14,7 16,8 16,8 14,3 15,6 14,2 15,5 15,4

Плоскорізний
з мульчуванням, 12–14 15,0 16,8 15,4 15,0 15,3 16,8 15,9 15,8

Обмінний калій

Без добрив (контроль)

Оранка, 20–27 13,9 13,2 11,7 13,0 13,6 15,0 14,4 13,5

Плоскорізний, 8–27 13,1 12,1 11,3 12,8 11,9 11,8 12,0 12,1

45 т/га гною + N90P90K60

Оранка, 20–27 14,7 17,6 19,0 13,9 17,0 18,8 15,5 16,6

Плоскорізний, 8–27 14,2 15,4 17,6 13,9 16,1 18,5 13,3 15,6

Плоскорізний, 12–14 14,2 13,5 16,4 13,8 15,3 15,7 13,2 14,6

Плоскорізний
з мульчуванням, 12–14 14,8 15,2 16,7 15,0 16,7 19,7 16,2 16,2




Обробіток, см

Пшениця озима після:

пару
чорного

кукурудзи
МВС

гороху

Середнє за
культурами

Кукурудза
на зерно

Кукурудза
МВС

Горох Соняшник
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Полицевий, 20–27   0–10 112 117 117   5

10–20 128 135 131   3

  0–40 240 252 248   8

Безполицевий, 20–27   0–10 115 115 115 –

10–20 127 132 125 –2

  0–40 241 247       240               –1

Диференційований, 8–27   0–10 112 114 116   4

10–20 121 132 127   6

  0–40 233 246 243 10

Мілкий безполицевий, 12–14   0–10 112 112 112 –

10–20 124   99 120 –4

  0–40 236 211 232 –4

Мілкий безполицевий   0–10 115 119 119   4

з мульчуванням, 12–14 10–20 129 141 136   7

  0–40 244 260 255 11

НІР0,05, т/га   0–10 – 2,4  2,0 –

10–20 – 4,4  4,5 –

Отже, за наявних систем удобрення в усіх
варіантах обробітку забезпеченість ґрунту еле-
ментами живлення є високою і достатньою для
досягнення високої продуктивності сівозміни
[8]. Позитивно на поживний режим ґрунту впли-
ває внесення соломи, що пов’язано з додатко-
вим надходженням у ґрунт елементів живлен-
ня і поліпшенням водного режиму ґрунту.

За результатами досліджень гумусного ста-
ну ґрунту, на удобреному фоні за застосуван-
ня різних систем обробітку відбулися неістотні
зміни запасів гумусу в шарі ґрунту 0–40 см
(табл. 2). Отже, загортання органічних добрив
за полицевого і диференційованого обробітків
у шарі 0–40 см загалом сприяє збільшенню за-
пасів гумусу. За безполицевих способів розпу-
шування спостерігається незначне зменшення
цього показника, хоча мульчування сприяє
збільшенню запасів гумусу на цьому фоні об-
робітку.

Загалом слід відзначити, що органо-міне-
ральна система удобрення сприяє істотному
поліпшенню забезпеченості ґрунту елементами

живлення. Способи обробітку ґрунту на показ-
ники родючості чорнозему звичайного істотно
не впливають. Мульчування має комплексну
позитивну дію, що пов’язано передусім з поліп-
шенням водно-повітряного режиму ґрунту, під-
вищеною доступністю біогенних елементів на-
віть у посушливих умовах і поверненням знач-
ної їх кількості в орний шар. Усе це свідчить про
те, що ґрунтовий покрив регіону має високий
рівень потенціальної родючості.

Однак середній рівень продуктивності сі-
возміни невисокий і на контролі становить
28 ц/га к. од., на удобреному фоні — 38,6 ц/га
к. од. (табл. 3). Це зумовлено тим, що за рока-
ми врожайність культур є вкрай нестабільною,
скажімо, по пшениці озимій вона становить 15–
70 ц/га. За статистичного аналізу агрометеоро-
логічних даних з’ясувалося, що лише 2 роки з
10 мають сприятливі умови зволоження, 60%
років характеризуються посушливістю, а кое-
фіцієнт зволоження становить 0,5–0,7, що від-
повідає сухій зоні.

Якщо оцінювати продуктивність сівозміни за

        
   

Запаси гумусу, т/га

Обробіток, см
Шар

ґрунту,см ± до вихідного
рівня

кінець III ротаціїкінець I ротаціїдо закладання
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Дослідженнями встановлено, що за агро-
фізичними, фізико-хімічними та агрохімічними
показниками родючості чорнозем звичайний
має високий потенціал продуктивності і спри-
ятливості для поширених культур регіону.
Тривале застосування різних систем обробіт-
ку ґрунту на ці показники впливало незначно.
Органо-мінеральна система удобрення істот-

Висновки

но поліпшує азотне живлення рослин, підви-
щує вміст нітратного азоту на 100%, фос-
фору — 35–50%, калію — на 20–30% за ста-
білізації гумусного стану ґрунту. Реалізувати
агроресурсний потенціал повною мірою мож-
на лише за умови оптимізації водно-повітря-
ного режиму ґрунту в зоні зрошення зі зрос-
танням продуктивності ріллі в 1,8–2 рази.
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врожайністю культур у найсприятливіші роки,
що імітують зрошення, то цей показник на фоні
природної родючості становитиме 52,6 ц/га к. од.,
на фоні органо-мінеральної системи удобрен-
ня — 71,7 ц/га к. од. Це свідчить про те, що



Культура

Пшениця озима 39,1 45,7 64,0 76,8 52,3 61,1 69,2 83,0

Кукурудза 34,9 46,7 56,0 72,8 38,6 51,7 59,3 77,1

Кукурудза МВС 191,2 45,9 289,0 57,8 232,4 55,8 490,0 98,0

Пшениця озима 18,1 21,2 39,6 47,5 38,3 44,8 66,5 79,8

Горох 17,7 20,5 34,6 41,5 21,2 24,6 45,7 54,8

Пшениця озима 23,2 27,2 39,6 47,5 44,0 51,5 63,2 75,8

Соняшник 19,3 16,6 27,3 24,6 22,0 18,9 36,8 33,1

Продуктивність

сівозміни, ц к.од./га 28,0 52,6 38,6 71,7

Контроль Удобрений фон

середня максимальна середня максимальна

ц к.од./гац/гац к.од./гац/гац к.од./гац/гац к.од./гац/га

лише за умови оптимізації водно-повітряного
режиму чорнозему звичайного вдається реалі-
зувати потенційно високий рівень його родю-
чості як важливої складової агроресурсного
потенціалу регіону.
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Проведені аналітичні дослідження світового
розвитку економіки свідчать, що вихід із сис-
темної кризи здебільшого слід пов’язувати з
новою хвилею інновацій, які зумовлять стиму-
лювання наступного періоду економічного під-
несення на довготривалу перспективу. Наразі
інновації зумовлюють такі процеси [2]: бурхли-
вий розвиток науки, що сприяє розробці нових
технологій; виникнення нових концепцій орга-
нізаційного розвитку; децентралізація моделі
розвитку людського суспільства; індустріаліза-
ція країн, що розвиваються; розвиток сфери
послуг; зникнення або кардинальна реструкту-
ризація традиційних галузей народного госпо-
дарства; перетворення сільського господар-
ства на науко- та капіталомістку галузь; гло-
бальні зміни клімату та необхідність захисту
навколишнього природного середовища.

На початку ХХІ ст. прогнози вичерпання сві-
тових запасів природних енергоносіїв підштов-

Ключові слова: економіка, енергетика, біопаливо, інновація, державне регулювання, ринок,
конкурентоспроможність.

хнули постіндустріальні країни до зміни пріо-
ритетів економічного розвитку з обмеження ви-
користання невідновлюваних природних енер-
горесурсів на інтенсифікацію їх використання
за рахунок зниження енергомісткості випуску
готової продукції та альтернативних відновлю-
ваних джерел енергопостачання. Дотримання
цього принципу забезпечується інноваційним
типом розвитку, який допускає якісний прорив
у підвищенні ефективності ресурсокористуван-
ня, зростанні продуктивності й технологічній
оснащеності економіки загалом. Вирішенню
цих завдань сприяє експансія фінансового сек-
тору економіки та сектору високотехнологічних
(зокрема інформаційних) послуг [8].

Наразі у світовому масштабі досить дина-
мічно відбувається процес становлення біо-
енергетики. Розвиток виробництва біологічного
палива як економічно обґрунтована альтерна-
тива вуглеводням, що здатна частково посісти
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їхнє місце і тим самим сприяти диверсифікації
національного кошика енергоресурсів, законо-
мірно потребує формування інфраструктури
ринку біопалива. Для стимулювання науково-
технічної та інноваційної діяльності у сфері роз-
витку біопалива слід забезпечити розвиток ін-
новаційної інфраструктури, тобто створення
інноваційно-інвестиційних інституцій [4].

У 2005 р. урядом США було ухвалено Акт
енергетичної політики, щоб стимулювати роз-
виток ринку біопалива. Цей акт базується на
Стандарті відновлюваних джерел енергії, в
якому передбачено гарантії за кредитами, зни-
ження оподаткування за використання біопали-
ва та ефективне стимулювання його виробниц-
тва, науково-дослідні та проектно-конструк-
торські розробки в галузі біоенергетики,
демонстраційні проекти заводів з переробки
біосировини, виробництво біоетанолу в об’ємі
28 млрд л до 2012 р., стимулювання впрова-
дження та поширення етанолу марки Е85 [9].

Також на основі проведеного аналізу основ-
них положень і статей Директиви ЄС 2009/28/
ЄС (ухваленої у 2009 р.) щодо стимулювання
використання енергії з відновлюваних дже-
рел було встановлено, що політика Європей-
ського Союзу стосовно поширення і викорис-
тання біологічних видів палива базується на
стабільному розвитку і містить такі основні чин-
ники: безпечне постачання сировинних ре-
сурсів як у межах держав ЄС, так і на території
країн третього світу; зменшення викидів парни-
кових газів, які вимірюються за методикою, що
передбачає врахування зміни використання
земель; соціальна стабільність; розвиток сіль-
ських територій тощо [10].

За таких умов великої актуальності набуває
вивчення особливостей впровадження інно-
вацій у біопаливне виробництво.

Аналіз останніх досліджень. Сучасні дос-
лідження розвитку інноваційних процесів у різ-
них галузях економіки здійснюють Ю. Бажал,
В. Геєць, М. Денисенко, М. Йохна, Л. Федуло-
ва, Ю. Яковець та ін. Тему запровадження інно-
вацій у біопаливне виробництво досліджує
Г. Калетнік.

Мета досліджень — вивчення та аналіз
прогресивної ролі інновацій в динаміці біопа-
ливного виробництва з метою визначення їх
впливу на подальше впровадження новітніх
розробок.

Матеріали і методи досліджень. Викори-
стано абстрактно-логічні методи: аналіз, син-
тез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння,

узагальнення, а також системний підхід до
особливостей виробництва біопалива.

Результати досліджень. Світовий процес
глобалізації економіки, зростання взаємозалеж-
ності між країнами та надання пріоритетності
інноваційному розвиткові стали основою за-
гального прогресу. В результаті проведеного
структурного аналізу формування конкуренто-
спроможності в економічно та промислово роз-
винених країнах світу виявлено зростання не-
цінових факторів, що характеризуються новиз-
ною та високоякісними показниками вироб-
леної продукції, наукоємністю та високою
технологічністю. Для досягнення наведених
параметрів продукції неодмінною є підтримка
розвитку інноваційних процесів у виробництві.
При цьому до основних факторів інтенсивного
впливу на впровадження інновацій слід зара-
хувати такі: державну політику та регулюван-
ня, ступінь розвитку бізнесових структур різних
форм власності, ефективність використання
новітніх технологій, специфічність інноваційної
культури і клімату для конкретної країни та ін.

Під інноваційним розвитком слід розуміти
процес господарювання, що ґрунтується на
невпинному пошуку та використанні нових спо-
собів і сфер реалізації потенціалу підприємства
у мінливих умовах зовнішнього середовища в
рамках обраної місії та прийнятої мотивації
діяльності і пов’язаний з модифікацією наявних
та формуванням нових ринків збуту [3]. Також
це поняття розглядають як зростання економі-
чних показників, забезпечених в результаті ре-
алізації інноваційних проектів і впровадження
нововведень [7].

Домінувальними факторами інноваційного
розвитку виступають ринкова економіка та віль-
на торгівля, завдяки яким здійснюється стиму-
лювання відкриття нових напрямів одержання
доданої вартості та подальшого економічного
зростання. Дієвість впроваджуваних інновацій
виявлятиметься лише в тому разі, якщо будуть
забезпечені сприятливі економічні умови та
функціонуватиме здорова конкуренція.

Інтенсивний розвиток інноваційних процесів
має відбуватися в тісному взаємозв’язку з
функціонуванням фінансово-інвестиційного
комплексу, який здійснює ефективне викорис-
тання різних джерел фінансування інновацій та
залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Можливість системного впровадження інно-
вацій не лише відіграє вирішальну роль в ефек-
тивному функціонуванні окремих галузей, а й
здійснює загальний позитивний ефект для всієї
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економіки країни. Інновації виступатимуть най-
потужнішим рушієм економічного зростання в
умовах ринкової економіки лише в тому разі,
якщо забезпечуватимуться сприятливі умови в
системі державного стимулювання.

Рушійна сила економічного зростання поля-
гає у використанні та постійному вдосконаленні
й оновленні передових технологій, а стабіль-
ність економічної динаміки має забезпечувати-
ся завдяки науково обґрунтованому та компе-
тентному управлінню інноваційними процеса-
ми [5]. Як наслідок — процес економічного
зростання залежатиме не лише від створення
нових знань і вмінь у вигляді інновацій, а й від
ступеня їх поширення та масовості застосуван-
ня. Принципова сутність інновації полягає в
раціональному об’єднанні чогось застарілого із
чимось новим, що стосуватиметься основних
складових технології та бізнес-моделі. Розроб-
лені фундаментальні інновації мають ефек-
тивність лише тоді, коли вони здатні поши-
рюватися з однієї галузі економіки на іншу.

В Україні спостерігається необґрунтований
процес прискореної ліквідації державного сек-
тору економіки з непродуманою заміною його
нерозвиненою приватною формою власності,
що зумовлює значні ускладнення у формуванні
розвитку інноваційної діяльності. До того ж від-
значається різке погіршення сприйняття інвес-
торами українського ринку, що пов’язано з ці-
лим рядом як внутрішніх (нестабільні показники
розвитку економіки, тотальна корупція, недо-
сконала правова база, надмірна податкова си-
стема, військова агресія), так і зовнішніх про-
блем (системна фінансова криза, глобальна
ринкова турбулентність тощо).

Незважаючи на це, в нашій державі зробле-
но акцент на інвестиційно-інноваційному на-
прямі розвитку, тому наукові знання і досвід та
їх комерційне використання є фундаментом
сталого економічного зростання [6]. Внаслідок
постійного інвестування в розвиток наукових
досліджень створюється безперервний потік
інновацій, що в комплексі забезпечує приріст
валового внутрішнього продукту. Завдяки впро-
вадженню ефективних інновацій спостерігаєть-
ся прискорення темпів економічного піднесен-
ня, вони починають відігравати роль суспільних
благ і з огляду на швидке поширення вбачаєть-
ся їх загальна користь для всієї економіки, а не
лише для окремих галузей.

Нова модель економічного зростання, що
ґрунтується на інноваційному типі розвитку,
передбачає зміну самого поняття науково-тех-

нічного прогресу та науково-технічного розвит-
ку. З’явилися нові пріоритети: інтелектуалізація
виробничої діяльності, екологічність (зелена
економіка), використання високих та природо-
охоронних технологій тощо. Ця модель потре-
бує нової державної політики ефективного сти-
мулювання інновацій, розвитку наукоємних та
скорочення природоексплуатувальних галузей
[1]. Тому розвиток галузі біоенергетики в нашій
державі дає змогу комплексно розв’язувати
цілий ряд енергетичних, економічних та еколо-
гічних проблем.

В умовах України розбудова системи біопа-
ливного виробництва має здійснюватися на
основі обов’язкової самоорганізації та послі-
довної самореалізації в інтересах особистості,
суспільства та держави загалом, розпочинаю-
чи з агарного сектору економіки. За планомір-
ного запровадження інноваційного розвитку у
виробництві біологічних видів палива пріоритет
має надаватися не кількості створених розро-
бок, а тому, як ефективно вони задіяні та ви-
користані у вигляді наукоємної і високотехно-
логічної продукції. Традиційно основними на-
прямами інноваційної діяльності у виробництві
біопалива будуть використання нових видів си-
ровини, розробка та впровадження новітніх тех-
нологій і техніки, а також виявлення й розши-
рення нових ринків збуту біологічних енерго-
носіїв та сировини. При цьому одним з пріори-
тетних завдань уряду має бути впроваджен-
ня комплексу заходів державного регулюван-
ня, що повинні забезпечити формування стій-
кої до енергетичних потрясінь національної еко-
номіки.

Сучасна стратегія управління виробництвом
біопалива має бути сфокусована на інтенсив-
ному впровадженні інновацій, щоб досягти
стрімкого зростання галузі біоенергетики при
мінімально можливих витратах. При цьому най-
краще реалізація інновацій здійснюватиметься
в умовах максимального вияву конкуренції.
Входження виробників до галузі біоенергетики
відзначається низькими бар’єрами, що в по-
дальшому зумовлюватиме на біопаливному
ринку жорстку конкурентну боротьбу. Тому по-
стійний процес нарощування інноваційної ді-
яльності виступає об’єктивною компонентою
виживання в ринкових умовах, оскільки конку-
ренція є головним генератором подальшого
розвитку інновацій.

У сучасній економічній ситуації та подальшо-
му розвитку економіки інноваційні процеси ви-
ступають базисом для виживання агропро-
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Процес ефективного використання інно-
вацій передбачає не лише прагнення до нових
відкриттів, а й потребує постійного поглиб-
лення відомостей про забезпеченість наявни-
ми ресурсами та повноту їх раціонального ви-
користання. Лише в умовах системного про-
тікання інноваційного процесу та проведення
систематизації новітніх розробок і досягнень
в галузі біоенергетики можна здійснити роз-
ширення ресурсного потенціалу та стабілі-
зувати становище на енергетичному ринку.

Загальносвітові тенденції розвитку біопа-

Висновки

ливного виробництва свідчать, що за ство-
рення сприятливих умов функціонування ця
галузь може стати каталізатором піднесен-
ня економіки не лише окремих регіонів, а й
держави загалом.

Потрібно розробити дієвий механізм фор-
мування конструктивного ставлення в еко-
номіці нашої країни до промислового виробниц-
тва та використання біологічних видів пали-
ва, розглядаючи їх як інноваційний продукт,
що закладе підвалини формування ринкової
конкуренції в енергетичній сфері.
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Економічна сутність розвитку
інноваційних процесів у виробництві біопалива

мислових підприємств у ринкових умовах гос-
подарювання, поліпшення показників якості ви-
роблених товарів, зростання рівня рентабель-
ності та зниження цін на фоні загального їх
підвищення. Планомірне розроблення і впро-
вадження у виробничий процес нових видів
продуктів (зокрема біологічного палива) в агро-
промисловому секторі економіки відіграватиме
важливу роль у зростанні конкурентоспромож-
ності галузі та ліквідації залежності підприємств
від розбіжностей у тривалості життєвих циклів
сільськогосподарської продукції, а також у ніве-
люванні нерегульованих наслідків ринкових
економічних відносин. Щоб ефективно бороти-
ся з тяжкими наслідками фінансової нестабіль-

ності та переживати економічні кризи, потрібно
запроваджувати в агропромисловому комп-
лексі широку диверсифікованість та дотриму-
ватись обраної ринкової стратегії виробництва.

Реалізація інноваційної стратегії сталого
розвитку національної біоенергетики відбудеть-
ся лише в тому разі, якщо держава візьме на
себе функції головного ініціатора запроваджен-
ня інновацій та поширення наукових знань.
У цьому процесі провідну роль слід відводити
засобам масової інформації та просвітницькій
роботі навчальних закладів, які б позиціонува-
ли та формували ставлення суспільства до біо-
палива як до особливо значущої індивідуаль-
ної та загальнодержавної цінності.
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В умовах трансформації аграрного сектору
економіки на інноваційних засадах важлива
роль належить ефективному науковому супро-
воду і формуванню високого рівня конкуренто-
спроможності та інвестиційної привабливості
[5]. Нині всі вітчизняні оригінатори селекційно-
насінницьких інновацій розв’язують стратегічні
проблеми в ресурсному забезпеченні і розбу-
дові інноваційної інфраструктури. Рівень і мож-
ливості наукових установ значно різняться, як
і специфіка відповідних регіонів. При цьому
лише окремі оригінатори на сьогодні реально
можуть бути готовими до відповідних іннова-
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ційних трансформацій та забезпечення транс-
феру наукомісткої продукції. Тому досить важ-
ливим є виділення активних і дієвих оригіна-
торів інноваційної продукції з подальшим їх
функціонуванням як науково-методологічних та
трансферних центрів.

Мета досліджень — удосконалення мето-
дології оцінки установ-оригінаторів ОПІВ на
ринку селекційно-насінницьких інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Традиційно при оцінці ефективної діяльності
оригінатора на ринку селекційно-насінницьких
інновацій одним із базових показників є охоп-
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Щодо методології оцінки активних оригінаторів
на ринку селекційно-насінницьких інновацій

СГІ–ЦНС 37,5 37,5 – – 83,2 16,6 – – 54,1 1
ІР НААН – – 27,3 13,7 – – 61,8 37,1 50,8 2
ІФРіГ НАНУ 25,2 25,2 – – – – – – 25,2 3
Носівська СДС – – 26,6 13,3 – – – – 13,3 4
ННЦ «ІЗ НААН» – – 24,1 12,1 – – – – 12,1 5

* Посівні площі за даними сільгоспінспекції України. ** Поправний коефіцієнт. Для табл. 1, 2.


  

Установа
   %*     1**   %* 0,5**    %*      0,2**   %*   0,6** Сума Ранг

Рангова оцінкаПшениця Жито Ячмінь Тритикале

лена ним сукупна посівна площа. З позицій ор-
динарної оцінки діяльності селекційно-насін-
ницької установи посівні площі є досить прости-
ми у використанні. Проте поза увагою зали-
шаються фактори відповідних рівнів спеці-
алізації і концентрації в провідних (мажорних)
сегментах та специфіки і стратегічності куль-
тур (груп культур) як об’єктів трансферу [2–4,
6–13].

Методика досліджень. Використано діалек-
тичний, абстрактно-логічний та економіко-ста-
тистичний методи досліджень.

Результати досліджень. Аналіз складових
сукупного сегмента посівних площ (за даними
сільгоспінспекції України) провідних установ-
оригінаторів ОПІВ свідчить про те, що провід-
ним чинником є активний бренд, який допов-
нюється селекційними об’єктами з більш скром-
ними обсягами їх трансферу. При цьому
сукупний сегмент посівних площ (реалізації
насіння) оригінатора значною мірою може фор-
муватися за рахунок кількості інновацій з ура-
хуванням того, що в перші 3 роки кожна з но-
винок на спеціалізованому ринку може займа-
ти сегмент до 5%. Саме цим можна пояснити
ситуацію, коли за досить обмеженої кількості
рекомендованих для конкретного регіону сортів
рослин у виробництві перебувають сотні селек-
ційних розробок. Так, скажімо, при 14-ти реко-
мендованих для вирощування в Харківській
області на 2013 р. сортах пшениці озимої фак-
тично в АПВ висівалося 102. У цьому разі до-
сить гострою є відповідна проблематика дієвої
сортової агротехніки в рамках трансферу і, як
наслідок, — невисокі показники середньої ба-
гаторічної врожайності. З іншого боку, саме ак-
тивні оригінатори мають відповідні мотивації,
ресурсне забезпечення, науковий потенціал та
засади формування інноваційної інфраструкту-
ри для виходу на рівень трансферу технологій
на противагу трансферу окремих інновацій.

Усі оригінатори, наявні на ринку селекційно-

насінницьких інновацій, можуть бути згруповані
у 3 типових рівні. Кожний з рівнів має свою спе-
цифіку й різниться за інноваційним і ресурсним
потенціалами.

Основний і найістотніший для спеціалізації,
концентрації та забезпечення ефективного
трансферу рівень формується активними (ма-
жорними) оригінаторами ОПІВ з провідним сег-
ментом посівних площ за об’єктом трансферу
?70%. Другий рівень формують доповнювальні
оригінатори ОПІВ із сукупним сегментом по-
сівних площ ?3%<70%. Третій рівень форму-
ють пасивні (мінорні) оригінатори ОПІВ із сукуп-
ним сегментом посівних площ <3%.

Зведена оцінка оригінаторів, що формують
провідний сегмент, свідчить про те, що нині
серед активних (мажорних) оригінаторів на рин-
ку насіння за озимими і ярими культурами мож-
на виокремити 2 типи спеціалізації (табл. 1 і 2):

основний тип з концентрацією значної кон-
курентоспроможності на рівні окремих культур
(групи культур);

з концентрацією конкурентоспроможності за
кількома культурами (групами культур).

За озимими культурами провідні позиції зай-
мали установи-оригінатори, які охоплювали
значні сегменти за 2-ма об’єктами трансферу
з високим поправним коефіцієнтом. Відмінністю
аналогічного аналізу ярих культур була висо-
ка концентрація всіх активних об’єктів трансфе-
ру на рівні одного оригінатора (ІР НААН).

У межах обґрунтованого виділення базових
установ-оригінаторів як науково-методологіч-
них центрів велике значення відіграють еконо-
мічна ефективність і високий науковий потен-
ціал. Тому з цих позицій стратегічною є концен-
трація відповідного наукового середовища та
інноваційної інфраструктури.

З іншого боку, організація наукового та
трансферного процесів в установі-оригінаторі
має враховувати насамперед конкурентний рі-
вень продукції учасників провідних сегментів, а
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Щодо методології оцінки активних оригінаторів
на ринку селекційно-насінницьких інновацій

СГІ–НЦНС – 1 0,5 1 1
Сінгента Сідз 2 – 1,0 1 2
ІР НААН 1 2 1,5 2 4
ІФРіГ НАНУ – 3 1,5 2 3
Осева Ексімпо 3 – 1,5 2 9
Носівська СДС – 4 2,0 3 8
«Піонер» СХГХ 5 – 2,5 4 5
МІП ім. В.М. Ремесла НААН 6 – 3,0 5 7
Дойче Заатфеределунг АГ 7 – 3,5 6 10
ННЦ «ІЗ НААН» 4 5 4,5 7 6

ІР НААН 15,4 15,4 55,4 44,3 22,8 9,1 44,9 8,9 77,7 1
Сінгента Сідз 28,3 28,3 – – – – – – 28,3 2
Осева Ексімпо – – 22,5 18,0 – – – – 18,0 3
ННЦ «ІЗ НААН» – – – – 22,6 9,0 11,8 2,4 11,4 4
«Піонер» СХГХ 10,4 10,4 – – – – – – 10,4 5
МІП
ім. В.М. Ремесла
НААН – – – – – – 21,4 4,3 4,3 6
Дойче
Заатфеределунг
АГ – – – – 24,0 9,6 – – 9,6 7

  
  

Установа
   %*     1**   %* 0,8**    %*      0,4**   %*   0,2** Сума Ранг

Рангова оцінкаСоняшник Горох Пшениця яра Просо



Установа Культури

ярі озимі
Ранг IIСередній ранг Ранг I

За системою поправних коефіцієнтів Контроль

не сукупні показники за всіма сегментами. За
такого підходу з’являється реальна можли-
вість, з одного боку, активізувати блок іннова-
ційних факторів, з другого, — регламентувати
обіг дієвих об’єктів трансферу, які забезпечу-
ють стале зростання середньої багаторічної
врожайності й створюють основу для здійснен-
ня науково обґрунтованої сортової політики.

Зведене ранжування активних (мажорних)
оригінаторів насіння з використанням поправ-
них коефіцієнтів дає змогу більш точно і мето-
дологічно обґрунтовано оцінювати їх реальне
позиціювання на ринку селекційно-насінниць-
ких інновацій та виділяти провідні вектори
підвищення рівня конкурентоспроможності й
інвестиційної привабливості (табл.3).

Серед виділених вітчизняних активних ори-
гінаторів лише 2 характеризуються достатньою
збалансованістю селекційних і рослинницьких
складових. При цьому тільки в них (ІР НААН та
ННЦ «ІЗ НААН») на активному (мажорному)
рівні на ринку представлено озимі та ярі куль-

тури. Усі інші установи мають вужчу спеціа-
лізацію [1]. Тобто Інститут рослинництва (ІР)
імені В.Я.Юр’єва НААН та ННЦ «Інститут зем-
леробства НААН» мають високий потенціал
для трансформації до рівня науково-методоло-
гічних та трансферних центрів. Окрім цього, на
базі запропонованих підходів виокремлюється
ряд організаційних інновацій з оптимізації нау-
кового і трансферного процесів та сортової
політики з позицій технологічної, продовольчої
та сировинної безпеки. При оцінці активних
оригінаторів за рангом I досягається методоло-
гічно та мотиваційно точне врахування страте-
гічних підходів. Водночас у рамках традиційно-
го підходу (контроль — ранг II) недостатньо
враховують стратегічний рівень об’єктів транс-
феру як складових технологій.

Стратегічний перехід до рівня трансферу
цілісних технологій та пакетного надання всьо-
го спектра послуг потребує значних фінансових
вкладень. Тому виникає потреба в орієнтації на
потужних оригінаторів, здатних до активної ре-
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ЕКОНОМІКА
Щодо методології оцінки активних оригінаторів
на ринку селекційно-насінницьких інновацій

1 СГІ–НЦНС СГІ–НЦНС

2 Сінгента Сідз Сінгента Сідз

3 ІР НААН ІФРіГ НАНУ

4 Осева Ексімпо ІР НААН




№
 р

ан
гу За системою

поправних
коефіцієнтів

За сумою
посівних площ

(контроль)

Уведення в дію системи поправних коефі-
цієнтів (одного з чинників методології транс-
феру інновацій) можна розглядати як адапто-
ваний до практичного використання та
дієвий механізм об’єктивної оцінки вартості і
комерційної цінності селекційної інновації.

На підставі розроблених підходів науково
обґрунтовано виділяються провідні чинники

Висновки

трансферу технологій з акцентуванням ре-
сурсних та інноваційно-інвестиційних складо-
вих. Формування збалансованої системи базо-
вих активних (мажорних) оригінаторів ОПІВ
на засадах наскрізної координації розглядаєть-
ся як дієвий механізм підвищення рівня конку-
рентоспроможності та інвестиційної приваб-
ливості.
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алізації наукомісткої продукції і запуску ме-
ханізмів рефінансування. З іншого боку, пе-
рехід на рівень трансферу цілісних технологій

зумовлює вищу інтелектуалізацію та іннова-
ційність, що можуть забезпечити лише потужні
активні оригінатори.

Паралельне порівняння виокремлених ак-
тивних (мажорних) оригінаторів за викорис-
тання системи поправних коефіцієнтів та за су-
купною сумою посівних площ сприяло забезпе-
ченню достатнього рівня репрезентативності і
методологічної обґрунтованості запропонова-
ного підходу (табл. 4).

Запропонований підхід є складовою реалі-
зації напрямів переходу на рівень стандарти-
зованих сировинних ресурсів, трансферу тех-
нологій у галузі рослинництва та інноваційної
трансформації установ-оригінаторів ОПІВ.
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Сторінки історії

Попри те, що в Російській імперії переваж-
на частина населення проживала в сільській
місцевості і була зайнята в сільськогосподарсь-
кому виробництві, землеробство ХІХ ст. харак-
теризувалося надзвичайно низьким рівнем роз-
витку. Маючи дармову робочу силу (кріпаків),
поміщики в своїх маєтках практично не впро-
ваджували прогресивні технології в сільському
господарстві, які вже отримали значний розви-
ток у західноєвропейських країнах. В Українсь-
ких губерніях імперії переважна площа сіль-
ськогосподарських угідь (90 % посівних площ)
була зайнята зерновими і лише 4 % — техніч-
ними культурами. Як зазначають П.П. Панчен-
ко, Ю.Ф. Мельник, В.А. Вергунов, зернове гос-
подарство — це ознака низького рівня сільсько-
господарського виробництва [10].

Ситуація почала змінюватися після ска-
сування кріпацтва в 1861 р. Активізувалися
процеси продажу земельних наділів, які зумо-
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вили, з одного боку, їх укрупнення (особливо в
Правобережних губерніях), з іншого, навпаки,
зменшення площі індивідуальних наділів у
зв’язку з розпродажем поміщицьких наділів се-
лянам.

У Правобережних губерніях та Харківській і
Чернігівській у 4 рази збільшилися посівні
площі цукрових буряків, які на кінець ХІХ ст.
досягли 350 тис. десятин, що становило близь-
ко 75 % від загальної площі під цукровими бу-
ряками в усій імперії. Це значно сприяло інтен-
сифікації землеробства: зросла потреба у спе-
ціальній техніці для посіву і міжрядного обро-
бітку, а також у використанні добрив. Розпоча-
лося будівництво цукроварень.

Великі землевласники дійшли висновку що-
до необхідності проведення виробничих до-
слідів, результати яких сприяли вибору кращих
сортів і впровадженню інтенсивніших техно-
логій вирощування цукрових буряків. Виникла
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ

суспільна проблема в науковому забезпеченні
сільськогосподарського виробництва.

В Україні до офіційного відкриття Полтавсь-
кого дослідного поля у 1884 р. державних дос-
лідних установ не було взагалі. Тому його від-
криття стало визначною історичною подією.
Уже в першій 8-річній програмі робіт дослідно-
го поля було визначено такі питання, як вплив
на врожайність озимих зайнятого і чорного,
удобреного і неудобреного парів, вивчення аг-
ротехнічних заходів вирощування картоплі і
кукурудзи та ін. В організації Полтавського до-
слідного поля активну участь брав завідувач
кафедри агрономії Харківського університету
професор А.Є Зайкевич, який допомагав Пол-
тавському сільськогосподарському товариству
в розробленні тематичного плану і програми
досліджень.

Заснування Полтавського дослідного поля
стало організаційною структурною першоосно-
вою класичної сільськогосподарської справи
або її відправною точкою в напрямі «академі-
зації» галузевої науки [2]. Багато в чому таке
бачення предмета сільського господарства ут-
вердилося завдяки діяльності видатних учених
аграріїв, які творили науку на українських зем-
лях, завідувачів відповідних кафедр: професо-
ра С.М. Богданова (1859–1920 рр.) — кафед-
ра агрономії в Імператорському університеті
Св. Володимира (нині Київський національний
університет імені Тараса Шевченка), професо-
ра П.Р. Сльозкіна (1862–1927 рр.) — кафедра
землеробства Імператорського Київського полі-
технічного інституту ім. Олександра ІІ (нині На-
ціональний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут»). Особливо
значними були здобутки професора А.Є. Зай-
кевича (1842–1931 рр.), одного з перших мето-
дологів вітчизняної агрономії, завідувача ка-
федри агрономії Імператорського Харківського
університету (нині Харківський національний
університет ім. В.Н. Каразіна).

На Слобожанщині в останній чверті ХІХ ст.
в розвитку дослідної справи значну роль ві-
дігравали Харківське сільськогосподарське то-
вариство і його активний член Анастасій Єго-
рович Зайкевич. Агроном, фізіолог рослин
А.Є.Зайкевич став ініціатором організації чис-
ленних дослідних полів [1] .

Народився він 1842 р. в м. Лубнах. Після
закінчення початкової школи вступив до Київсь-
кого військового училища, але невдовзі зали-
шив його й екстерном здав іспити в Харківсь-
кій гімназії на атестат зрілості. Після цього

А.Є. Зайкевич поступив в Одесі на природни-
че відділення фізико-математичного факульте-
ту Новоросійського університету. Після його за-
кінчення в 1870 р., маючи ступінь кандидата
наук, він залишився при ньому для підготовки
до отримання звання професора.

У наступні роки А.Є. Зайкевич за кордоном
вивчав західноєвропейську агрономічну літера-
туру, а потім рік працював у Петровській сіль-
ськогосподарській академії, де познайомився з
провідними вченими академії — К.А. Тімірязє-
вим, І.О. Стебутом, Г.Г. Густавсоном і здав на
ступінь магістра.

У 1875 р. А.Є. Зайкевича запросили в Хар-
ківський університет на посаду штатного лабо-
ранта кафедри хімії, якою завідував професор
М.М. Бекетов. А.Є.Зайкевич остаточно вибрав
предметом своєї магістерської дисертації агро-
номічну хімію і в 1877 р. захистив її на тему
«Фізіологічні дослідження дихання коренів».
Цього самого року його було затверджено при-
ват-доцентом і призначено завідувачем кафед-
ри агрономії.

У 1888 р. А.Є.Зайкевич подав до Харківсь-
кого університету докторську дисертацію на
тему: «Про деякі сторони культури цукрових
буряків у зв’язку з сучасним станом бурякоцук-
рової промисловості». Докторська дисертація
була підсумком майже десятирічних дослі-
джень у мережі дослідних полів питань агро-
техніки і селекції цукрових буряків. У ній було
вирішено найважливіші питання агротехніки їх
вирощування: обґрунтовано ефективність удоб-
рення фосфором, розроблено і впроваджено
в практику землеробства рядковий спосіб уне-
сення добрив та методику проведення робіт на
дослідних полях; створено високоврожайні віт-
чизняні сорти цукрових буряків та ін.

А.Є. Зайкевич очолював кафедру агрономії
в Харківському університеті до 1915 р., тобто
впродовж 38 років, і лише у віці 73-х років пе-
редав її професору М.А. Єгорову.

Наукова спадщина А.Є.Зайкевича дуже різ-
номанітна і має виняткове значення для сіль-
ськогосподарської науки та практики. Вона міс-
тить цікаві матеріали з питань фізіології рослин,
агрохімії, агротехніки, селекції, тваринництва,
бджільництва, педагогіки та ін.

А.Є. Зайкевич залишив після себе великий
науковий спадок. Він першим розробив і за-
провадив спосіб рядкового внесення добрив
під сільськогосподарські культури, обґрунтував
реальні напрями поліпшення вітчизняних сортів
пшениці. Значну увагу А.Є. Зайкевич приділяв

Внесок професора А.Є.Зайкевича в організацію
і розвиток агрохімічних досліджень на Слобожанщині
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створенню вітчизняних сортів буряків цукрових,
справі популяризації посівів кукурудзи.

З 1880 р. Анастасій Єгорович Зайкевич по-
чав займатися організацією дослідних полів у
Харківській та інших бурякосійних губерніях.
Мережа дослідних установ Харківського сіль-
ськогосподарського товариства створювалася,
головним чином, у маєтках великих цукроза-
водчиків, зацікавлених у проведенні дослі-
джень, результати впровадження яких сприя-
ли підвищенню ефективності вирощування бу-
ряків цукрових (вплив добрив на врожай, підбір
сортів із високим умістом цукру та ін.) .

Першим у 1881 р. було засновано Трос-
тянецьке дослідне поле в маєтку поміщика
П.Е. Кеніга в Охтирському повіті Харківської гу-
бернії, яке проіснувало з 1881 по 1886 р.

Під керівництвом А.Є. Зайкевича в 1882 р.
було засновано Білоколодязьне дослідне поле
у маєтку М.А. Скалона «Білий колодязь» Вов-
чанського повіту Харківської губернії. Його про-
грамою передбачалося вивчення культури цук-
рових буряків (з’ясування умов вирощування на
цукристість). Поле проіснувало з 1882 по 1887 р.

У 1885 р. в «Хотеньському» маєтку графині
Строганової в Сумському повіті Харківської гу-
бернії було закладено Морочанське дослідне
поле, яке існувало до 1896 р. Програмою до-
сліджень поля передбачалося вивчення впли-
ву глибини та строків оранки на врожайність
озимої пшениці, значення одно- і дворазової
оранки, впливу кількості внесених органічних
добрив (2400 та 1200 пудів на десятину) та гли-
бини їх заорювання; впливу на врожайність
ярих зернових (пшениці, ячменю і вівса) спо-
собів сівби, глибини загортання та якості на-
сіння; порівняння врожайності кількох сортів
вівса та цукрових буряків; впливу різних спо-
собів сівби, садіння та догляду за посівами цук-
рових буряків і картоплі. У 1886–1887 рр. до
програми досліджень було внесено питання
щодо ефективності суперфосфату та досліди
із зеленим добривом. Програма Морочансько-
го дослідного поля була ширшою, ніж програ-
ми інших полів, і функціонувало воно з 1885 до
1896 р.

Як зазначав В.А. Вергунов [1], майже всі
дослідні поля мережі дослідних установ Харків-
ського сільськогосподарського товариства (їх з
1881 по 1902 р. А.Є. Зайкевичем було засно-
вано 37) функціонували нетривалий час через
відсутність достатніх коштів на ведення справ.
Усі зазначені дослідні установи були зобов’я-
зані своєму виникненню і подальшому існуван-

ню ініціативі А.Є. Зайкевича та матеріальній
підтримці різних громадських організацій, пере-
важно сільськогосподарських товариств або
приватних осіб — поміщиків-цукрозаводчиків,
зацікавлених в отриманні прибутків від уведен-
ня в практику перевірених на дослідних полях
нових агротехнічних заходів.

Рядкове внесення суперфосфату. У пері-
од підготовки магістерської дисертації А.Є.Зай-
кевич зацікавився питанням ефективності різ-
них способів унесення добрив з урахуванням
розвитку кореневої системи, що зумовило роз-
виток дослідження про місцеве внесення доб-
рив. Перші досліди стосовно різних способів
унесення добрив було здійснено в 1880 р. в
ботанічному саду Харківського університету на
посівах з цукровими буряками. У подальшому
вони були продовжені на дослідному полі в
Тростянці та Білому Колодязі, де було засто-
совано механізоване внесення добрив у ряд-
ки під час сівби цукрових буряків [5].

Рядкове застосування добрив з різними до-
зами суперфосфату порівнювалося зі звичай-
ним розкидним. За результатами цих дослі-
джень, унесення зменшеної вдвічі дози добрив
рядковим способом забезпечує прирости вро-
жаїв, отримуваних за розкидного способу лише
на фоні повної дози добрив.

Застосування рядкового способу внесення
добрив за сівби цукрових буряків зумовило по-
требу в удосконаленні сівалок, які могли б за-
робляти добрива глибше, ніж насіння.

Після початкових дослідів А.Є. Зайкевича
рядковий спосіб унесення добрив вивчали на
багатьох дослідних станціях. Удосконалювали
техніку, вивчали різні культури, але прогресив-
ний характер рядкового способу внесення доб-
рив залишався незмінним.

Однозначно підтримали цей спосіб унесен-
ня добрив провідні вчені-агрохіміки ХХ ст.
Д.М. Прянишніков, А.В. Соколов, І.В. Якушкін
та ін.

А.В. Соколов у своїй роботі про розподіл
поживних речовин у ґрунті і врожаї рослин ви-
соко оцінив спосіб рядкового внесення добрив
під цукрові буряки і вважав його науково об-
ґрунтованим засобом місцевого внесення доб-
рив. Він стверджував, що отримання рекордних
урожаїв цукрових буряків було б практично не-
можливим без поєднання основного, рядково-
го припосівного і рядкового внесення добрив у
підживлення в період вегетації [12].

Слід зазначити, що запропонований А.Є. Зай-
кевичем у кінці ХІХ ст. рядковий спосіб унесен-
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ня суперфосфату під цукрові буряки постійно
вдосконалювався в зв’язку з розробкою надсу-
часних агрегатів. Його і нині широко викорис-
товують в агротехнічних заходах вирощування
практично всіх сільськогосподарських культур.
Більше того, розкидний спосіб унесення міне-
ральних добрив визнано неефективним через
нерівномірність розподілу туків на площі і знач-
не зниження коефіцієнта їх корисної дії. Однак
повністю від цього способу внесення мінераль-
них добрив поки що не відмовляються в зв’яз-
ку з необхідністю ранньовесняного підживлен-
ня озимих зернових культур, особливо за ви-
користання авіації.

 Селекція і агротехніка цукрових буряків.
Розвиток вітчизняного буряківництва, який
значно прискорився в Росії в останній чверті
ХІХ ст., сприяв розвитку капіталістичних відно-
син на селі. Цукрозаводчики збільшували пло-
щі посівів цукрових буряків, удосконалювали
технології цукроваріння, що давало можливість
збільшити вихід цукру з буряків. При цьому
значно відставали агротехніка і селекція цукро-
вих буряків. Таким станом у буряківництві ско-
ристалися різні зарубіжні фірми, що пропонува-
ли насіння іноземної селекції, яке з перенесен-
ням у ґрунтово-кліматичні умови Росії нерід-
ко давало посередні, а частіше і зовсім низькі
врожаї.

А.Є.Зайкевич очолив роботи зі створення
вітчизняних урожайних сортів, пристосованих
до місцевих умов з використанням агротехніч-
них заходів з вирощування цукрових буряків [6].

А.Є. Зайкевич розпочав роботи із селекції
цукрових буряків спочатку найпростішим мето-
дом — відбором найбільш цукристих і врожай-
них коренів, а потім удосконаленням насінниц-
тва цукрових буряків. Усі ці заходи в поєднанні
з добривами і поліпшенням агротехніки дали
перший істотний ефект: на дослідних полях
було зібрано цукрові буряки з цукристістю, що
не поступалася кращим зразкам зарубіжних
фірм.

Однак перші успіхи не задовольнили дослід-
ника, і на початку 80-х років ХІХ ст. проблему
подальшого поліпшення технологічних якостей
цукрових буряків він ставить на більш удоско-
налені наукові основи і в ширшому організа-
ційному масштабі.

У 1891 р. була опублікована нова робота
А.Є. Зайкевича, в якій подано фундаменталь-
ну розробку плану організації дослідних робіт
з поліпшенням якості цукрових буряків [3].

Спираючись на дослідження В.В. Докучаєва,

учений стверджував, що потрібно вивчити за-
гальні фізичні умови, які впливають на ріст і
розвиток цукрових буряків у зв’язку з особли-
востями клімату і ґрунтів у різних провінціях
бурякосійної зони, і фізіологічні особливості цих
культурних рослин.

Він пропонував ввести до програми дослі-
джень контроль за мінеральними добривами,
які використовують у бурякосійних господар-
ствах, з вивченням дії добрив переважно росій-
ського походження: фосфоритного борошна,
суперфосфату, кісткового борошна, гіпсу та
інших за різних способів їх унесення на різних
ґрунтах, у чистому вигляді і в сумішках.

А.Є. Зайкевич рекомендував застосовувати
спрощені і точні методи проведення польових
дослідів й поширювати їх у практиці буряко-
сійних господарств. З огляду на те, що спосте-
реження і дослід є головним засобом для ви-
вчення питань сільського господарства, учений
стверджував, що надійні результати можна от-
римати тоді, коли досліди і спостереження про-
водитимуться на спеціально облаштованих до-
слідних полях підготовленими науковцями.

А.Є. Зайкевич зазначав, що викладений
план сільськогосподарських дослідів розробле-
ний ним згідно з вказівками Д.І. Менделєєва.

Дослідженнями на дослідних полях Харків-
ського сільськогосподарського товариства було
встановлено переваги вирощування місцевих
сортів сільськогосподарських культур порівня-
но з іноземними в умовах певного регіону; не-
обхідність унесення органічних і мінеральних
добрив на чорноземних ґрунтах; більшу ефек-
тивність унесення мінеральних добрив у ряд-
ки під цукрові буряки, ніж розкидним способом.
Було проведено ряд анатомічних, фізіологічних
та методичних робіт, зокрема з визначення
вмісту цукру в буряках, організовано вивчення
значення якості та своєчасності обробітку ґрун-
ту тощо.

Дослідні поля Харківського сільськогоспо-
дарського товариства та їх організатор профе-
сор А.Є.Зайкевич відіграли важливу роль у роз-
витку вітчизняної дослідної справи і зробили
значний внесок у теорію і практику сільського
господарства. Їхня діяльність вплинула на за-
снування Полтавського, Деребчинського та ін-
ших дослідних полів і опосередковано — Хар-
ківської дослідної станції, на якій агрохімічні
дослідження продовжив Б.М.Рождественський.
Фактично звідси почалося формування Харків-
ської школи агрохіміків.

Багато з тих дослідних полів, засновником
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яких був А.Є. Зайкевич, поступово розвинули-
ся в сучасні науково-дослідні установи: Пол-
тавське дослідне поле (нині Полтавський інсти-
тут АПВ імені М.І. Вавилова), Рамонське, Верх-
нячське, Уладівське, Іванівське та інші дослідні
поля перетворювалися в добре оснащені се-
лекційні установи.

Серед багатьох творчих напрацювань
А.Є.Зайкевича слід відзначити його досліджен-
ня з агротехніки вирощування та оцінку якості
сортів озимих пшениць. Досліди на полях із
зерновими культурами він організував у се-
редині 80-х років XIX ст. При цьому головну
увагу надавав способам збереження вологи в
ґрунті. Учений використав для цього працю
О.О. Ізмаїльського [7] і зазначив, що з викори-
станням деяких агрокультурних заходів цю во-
логу можна зберегти.

Вивчаючи досвід вирощування культури
пшениці, учений упевнився в здатності пше-
ниць до істотної мінливості, яка значною мірою
визначалася грунтово-кліматичними умовами.
Тому спроби завезти іноземні сорти, як прави-
ло, не забезпечували великого успіху: більша
частина їх взагалі не приживалася або швид-
ко вироджувалася.

З огляду на такі властивості пшениць,
А.Є. Зайкевич небезпідставно вважав, що слід
звернутися до «туземних» сортів і відшукати
серед них відповідний культурний матеріал. У
1890 р. було організовано широкі польові дос-
ліди з пшеницями. На Морочанському дослід-
ному полі вивчали «туземні» сорти пшениці
озимої у 5-ти варіантах оранки і 6-ти варіантах
удобрення. На Хотинському дослідному полі
досліджували ярі пшениці.

А.Є. Зайкевич за результатами польових до-
сліджень одержав нові дані про характеристи-
ку ряду сортів російських пшениць і почав роз-
робляти широку програму досліджень спеці-
ального характеру. У 1891 р. він надрукував
брошуру [4], в якій запропонував детальну ме-
тодичну розробку таких досліджень і закликав
російських підприємців розпочати широкі до-
слідження пшениць за єдиним, розробленим
ним планом.

А.Є.Зайкевич вважав, що дослідження росій-
ських пшениць має передбачати 3 головних
напрями: природно-історичний, сільськогоспо-
дарський і торгово-промисловий. Природно-
історичний напрям вивчення передбачає поши-
рення пшениць у районах країни та визначен-
ня їх ботанічних ознак, а також дослідження
кореневої системи, кущіння, розвитку підземних

органів. Крім цього, передбачалося вивчення
впливу головних атмосферних факторів —
температури, світла і вологи в різних стадіях
розвитку рослин. Хімічні дослідження мали ви-
значити склад зерна різних сортів та його зміну
під впливом ґрунту, клімату і способів агротех-
ніки. Планувалося також дослідження ґрунтів,
на яких вирощували озиму пшеницю.

Сільськогосподарський бік досліджень сто-
сувався загальної агротехніки культури пше-
ниці, до якої належали обробіток ґрунту, доб-
рива, час і способи сівби, густота посіву, спо-
соби заробки насіння в ґрунт, каткування та
боронування посівів. А також питання врожай-
ності різних сортів, їх стійкості до вимерзання і
посух, вилягання та висипання зерна, стійкості
сорту і здатності до поліпшення (підвищення
продуктивності), мінливості пшениці — прогре-
сивної і регресивної, особливості вирощуван-
ня пшениці і її поширення залежно від кліма-
ту, ґрунтів і агротехніки.

У торгово-промисловому плані передбача-
лося вивчення торгівлі пшеницею, використан-
ня пшениці в борошномельному і хлібопекарсь-
кому виробництвах.

Попри широку популяризацію розроблена
А.Є. Зайкевичем програма дослідження пше-
ниці залишилася нездійсненою, оскільки для
виконання всіх накреслених завдань слід було
створити спеціальні дослідні станції і пов’язані
з ними дослідні поля. На це потрібні були знач-
ні кошти, які ні держава, ні землевласники не
захотіли виділити.

Лише одна ця робота характеризує А.Є. Зай-
кевича як передового вченого, що значно ви-
переджував свій час. Він не обмежив свої дос-
лідження тільки культурами цукрових буряків і
пшениці. Досить плідно А.Є. Зайкевич займав-
ся проблемами лікарських і ефіроолійних куль-
тур, а також поширенням найвищих сортів
культури турецького тютюну.

Виконана під його науковим керівництвом
програма створення високопродуктивних сортів
люцерни і конюшини була завершена створен-
ням сорту люцерни «Зайкевич», яка впродовж
довгого часу займала значні посівні площі.

А.Є.Зайкевич був активним пропагандистом
розширення посівів кукурудзи і соняшнику, які
на той час не набули широкого розповсюдження.

А.Є.Зайкевич залишився в історії вітчизня-
ної агрономічної науки видатним ученим, нау-
кові ідеї якого в багатьох напрямах випереди-
ли його час. Вони проникнуті глибокою впевне-
ністю в безмежних можливостях підвищення

Внесок професора А.Є.Зайкевича в організацію
і розвиток агрохімічних досліджень на СлобожанщиніСТОРІНКИ ІСТОРІЇ
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родючості землі. Він був сміливим і активним
провідником застосування науки для вирішен-
ня найважливіших завдань розвитку продук-
тивних сил, непримиренним ворогом реакції в
науці і некритичного ставлення до всього зару-
біжного.

Його ім’я назавжди увійшло в історію вітчиз-
няної науки. Його можна знайти в сучасних

Внесок професора А.Є.Зайкевича в організацію
і розвиток агрохімічних досліджень на СлобожанщиніСТОРІНКИ ІСТОРІЇ

підручниках з рослинництва [13] у зв’язку з роз-
робленням рядкового способу удобрення цук-
рових буряків і люцерною сорту «Зайкевич»;
агрохімії [11] — у зв’язку з роботами з удобрен-
ня; селекції цукрових буряків [9] як засновника
селекції цієї культури; з питань методики польо-
вих дослідів [8] як одного з піонерів дослідної
справи в СРСР.

1. Вергунов В.А. Нариси історії аграрної науки та
техніки. — К.: Аграрна наука, 2006. — 490 с.

2. Вергунов В.А. Полтавське дослідне поле: ста-
новлення і розвиток сільськогосподарської справи в
Україні. — К.: УААН, 2009. — 220 с.

3. Зайкевич А.Е. Задачи исследований в облас-
ти культуры сахарной свеклы и их организация. —
Х., 1881.

4. Зайкевич А.Е. Об исследовании русских пше-
ниц. — Х., 1891.
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ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

(УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК)

як засновник друкованого засобу масової інформації —
збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» —

сповіщає про втрату Свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації: Серія КВ, № 758,
виданого 29 червня 1994 р., та визнання його недійсним.
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ДОСВІД ЛАНДШАФТНОГО ПЛАНУВАННЯ В УКРАЇНІ

Рецензії

Одне з актуальних теоретичних та прак-
тичних природоохоронних завдань сучасно-
го ландшафтознавства в Україні полягає в 
розробці методології організації та проведен-
ня ландшафтного планування як важливого 
елементу успішної територіальної організа-
ції та реалізації принципів сталого розвитку 
Європейського континенту. Незбалансована 
структура природокористування в Україні та 
стрімке погіршення властивостей компонен-
тів природи, скажімо, земельних та водних 
ресурсів, розвиток процесів опустелювання 
та деградації земель стають дедалі актуаль-
нішими в контексті змін клімату, погіршення 
ландшафтного та біорізноманіття, зокрема че-
рез високу розораність агроландшафтів. Саме 
тому автори книжки «Ландшафтне плануван-
ня в Україні» Л.Г. Руденко, Є.О. Маруняк, 
О.Г. Голубцов та ін. (за ред. академіка НАНУ 
Л.Г. Руденка. — К.: Реферат, 2014. — 144 с.) 
зазначають, що це є головним аргументом 
для впровадження ландшафтного планування 
як єдиного виду галузевого планування. Від-
значається, що за допомогою великого набо-
ру методів ландшафтного планування навко-
лишнє природне середовище розглядається 
консолідовано за умови збереження різно-
манітних екосистемних функцій і виробничої, 
зокрема сільськогосподарської, діяльності. 
Важливим є те, що запропоновані авторами 

рекомендації базуються на кращих практиках 
німецьких і російських учених та їх апробації 
в умовах України з використанням напрацьо-
ваних наукових розробок Інституту географії 
НАН України в модельних адміністративних 
утвореннях, зокрема в Черкаській області, Ка-
нівському районі і Степанецькій сільській раді. 
Перший розділ книжки присвячений огляду 

наслідків взаємодії суспільства, виробничої 
діяльності і природокористування в Україні та 
динаміці антропогенного, зокрема агротехніч-
ного навантаження на довкілля. Корисною у 
цьому плані є розглянута й проаналізована 
концепція ландшафтного планування в Німеч-

чині. Розглянуто можливості, ефективність та 
обмеження цього інструменту в напрямі еколо-
гічно досконалішого і безпечнішого використан-
ня природно-ресурсного потенціалу на різних 
рівнях управління та природокористування. 
У другому розділі проаналізовано правові 

основи системи планування в Україні, її не-
доліки і позитивні сторони, а також цілі, зав-
дання, етапи та необхідність ландшафтного 
планування в сучасних соціально-економічних 
умовах, що особливо важливо на етапі завер-
шення земельної реформи. 
У третьому розділі викладено зміст та осо-

бливості ландшафтного планування на при-
кладі 3-х рівнів управління. Зокрема, зроблено 
інвентаризацію та оцінювання основних компо-
нентів навколишнього середовища і землеко-
ристування з урахуванням аналізу наявних со-
ціально-економічних умов, а також конфліктів 
природокористування та способів їх вирішення.
Книжку доповнює словник основних термі-

нів та понять, які використовуються у праці.
Слід зазначити, що робота добре струк-

турована, містить велику кількість корисних 
ілюстрацій. Варто окремо відзначити високу 
якість виконання поданих картографічних та 
демонстраційних матеріалів, серед яких — 
карта сучасних ландшафтів Черкаської об-
ласті (оригінального масштабу 1:200 000), 
Канівського району (оригінального масштабу 
1:50 000), картосхема культурної спадщини 
Черкаської області, зокрема об’єкти історико-
культурного та природно-заповідного фонду, 
а також картосхема сучасного землекорис-
тування Канівського району. Дуже цінним є 
подання у картографічному вигляді резуль-
татів оцінювання компонентів навколишнього 
природного середовища Черкаської області 
та Канівського району, зокрема чутливості 
території до негативних наслідків змін клімату, 
значення підземних вод для водозабезпечен-
ня в ландшафтній програмі Черкаської облас-
ті, оцінки чутливості підземних вод та ґрунтів 
до хімічного забруднення, оцінки чутливості 
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ґрунтів до водної та вітрової ерозії, оцінки зна-
чення видів та біотопів, привабливості ланд-
шафтів для туризму і рекреації та ін. Загалом 
представлено понад 40 картосхем модельного 
регіону, які, безперечно, мають практичне зна-
чення для вдосконалення управління природ-
ними ресурсами регіону. 
Цінність цієї праці полягає також у тому, що 

авторами було продемонстровано застосуван-
ня методології ландшафтного планування на 
3-х різних рівнях управління, зокрема на рівні 
області — ландшафтна програма, адміністра-
тивного району — рамковий ландшафтний 
план, сільської ради — ландшафтний план.
Усе викладене вище дає змогу позитивно 

оцінювати це видання. Однак хотілося б, щоб 
автори більше уваги приділили питанню оціню-
вання деградації земель, також варто було б 

залучити супутникову інформацію, особливо в 
рамках ландшафтного планування, що дасть 
змогу разом з традиційними картографічни-
ми методами оперативно виконувати аналіз 
землекористування, особливо сільськогоспо-
дарського. 
Книжка рекомендована для широкого кола 

фахівців з управління у сфері землеустрою, 
географії, екології, ландшафтознавства та 
агрономії. Представлений матеріал є продук-
том спільних наукових і практичних надбань 
Німеччини, Росії та України, що забезпечило 
новітній підхід до ландшафтного планування 
в Україні. 

О.Г. Тараріко, 
академік НААН

Інститут агроекології 
і природокористування НААН

РЕЦЕНЗІЇ

Якісна оцінка ґрунтів украй важлива для ін вестора, що вирішив придбати або орендувати 
ділянку землі для вирощування сільськогосподарської продукції. З огляду на це важливо за-
вчасно оцінити інвестиційну привабливість ділянки, знизити можливий ризик від інвестування, 
швидко й максимально виправдати вкла дення. 
Найбільшу інвестиційну привабливість матимуть земельні ділянки зі сприятливими влас-

тивостями ґрунтів та клімату, що дають змогу отримувати високі врожаї, досягати стабільних 
економічних показників і відповідно застосовувати сучасні інтенсивні технології. 

 Книжка В.В. Медведєва, І.В. Пліско, О.М. Бігун «Інвестиційна привабливість орних 
земель України: методика визначення і картографо аналітичні оцінки». — Х.: ТОВ «Сму-
гаста типографія», 2014. — 186 с.) має за мету на підставі інтегральних оцінок земельних 
ділянок виявити ріллю з найкращими, середніми і найгіршими властивостями стосовно різ них 
сільськогосподарських культур.
Основними матеріальними чинниками врожаю є доступна волога й елементи живлення. 

Саме ці чинники забезпечують реальний рівень ефективної родючості ґрунтів, тому вони мають 
бути покладені в основу оцінки території для вирощування польових культур.
На підставі інтегральної оцінки родючості грунтів, кліматичних та агровиробничих особливостей 

земель у праці встановлено їхню порівняльну інвестиційну привабливість для вирощування по-
льових культур. Як показники родючості грунтів земельної ділянки переважно використано масові 
аналітичні дані про фі зичні й агрохімічні властивості, як кліматичні показники — уміст вологи і темпе-
ратуру в критичні періоди розвитку рослин, як агровиробничі показники — матеріали технологічної 
паспортизації полів, зібрані в базі даних. На основі картографічного матеріалу та його аналізу за 
допомогою сучасних програмних засобів підраховано площі з найвищою, середньою і найнижчою 
якістю ріллі в Україні, а також оцінено вплив чинників, які підвищують і знижують інвестиційну 
привабливість. Опрацьовано рекомендації з ґрунтозахисного користування для землевласника.
Монографія призначена потенційним інвесторам, виробничникам, науковцям, викладачам 

вищих навчальних закладів у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології. 
Видання ілюстроване численними картами і табличним матеріалом, опубліковане україн-

ською, російською та англійською мовами. 
Книжка, безперечно, викличе інтерес у читачів.

О.Г. Тараріко, академік НААН
Інститут агроекології 

і природокористування НААН
Д.Г. Тихоненко, доктор сільськогосподарських наук

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

КОРИСНА КНИГА
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З’їзди,

конференції,

наради

З 1 по 4 липня 2014 р. на базі Миколаївсь-
кого національного аграрного університету
відбувся черговий ІХ з’їзд Українського товари-
ства ґрунтознавців та агрохіміків (далі — Това-
риство). Девіз з’їзду: «Охорона ґрунтів — осно-
ва сталого розвитку України». У роботі з’їзду
взяло участь 213 делегатів та учасників з 21
відділення Товариства (представників наукових
установ, вищих навчальних закладів, виробнич-
ників, комерційних структур).

З привітанням до учасників з’їзду звернув-
ся Генеральний секретар Товариства, дирек-
тор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії
імені О.Н. Соколовського» академік НААН
С.А. Балюк. У вступному слові він зазначив, що
регулярне проведення з’їздів ґрунтознавців та
агрохіміків дає можливість зробити аналіз до-
сягнень ґрунтознавчої, агрохімічної та суміжних
наук, визначити стратегію й основні напрями
діяльності на найближчу перспективу.

Делегатів та учасників з’їзду також привіта-
ли: ректор Миколаївського національного аграр-
ного університету, доктор технічних наук, про-
фесор, член-кореспондент НААН В.С. Шебанін,
Президент УТГА, доктор сільськогосподарських
наук, професор С.Г. Чорний, академік-секре-
тар Відділення землеробства, меліорації та
механізації НААН, академік НААН А.С. За-
ришняк, начальник Управління експлуатації во-
догосподарських систем, енергозбереження та
механізації В.А. Розгон, заступник начальника
Управління сільського господарства Миколаї-
вської ОДА В.П. Твердой.

Було запропоновано 17 пленарних допові-
дей, з яких заслухано 11. У своїй доповіді
«Підсумки діяльності Українського товариства
ґрунтознавців та агрохіміків у 2010–2014 рр. та
актуальні завдання на перспективу» С.А. Ба-
люк (співавтор В.В. Медведєв) підбив підсум-
ки діяльності Товариства за міжз’їздівський пе-
ріод, визначив пріоритетні напрями діяльності
на перспективу. Заслухано доповіді: М.А. Ро-
мащенка «Сучасна парадигма, систематика та
проблеми інноваційного розвитку меліорації




земель» (співавтори: С.А. Балюк, Р.С. Труска-
вецький), В.Б. Солов’я «Пріоритети норматив-
но-методичного забезпечення великомасштаб-
ного дослідження ґрунтового покриву України»,
І.Я. Папіша «Ґрунтово-географічне районуван-
ня — основа раціонального використання та
охорони земель» (співавтор С.П. Позняк),
С.Г. Чорного «Ерозія як основний процес дег-
радації родючості ґрунтів», В.А. Жилкіна «Су-
часний стан ґрунтів України: проблеми та їх ви-
рішення» (співавтор І.П. Яцук), М.М. Мірошни-
ченка «Сучасні тенденції розвитку агрохімічного
обслуговування землеробства в Україні»,
М.В. Лісового «Автоматизація в агрохімічних
дослідженнях та аграрному виробництві»
(співавтор А.С. Заришняк), А.І. Фатєєва «Оцен-
ка обеспеченности почв Украины подвижными
формами микроэлементов для выращивания
зерновых культур» (співавтори: М.М. Мірошни-
ченко, Я.В. Бородіна, А.М. Шемет ), М.Є. Опа-
насенка «О плодородии и пригодности почв
Николаевской области под сады и виноградни-
ки» (співавтор А.П. Євтушенко), О.Ю. Власової
«Роль ґрунтового покриву в створенні виног-
радних насаджень» (співавтори: В.В. Власов,
М.Б. Бузовська, Ю.Ю. Булаєва).

У ході роботи секцій «Генезис і класифікація
ґрунтів», «Еволюція фізико-хімічних та агро-
фізичних властивостей ґрунтів», «Родючість
ґрунтів, її оцінка та охорона», «Меліорація
ґрунтів», «Охорона ґрунтів від ерозії, рекульти-
вація та раціональне землекористування»,
«Екологічний стан ґрунтів та їх охорона від заб-
руднення», «Біологія ґрунтів», «Органічні добри-
ва та гумус», «Мінеральні добрива та їх засто-
сування» заслухано 73 наукові доповіді. Прак-
тично на всіх секціях обговорювалась проблема
збереження ґрунтів і ґрунтового покриву від дег-
радації як наслідку антропогенного впливу.

Було наголошено на необхідності розробки
нормативно-методичного забезпечення прове-
дення великомасштабного дослідження ґрунто-
вого покриву, зокрема із застосуванням ме-
тодів дистанційного зондування земної поверх-
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ні, цифрових моделей рельєфу, удосконален-
ня діагностування ґрунтів та індексації ґрунто-
вих горизонтів і визначення їх класифікаційної
приналежності, розв’язання на державному рів-
ні проблеми забезпечення картографічної ос-
нови ґрунтових обстежень на базі сучасних кар-
тографічних матеріалів. Обговорено питання
щодо визначення класифікації ґрунтів України,
гармонізації її з європейськими стандартами,
експертної оцінки ґрунтів. Наголошено на необ-
хідності розробки проектів меліорації і меліо-
ративного упорядкування ландшафтів на основі
еколого-меліоративного моніторингу. Зроблено
акцент на необхідності збільшити на факуль-
тетах природничого напряму обсяг годин з
вивчення ґрунтознавства, відкрити напрям
підготовки «ґрунтознавство та агрохімія» на
рівні бакалавра. Науковим установам і на-
вчальним закладам рекомендовано активізу-
вати роботу з вивчення природи деградацій-
них процесів, ерозії та забруднення ґрунтів,

удосконалювати нормативно-методичну базу
в галузі ґрунтознавства, агрохімії, охорони
ґрунтів та ін.

На заключному пленарному засіданні з’їзду
підбито підсумки наукової роботи (про підсум-
ки роботи секцій доповіли: В.Б. Соловей,
А.Д. Балаєв, Ю.Л. Цапко, А.І. Фатєєв, М.М. Мі-
рошниченко, О.І. Маклюк). Ухвалено резолюцію
з’їзду, в якій позитивно оцінено роботу Товари-
ства, визначено пріоритетні напрями наукової
та науково-практичної діяльності, доручено по-
силити діяльність і зв’язки Товариства з урядо-
вими органами, державними і громадськими
організаціями щодо реалізації вдосконалених
напрямів управління ґрунтовими і земельними
ресурсами в країні. Ухвалено звернення до
Президента України, Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України.

В останній день з’їзду відбулася польова
екскурсія по науково-виробничому центру Ми-
колаївського НАУ та землях фірми «С-Росток».
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генів теплового шоку ячменю 
та багато інших.

Ю.М.Сиволап започатку-
вав використання сучасного 
методу полімеразної ланцю-
гової реакції у біотехноло-
гічних дослідженнях рослин. 
Під його керівництвом прове-
дено пріоритетне вивчення 
генетичного поліморфізму та 
розподілення сортів і гібридів 
сільськогосподарських куль-
тур. За участі вченого вперше 
в Україні та країнах СНД з ви-
користанням молекулярних 
маркерів створено гібриди 
кукурудзи, які сьогодні поши-
рюються у виробництві.

Але, мабуть, найбільшим внеском вченого 
у світову скарбницю науки є створена ним 
широко відома школа молекулярних генети-
ків. Під його керівництвом захищено більше 
20 кандидатських і 4 докторські дисертації.

Сиволапом Ю.М. опубліковано понад 
500 наукових праць, серед яких монографії, па-
тенти, науково-методичні посібники, рекомен-
дації, публікації у відомих наукових виданнях. 

Держава гідно відзначила наукові здобутки 
видатного вченого, але найбільшим його над-
банням є повага та шана широкого наукового 
загалу України та світу.  

Низько схиляємо голови перед світлою 
пам’яттю Юрія Михайловича Сиволапа та ви-
словлюємо щирі співчуття рідним і близьким 
покійного.

Громадська панахида відбудеться в Се-
лекційно-генетичному інституті 11серпня 
в 1000.

Директор інституту,
член-кореспондент НААН

Соколов В.М.  

Колектив Селекційно-ге-
нетичного інституту – Наці-
онального центру насіннєз-
навства та сортовивчення 
з почуттям глибокої скорботи 
повідомляє, що пішов з життя 
видатний вчений-генетик, мо-
лекулярний біолог, фундатор 
і багаторічний завідувач від-
ділу молекулярної генетики 
інституту, доктор біологічних 
наук, професор, академік На-
ціональної академії аграрних 
наук України, Заслужений 
діяч науки і техніки України 
СИВОЛАП Юрій Михайлович.

Його яскравий життєвий 
шлях був тісно пов’язаний 
з нашим інститутом, де у 1971 році він орга-
нізував одну з перших у колишньому СРСР 
лабораторію молекулярної біології.

Основні наукові роботи Ю.М. Сиволапа 
присвячені молекулярній генетиці сільсько-
господарських культур. Будучи учнем і ви-
знаним послідовником школи Дж.Боннера, 
одним з перших розпочав дослідження орга-
нізації і мінливості ДНК рослин і став лідером 
у визначенні специфічності їх геномів. 

Очолювані ним підрозділи завжди були 
осередком розробки сучасних ДНК-технологій 
та методів культури рослин in vitro для підви-
щення ефективності селекції.

Вченим виконано цикл робіт, що мають 
велике практичне значення: генно-інженерні 
методи діагностики бактеріального раку рос-
лин, диференціювання цитоплазми дикого та 
культурного соняшнику, метод оцінки гомеос-
татичності сортів ячменю, виділення і аналіз 

ПАМ’ЯТІ Ю.М. СиволАПА 
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РЕФЕРАТЫ

УДК 632.51:93
Иващенко А.А., Иващенко А.А. Механические фак-
торы влияния на биологическую продуктивность пас-
лена черного//Вісник аграрної науки. — 2014. — №
8. — С. 6–9.
Цель. Определить реакцию всходов паслена черно-
го на индуцированные механические повреждения.
Методы. Исследования реакции молодых растений
паслена черного (Solanum nigrum L.) на индуциро-
ванные механические стрессы проведены в мелко-
деляночных полевых опытах. Результаты. Доказа-
ны изменения чувствительности растений паслена
черного в зависимости от фаз их развития на мо-
мент повреждения надземных частей. В результа-
те потери поверхности, способной к фотосинтезу,
происходит значительное снижение его объемов у
выживших растений сорняка и их возможности про-
хождения онтогенеза. Выводы. Глубокие индуциро-
ванные дистрессы снижали биологическую продук-
тивность растений, их способность накапливать мас-
су и формировать семена и даже приводили к их
гибели. Определенные закономерности реакции ра-
стений сорняка на индуцированные механические
дистрессы могут быть использованы для разработ-
ки экологических приемов защиты посевов от сор-
няков. Библиогр.: 12 названий.
Ключевые слова: растения сорняков, чувствитель-
ность, фаза развития, дистресс, отмирание, биоло-
гическая продуктивность.

УДК 631.55:633.1:631.8
Каминская Б.В., Клименко И.И. Продуктивность
культур звена зернопропашного севооборота в за-
висимости от удобрения//Вісник аграрної науки. –
2014. — № 8. — С. 10–13.
Цель. Определить эффективность плодородия тем-
но-серой оподзоленной почвы при различной интен-
сивности удобрения в звене зернопропашного сево-
оборота. Методы. Полевой, лабораторный, матема-
тико-статистический. Результаты. Систематическое
внесение минеральных удобрений и запахивание
побочной продукции растениеводства в севооборо-
те способствуют увеличению количества доступных
растениям элементов питания, повышению урожай-
ности сои, овса, кукурузы и улучшению качества
сельскохозяйственной продукции. Выводы. При
насыщенности севооборота минеральными удобре-
ниями 211–316,5 кг/га NPK на фоне запахивания
побочной продукции растениеводства возможно по-
лучить урожай зерна овса 5,5–5,7 т/га, сои 2,8–3,1,
кукурузы — 7,2–8,3 т/га с высоким агрономичес-
ким качеством основной продукции. Библиогр.: 8 на-
званий.
Ключевые слова: система удобрения, внекорневая
подкормка, зернопропашной севооборот, качество
урожая, овес, соя, кукуруза.

УДК 661.63:631.445.4/.51
Карабач Е.С., Козак В.Н. Фосфатазная активность
чернозема типичного при применении минимизации
возделывания почвы и биологизации земледелия//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. — С. 14–17.
Цель. Изучение влияния ресурсосберегающих
технологий выращивания сельскохозяйственных

культур с минимизацией возделывания почвы и
биологизацией земледелия на фосфатазную ак-
тивность чернозема типичного среднесуглинистого
Правобережной Лесостепи и установление дина-
мики этого показателя под культурами звена се-
вооборота в зависимости от систем возделыва-
ния, норм и видов удобрений. Метод определе-
ния фосфатазной активности почвы А.Ш. Галстяна
и Э.А. Артуняна. Результаты. При использовании
ресурсосберегающих технологий выращивания
сельскохозяйственных культур улучшился пита-
тельный режим в верхней части пахотного слоя
почвы. Выводы. Использование безотвальной
системы возделывания почвы способствовало
повышению активности фосфатазы и быстрому
переходу фосфора в доступные для растений со-
единения. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: фосфатазная активность, черно-
зем типичный, пахота, безотвальные системы воз-
делывания почвы.

УДК 633.15:631.5:632.95 (251.1–17)
Циков В.С., Ткалич Ю.И., Бокун А.И. Производи-
тельность кукурузы в зависимости от обработки и
системы защиты от сорняков в Северной Степи//
Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. — С. 18–22.
Цель. Определить эффективность различных спо-
собов обработки почвы в условиях Северной Сте-
пи Украины. Методы. Полевые лабораторные и ма-
тематико-статистические. Результати. Установлено
преимущество вспашки на глубину 25–27 см перед
плоскорезной, мелкой и «нулевой» обработками.
Прибавка урожая за годы исследований на чистых
от сорняков полях составила 0,25–0,59 т/га. Выво-
ды. Высокое фитотоксичное действие на сорняки
показали гербициды харнес, 2,5 л/га + диален су-
пер 1,0 л/га; стеллар, 1,25 л/га; аденго, 0,5 л/га, но
урожайность кукурузы в этих вариантах была ниже,
чем при систематическом удалении сорняков вруч-
ную. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: кукуруза, способы обработки по-
чвы, гербициды, урожайность.

УДК 634.71:631.164
Барабаш Л.А., Остапенко В.Н. Хозяйственно-био-
логическая и экономическая оценка перспективных
сортов малины//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 8. — С. 23–26.
Цель. Хозяйственно-биологическая и экономичес-
кая оценка перспективных сортов малины. Мето-
ды. Полевой, лабораторный, лабораторно-поле-
вой и статистический. Результаты. В 2009–2011 гг.
была проведена хозяйственно-биологическая оцен-
ка 7-ми обычных сортов малины. Выделены самые
урожайные из них — Гусар и Феномен (к.) (соот-
ветственно 23,7 и 22,8 т/га), урожай которых был
сформирован благодаря большому количеству
плодовых веточек на стебле (до 31 шт.) и высо-
кой средней массе плодов (до 3,5 г). Выводы. Оп-
ределена экономическая эффективность исследу-
емых сортов, установлено, что все они являются
прибыльными. Самый высокий уровень рента-
бельности (свыше 130%) имеют сорта Феномен
и Гусар.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 619:614.31:591.86:616.98:636.4
Якубчак О.Н., Збарская А.А., Таран Т.В. Жирнокис-
лотный состав мышечной ткани при саркоцистозе
свиней//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. —
С. 27–29.
Цель. Исследовать жирнокислотный состав мышеч-
ной ткани свиней при саркоцистозе. Методы. При-
менены методы газожидкостной хроматографии. Ре-
зультаты. Уменьшение соотношения суммы поли-
ненасыщенных жирных кислот и насыщенных
свидетельствует о влиянии этого заболевания на
обмен липидов в организме свиней. Выводы. По-
ражение туш саркоцистозом приводит к повышению
содержания мононенасыщенных, снижению количе-
ства насыщенных и полиненасыщенных жирных кис-
лот. Коэффициент соотношения полиненасыщенных
жирных кислот и насыщенных снижается, что при-
водит к уменьшению пищевой ценности продукта.
Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: свинина, мясо, жирные кислоты,
саркоцистоз.

УДК 637.05:636.4:636.087.7
Кучерявый В.П., Бойчук В.М. Убойные показатели
молодняка свиней при скармливании пребиотичес-
кого препарата//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 8. — С. 30–32.
Скармливание молодняку свиней пребиолакта в ко-
личестве 2,5 г на голову в сутки повышает преду-
бойную живую массу на 17,7%, а также способству-
ет увеличению убойных показателей, в частности,
убойной массы и массы туши. Препарат влияет на
увеличение массы легких и поджелудочной железы.
Библиогр.: 6 названий.
Ключевые слова: пребиотик, пребиолакт, убойные
показатели, предубойная масса, убойная масса,
масса туши.

УДК 637.12:636.39:543.683(477.5)
Шаповалов С.О., Русько Н.П., Ладыка Л.Н., Фо-
тина Т.И., Киселев А.Б., Рыжкова Т.Н. Анализ ис-
следования соматических клеток молока коз и мо-
ниторинг определения их уровня в стадах восточ-
ного региона Украины//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 8. – С. 33–37.
Цель. Проанализировать содержание соматических
клеток (СК) в молоке коз востока Украины. Методы.
Образцы молока нагревали до 40°С, гомогенизиро-
вали и проводили измерения на приборе Somacount
150 по принципу лазерно-проточной цитометрии
флюороптикоэлектронного метода. Результаты. Ус-
тановлено наибольшее суммарное содержание СК
в молоке коз в весенний и осенний сезоны. Во вре-
мя применения метода лазерно-проточной цитомет-
рии с окраской ДНК каждой СК содержание СК в
молоке составляло от 11 тыс. до 2 млн/см3. Выво-
ды. Уровень СК в молоке коз составляет 400–
600 тыс./см3. При повышении СК свыше 2·106 тыс./см3

уровень нейтрофилов и лимфоцитов достоверно не
изменяется, а макрофагов и эозинофилов повыша-
ется до 4-х раз. Содержание СК в молоке коз сле-
дует учитывать во время определения по сортнос-
ти и как фактор ценообразования. Библиогр.: 16 на-
званий.

Ключевые слова: допустимые уровни, молоко коз,
мониторинг, ранжирование, сезон, соматические
клетки.

УДК 631.84:551.524:633.491 (477.72)
Лавриненко Ю.А., Балашова Г.С., Котова Е.И.
Влияние светового режима и риверма на индукцию
образования микроклубней картофеля в культуре
меристем in vitro//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 8. — С. 38–42.
Цель. Определить оптимальный режим клубнеобра-
зования в культуре меристем in vitro картофеля в за-
висимости от регулятора роста риверм, интенсивно-
сти освещения и длительности фотопериода для
выхода обеззараженного посадочного материала.
Методы. Лабораторный, индукция морфогенеза
in vitro. Результаты. На 20-й день прирост высоты
растений и количество междоузлий при обоих фо-
топериодах (10 и 16 час) отличались незначитель-
но. Прирост высоты растений составляет 6,95 и
7,05 см, а количество междоузлий — 6,8 и 7,0 шт.
соответственно. Количество растений, образовав-
ших микроклубни, — 12,2% при 10 час освещения
и 11,7% — при 16 час. Выводы. Для обеспечения
высокой интенсивности клубнеобразования сорта
картофеля Свитанок кыйивськый в культуре in vitro
следует использовать фотопериод 16 час и интен-
сивность освещения 3000 лк с концентрацией ривер-
ма в питательной среде 5,0 мг/л. Библиогр.: 10 на-
званий.
Ключевые слова: клубнеобразование, количество
междоузлий, стимулятор роста, интенсивность ос-
вещения, питательная среда, масса микроклубней.

УДК 636.4.082
Зельдин В.Ф., Козырь В.С., Удовицкий В.А. Се-
лекционно-технологическая оценка качества туши у
свиней//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. —
С. 43–47.
Цель. Разработать прием селекционно-технологи-
ческой оценки качества туши у свиней. Методы.
Оценку качества туши у свиней определяли соглас-
но Инструкции по бонитировке свиней, зоотехничес-
ким методам и инновационным приемам оценива-
ния признаков производительности, разработанным
в лаборатории животноводства. Результаты. Уста-
новлена возможность дифференцированно опреде-
лить качество туши у свиней значением индекса
и величиной «Т-фактор». Индекс туш свиней, уби-
тых при беконной весовой категории, составлял
243,2±2,94; мясной — 240,2±1,67; тяжеловесо-
вых — 241,3±2,24. Определена тенденция возра-
стания коэффициента корреляции между индек-
сом туши и величиной «Т-фактор» при увеличении
предубойных кондиций животных. Апробирован
прием определения слоя шпика в тушах свиней на
спине. Выводы. Доказана целесообразность при-
менения индексных методов оценки качества туши
у свиней с целью определения селекционной цен-
ности животных основного стада по мясной про-
изводительности их потомков. Библиогр.: 16 на-
званий.
Ключевые слова: свиньи, селекция, индексная
оценка, качество туши.
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РЕФЕРАТЫ

УДК 631.173.2:338.433
Сидорчук А.В. Концептуальные основы развития
рынка технического сервиса сельскохозяйственно-
го производства//Вісник аграрної науки. — 2014. —
№ 8. — С. 48–52.
Цель. Разработка концептуальных основ развития
рынка технического сервиса сельскохозяйственно-
го производства. Методы. Разработка научно-мето-
дических основ развития рынка технического серви-
са сельскохозяйственного производства осуществ-
лялась с помощью метода системного анализа
имеющейся научно-прикладной проблемы. Кроме
того, в работе использованы методы системотехни-
ки и моделирования технологических систем. Ре-
зультаты. Определены 7 основных секторов рын-
ка технического сервиса сельского хозяйства и рас-
крыты взаимосвязи между ними. Обоснованы
основные требования сельхозтоваропроизводите-
лей к этому рынку и определены задачи количе-
ственной оценки этих требований, которые решают-
ся с помощью статистического имитационного мо-
делирования соответствующих технологических
систем. Выводы. Раскрытие структуры рынка тех-
нического сервиса сельскохозяйственного производ-
ства позволило обозначить его составляющие и
выяснить причинно-следственные связи между
ними, что является концептуальными основами раз-
вития этого рынка благодаря прогнозированию его
показателей с помощью статистического имитаци-
онного моделирования. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: технический сервис, рынок,
структура, конкурентоспособность, государственное
регулирование.

УДК 631.354:633.1
Деревянко Д.А. Влияние поступления хлебной мас-
сы в молотильный аппарат при обмолачивании на
травмирование семян//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 8. — С. 53–56.
Цель. Определить влияние травмированности зер-
новок во время обмолота и послеуборочной обра-
ботки вороха на качественные показатели семян.
Методы. Использован метод математического мо-
делирования работы машин и технологических про-
цессов. Применены расчетные дифференциальные
уравнения, преобразования и графические обозна-
чения на основе использования законов механики.
Экспериментальные, производственные и лабора-
торные исследования проводились в производствен-
ных и государственных лабораториях семенных
станций и хлебокомбинатов с использованием на-
турных связей, технических средств, приборов и
снаряжения в соответствии с существующими госу-
дарственными стандартными методиками. Резуль-
таты. Исследовано травмирование зерновки при
определенных режимах работы молотильного аппа-
рата во время поступления хлебной массы. Ско-
рость движения комбайна и регулирование моло-
тильного аппарата — главное условие поступления
хлебной массы. Выводы. Снижение частоты обо-
ротов барабана и увеличение зазоров между моло-
тильным барабаном и подбарабаньем в границах
наименьших величин соответственно биологическо-
му состоянию массы в течение суток, достижение

равномерности поступления хлебной массы в моло-
тильное приспособление для оптимального сепари-
рования станут главными технологическими услови-
ями снижения травмированности зерновок во вре-
мя обмолота, что позитивно скажется на
качественных показателях продовольственного зер-
на и особенно семян — основы гарантии будущего
высокого урожая. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: зерновка, травмирование, моло-
тильный аппарат, регулирование.

УДК 631.4
Еремина Т.А., Сорока Ю.В. Реализация агроресур-
сного потенциала чернозема обычного в Север-
но-центральной Степи//Вісник аграрної науки. —
2014. — № 8. — С. 57–61.
Цель. Оценить состояние чернозема обычного по аг-
рофизическим, агрохимическим и физико-химическим
показателям и установить факторы, лимитирующие су-
ществующий потенциал продуктивности. Методы. По-
левой, лабораторный, статистический. Результаты.
Длительное применение различных систем обработ-
ки почвы несущественно влияет на изменение основ-
ных показателей плодородия чернозема обычного.
При существующих системах удобрения во всех ва-
риантах обработки обеспеченность почвы элемента-
ми питания является достаточной для формирования
высокой продуктивности севооборота. Лимитирующим
фактором являются недостаточно благоприятные аг-
рометеорологические условия. Выводы. Реализовать
агроресурсный потенциал в полной мере с повыше-
нием продуктивности пашни в 1,8–2 раза можна только
при условии оптимизации водно-воздушного режима
почвы. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: агроресурсный потенциал, Се-
верно-центральная Степь, чернозем обычный, пока-
затели плодородия, продуктивность севооборота,
орошение.

УДК 330.341.1:620.92
Климчук А.В. Экономическая сущность развития ин-
новационных процессов в производстве биотоп-
лива//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. —
С. 62–65.
Цель. Проанализировать влияние инноваций на ди-
намику биотопливного производства. Методы. Ис-
пользовались абстрактно-логические методы: ана-
лиз, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравне-
ние, обобщение. Результаты. Отражены тенденции
функционирования и последующее влияние иннова-
ционных процессов на развитие экономики в усло-
виях системного кризиса. Акцентируется внимание
на особенностях внедрения инноваций в производ-
стве биотоплива в Украине для решения энергети-
ческих и экономических проблем. Выводы. Функцио-
нирование промышленного производства биотопли-
ва может стать катализатором подъема экономики
не только отдельных регионов, но и государства в
целом, что заложит фундамент для формирования
рыночной конкуренции в энергетической сфере де-
ятельности. Библиогр.: 10 названий.
Ключевые слова: экономика, энергетика, биотоп-
ливо, инновация, государственное регулирование,
рынок, конкурентоспособность.
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УДК 330.1:631.15:633.85
Тымчук В.М., Святченко С.И., Егорова Н.Ю., Мат-
виец В.Г. О методологии оценки активных оригина-
торов на рынке селекционно-семеноводческих инно-
ваций//Вісник аграрної науки. — 2014. — № 8. —
С. 66–69.
Цель. Усовершенствование методологии оценки уч-
реждений-оригинаторов объектов права интеллекту-
альной собственности (ОПИС) на рынке селекцион-
но-семеноводческих инноваций. Методы. Диалекти-
ческий, абстрактно-логический и экономико-статис-
тический. Результаты. Рассмотрены проблемные
вопросы методологической оценки учреждений-ори-
гинаторов ОПИС на рынке селекцинно-семеновод-
ческих инноваций. Ныне только отдельные оригина-
торы готовы к соответствующим инновационным
трансформациям и обеспечению трансфера науко-
емкой продукции. Поэтому очень важным является
виделение активных и реальных оригинаторов ин-
новационной продукции с последующим их функцио-
нированием как научно-методологических и транс-
ферных центров. Выводы. Введение системы по-
правочных коэффициентов (одного из факторов
методологии трансфера инноваций) можно рассмат-
ривать как реальный и адаптированный к практичес-
кому использованию механизм оценки стоимости и
коммерционной ценности селекционной инновации.
На основании научно обоснованных разработанных
подходов выделены ресурсные и инновационные
составляющие технологий, которые являются веду-
щими факторами их трансфера. Механизмом повы-
шения уровня конкурентоспособности и инноваци-

онной привлекательности селекционных инноваций
может быть формирование сбалансированности
системы активных (мажорных) оригинаторов на ос-
нове сквозной координации. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: селекционно-семеноводческие
инновации, методология оценки, трансфер техноло-
гий, оригинаторы ОПИС.

УДК 131.4
Носко Б.С. Вклад профессора А.Е. Зайкевича в
организацию и развитие агрохимических исследова-
ний на Слобожанщине//Вісник аграрної науки. –
2014. — № 8. — С. 70–75.
Освещена история развития агрохимических иссле-
дований на Слобожанщине в последней четверти ХІХ
ст., в том числе организации опытных полей под на-
учным руководством заведующего кафедрой агроно-
мии Харьковского университета профессора А.Е. Зай-
кевича. Обозначены главные направления исследо-
ваний, нацеленные на усовершенствование
агротехники выращивания сахарной свеклы, приме-
нение минеральных удобрений, обоснован способ их
внесения в рядки во время посева. Раскрыта сущ-
ность широкой программы исследований агротехни-
ки выращивания и оценки качества пшениц озимых,
обусловлена необходимость использования прежде
всего «туземных сортов», которые по биологическим
признакам более приспособлены к местным почвен-
но-климатическим условиям. Библиогр.: 13 названий.
Ключевые слова: опытные поля, сахарная свекла,
пшеница озимая, минеральные удобрения, рядковое
внесение.

РЕФЕРАТЫ
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ABSTRACTS

UDC 632.51:93
Ivashchenko A., Ivaschenko A. Mechanical factors of
influence upon biological efficiency of Solanum nigrum
L.//News of agrarian science. — 2014. — № 8. —
P.  6–9.
The purpose. To determine response of shoots of black
nightshade to the induced mechanical damages.
Methods. Study of response of young plants of black
nightshade (Solanum nigrum L.) to the induced
mechanical stresses is carried out in small-plot field
experiments. Results. Changes of sensitivity of plants
of black nightshade depending on phases of their
development at the moment of damage of above-
ground parts are proved. As a result of loss of the
surface capable to photosynthesis there is an
appreciable depression of its volumes at survived plants
of weed and their possibility of transiting ontogenesis.
Conclusions. The deep induced distresses reduced
biological efficiency of plants, as well as their ability to
store mass and to form seeds and even resulted in their
failure. Specific regularities of response of plants of the
weed to the induced mechanical distresses can be used
for development of ecological methods of crop
protection against weeds. Bibliogr.: 12 titles.
Key words: plants of weeds, sensitivity, phase of
development, distress, atrophy, biological efficiency.

UDC 631.55:633.1:631.8
Kaminska B., Klimenko I.I. Productivity of crops of a
link of grain-tilling crop rotation depending on fertilizing
//News of agrarian science. — 2014. — № 8. —
P. 10–13.
The purpose. To determine efficiency of fertility of dark
grey podzolized soil at different intensity of fertilizing in
a link of grain-tilling crop rotation. Methods. Field,
laboratory, mathematical-and-statistical. Results.
Systematic importation of fertilizers and ploughing of
collateral products of plant growing into crop rotation
promoted increase of accessible to plants nutrients, as
well as raise of yield of soya bean, oats, corn and
improvement of quality of agricultural products.
Conclusions. At saturation of crop rotation with
fertilizers in quantity of 211–316,5 kg/hectare of NPK
on the background of ploughing of collateral products
of plant growing it was possible to gain grain yield
of oats of 5,5–5,7 t/hectare, soya bean — 2,8–3,1,
corn — 7,2–8,3 t/hectare with high agronomic quality
of main produce. Bibliogr.: 8 titles.
Key words: fertilizer system, foliar top dressing, grain-
tilling crop rotation, quality of yield, oats, soya bean,
corn.

UDC 661.63:631.445.4/.51
Karabach Ye., Kozak V. Phosphatase activity of typical
black earth at application of minimization of cultivation
of soil and biologization of farming agriculture//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 14–17.
The purpose. To study effect of resources saving crop
production technologies with minimization of cultivation
of soil and biologization of farming agriculture upon
phosphatase activity of typical medium loam black earth
of Right-bank Forest-steppe, and to determine dynamics
of this index under crops of a link of crop rotation
depending on systems of cultivation, norms and sorts

of fertilizers. Method of determination of phosphatase
activity of soil was developed by A.Sh. Galstian and
E.A. Artunian. Results. Nutritious regimen in an upper
part of arable layer of soil improved at use of resources
saving crop production technologies. Conclusions. Use
of subsoiling system of soil cultivation increased activity
of phosphatase and promoted quick transfer of
phosphorus in accessible for plants compounds.
Bibliogr.: 10 titles.
Key words: phosphatase activity, typical black earth,
ploughing, subsoiling systems of soil cultivation.

UDC 633.15:631.5:632.95 (251.1-17)
Tsikov V., Tkalich Yu., Bokun A. Productivity of corn
depending on type of machining and system of
protection from weeds in Northern Steppe//News of
agrarian scien-ce. — 2014. — № 8. — P. 18–22.
The purpose. To determine efficiency of different
methods of soil cultivation in conditions of Northern
Steppe of Ukraine. Methods. Field, laboratory and
mathematical-and-statistical. Results. Advantage of
plowing on depth of 25–27 cm in comparison to
subsurface, shallow and “zero” cultivation is fixed. The
increase of yield for years of probes on fields without
weeds has made 0,25–0,59 t/hectare. Conclusions.
High phytotoxic action on weeds was shown for
herbicides Harnes 2,5 l/hectare + Dialen Super 1,0 l/
hectare; Stellar 1,25 l/hectare; Adengo 0,5 l/hectare. But
productivity of corn in these alternatives was lower than
at systematic manual weed killing. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: corn, methods of soil cultivation, herbicides,
productivity.

UDC 634.71:631.164
Barabash L., Ostapenko V. Economical-and-biological
assessment of promising varieties of raspberry//News
of agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 23–26.
The purpose. To made economical-and-biological as-
sessment of promising varieties of raspberry. Methods.
Field, laboratory, laboratory-field and statistical. Results.
During 2009-2011 the economical-and-biological as-
sessment of 7 ordinary grades of raspberry has been
made. Most fruitful of them were: Hussar and
Phenomenon (C.) (23,7 and 22,8 t/hectare accordingly).
Their yield was formed owing to a great many of fruit
sprigs on a stalk (up to 31 pieces) and high average
mass of fruits (up to 3,5). Conclusions. Economic
efficiency of probed grades is certained. It is fixed that
all of them are profitable. The high level of pro-
fitableness (over 130%) have the grades Phenomenon
and Hussar.

UDC 619:614.31:591.86:616.98:636.4
Yakubchak O., Zbarska A., Taran T. Fat-acid content
of muscular tissue at sarcocystosis of pigs//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 27–29.
The purpose. To study fat-acid content of muscular
tissue of pigs at sarcocystosis. Methods. Methods of
gas-liquid chromatography are applied. Results.
Decrease of a ratio of the sum of polynonsaturated fatty
acids and saturated ones testifies to affect of this
disease on metabolism of lipids in an organism of pigs.
Conclusions. Affection of carcasses with sarcocystosis
results into increase of the content of mononon-
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saturated, decrease of amount of the saturated and
polynonsaturated fatty acids. The quotient of a ratio of
polynonsaturated fatty acids to sated ones drops, that
results into decrease of nutritive value of produce.
Bibliogr.: 10 titles.
Key words: pork, meat, fatty acids, sarcocystosis.

UDC 637.05:636.4:636.087.7
Kucheriavyi V., Boichuk V. Slaughter indexes of
piglets at feeding with prebiotic specimen//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 30–32.
Feeding piglets with Prebiolact in amount of 2,5 g/head
a day raises pre-slaughter alive mass for 17,7 %, and
also promotes increase of slaughter indexes, in
particular, slaughter-weight and mass of carcass. The
specimen influences weight gain of lungs and
pancreatic gland. Bibliogr.: 6 titles.
Key words: prebiotic, Prebiolact, slaughter indexes,
pre-slaughter weight, slaughter weight, mass of carcass.

UDC 637.12:636.39:543.683 (477.5)
Shapovalov S., Rusko N., Ladyka L., Fotina T.,
Kiselev A., Ryzhkova T. Analysis of investigation in
somatic cells of milk of goats and monitoring of
determination of their level in herds of Eastern region
of Ukraine//News of agrarian science. — 2014. —
№ 8. — P. 33–37.
The purpose. To analyze the content of somatic cells
(SC) in milk of goats of the Eastern region of Ukraine.
Methods. Samples of milk were heated up to 40°С,
homogenized and measured using Somacount 150 by
a principle of laser-flowing cytometry of fluoro-
optoelectronic method. Results. The greatest total
content of SC was fixed in milk of goats during spring
and autumn seasons. At application of method of laser-
flowing cytometry with coloring DNA of each SC the
content of SC in milk made from 11 thousand up to
2 million/cm3. Conclusions. Quantity of SC in milk of
goats makes 400–600 thousand /cm3. At quantity of SC
over 2000000/cm3 the level of neutrophils and
lymphocytes authentically does not vary, and mac
rophages and eosinocytes is increased up to 4 times.
Content of SC in milk of goats should be considered at
determining grade and as the factor of pricing. Bibliogr.:
16 titles.
Key words: tolerance levels, milk of goats, monitoring,
ranking, season, somatic cells.

UDC 631.84:551.524:633.491 (477.72)
Lavrynenko Yu., Balashova G., Kotova Ye. Influence
of light conditions and Riverm upon induction of
formation of microtubers of potato in culture of
meristems in vitro//News of agrarian science. — 2014.
— № 8. — P. 38–42.
The purpose. To determine optimum regimen for tube
formation in culture of meristems in vitro of potato
depending on growth regulator Riverm, as well as
intensity of lighting and duration of photoperiod for
decontaminated planting stock. Methods. Laboratory,
induction of morphogenesis in vitro. Results. Increase
of height of plants and amount of internodes at both
photoperiods (10 and Э16 hours) differed slightly for the
20-th day. Increase of height of plants made 6,95 and
7,05 cm, and amount of interno-des — 6,8 and 7,0

pieces accordingly. Amount of plants which had formed
microtubers was 12,2% at 10-hours lighting and 11,7%
— at 16-hours. Conclusions. For provision of high
intensity of tube formation of grades of potato Svitanok
Kyivsky in culture in vitro it is necessary to use 16-hours
photoperiod and intensity of 3000 Lk lighting with
density of Riverm in nutrient substrate of 5,0 mg/l.
Bibliogr.: 10 titles.
Keywords: tube formation, amount of internodes,
growth stimulant, intensity of lighting, nutrient substrate,
mass of microtubers.

UDC 636.4.082
Zeldin V., Kozyr V., Udovitsky V. Selection-and-tech-
nological quality evaluation of carcass of pigs//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 43–47.
The purpose. To develop method of selection-and-
technological quality evaluation of carcass of pigs.
Methods. Quality evaluation of carcass of pigs was
carried out on the basis of Manual on appraisal of
quality of pigs, as well as by use of zoo-technical
methods and innovative methods of estimation of
attributes of productivity, which were developed in
laboratory of animal husbandry. Results. Possibility is
proved to determine differentially carcass grade of pigs
by an index and value of “T-factor”. The index of
carcasses of pigs slaughtered at bacon weight class
made 243,2±2,94; meat weight class — 240,2±1,67;
heavy weight class — 241,3±2,24. The trend of
ascending of correlation coefficient between an index
of carcass and value of “T-factor” is determined at
augmentation of pre-lethal conditions of animals.
Method of determination of fat layer in carcasses of pigs
on a back is also tested. Conclusions. The expediency
is proved of application of index methods of evaluation
of quality of carcass of pigs for the purpose of
determination of selection worth of animals of the basic
herd according to their meat productivity and that one
of their offsprings. Bibliogr.: 16 titles.
Key words: pigs, selection, index assessment, carcass
grade.

UDC 631.173.2:338.433
Sydorchuk A. Conceptual fundamentals of
development of the market of engineering tools of farm-
production//News of agrarian science. — 2014. —
№ 8. — P. 48–52.
The purpose. Development of conceptual bases of de-
velopment of the market of engineering tools of farm-
production. Methods. Elaboration of scientific-and-me-
thodical bases of development of the market of
engineering tools of farm-production was carried out by
means of method of systems analysis of existing
scientific-and-applied problem. Besides methods of
systems engineering and simulation of technological
systems were used. Results. 7 basic sectors of the
market of engineering tools of agriculture are specified,
and correlations between them are opened. The basic
demands of manufactures of agricultural produce to that
market were justified and problems of quantitative
assessment of these demands which could be solved
by means of statistical simulation modeling of conforming
technological systems are substantiated. Conclusions.
Disclosure of market organization of engineering tools of
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farm-production had allowed to mark out its components
and to clarify cause-effect relations among them. That
became conceptual bases of development of this market
owing to prediction of its indexes by means of statistical
simulation modeling. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: technical tools, market, structure, com-
petitive strength, state regulation.

UDC 631.354:633.1
Derevianko D. Influence of grain mass upon trau-
matizing seeds in the threshing mechanism at thrashing
//News of agrarian science. — 2014. — № 8. —
P. 53–56.
The purpose. To determine influence of traumatized
weevils during thrashing and postharvest machining of
heap upon quality of seeds. Methods. The method of
mathematical simulation of operation of machines and
technological processes is used. The calculated dif-
ferential equations, conversions and graphical labels on
the basis of laws of mechanics are applied. Ex-
perimental, industrial and laboratory probes were carried
out in industrial and state laboratories of seed plants
and bread-baking complexes with the use of natural
links, means, gears and equipment according to existing
state standard procedures. Results. The traumatizing
of weevil is probed at the certain operating conditions
of threshing mechanism during entering grain mass.
Travelling speed of a harvester and adjustment of
threshing mechanism are the principal conditions of
entering of grain mass. Conclusions. Reduction of
frequency of cycles of a drum and increase of clearance
spaces between thrashing drum and under-drum space
in limits of the least values according to biological state
of mass within day, reaching uniformity of entering of
grain mass in threshing mechanism for optimum se-
paration will become the principal technological con-
ditions of reduction of damaging weevils during thra-
shing. That will have positive effect on quality indicators
of bread grain and especially seeds — as the basis of
safeguard of the future heavy yield. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: weevil, traumatizing, threshing mechanism,
adjustment.

UDC 631.4
Yeremina T., Soroka Yu. Realization of agro-industrial
potential of ordinary black earth in the Northern-cent-
ral Steppe//News of agrarian science. — 2014. —
№ 8. — P. 57–61.
The purpose. To assess the state of ordinary black
earth according to its agro-physical, agro-chemical and
physic-and-chemical parameters and to determine the
factors limiting the existing potential of productivity.
Methods. Field, laboratory, statistical. Results. Durable
application of various systems of soil cultivation un-
essentially influences change of the basic indexes of
fertility of ordinary black earth. At existing fertilizer
systems for all alternatives of cultivation provision of soil
with nutrients is sufficient for forming high productivity
of crop rotation. Insufficiently favorable agrometeo-
rological conditions are the limiting factor. Conclusions.
To realize agro-resources potential to the full with simu-
ltaneous increase in productivity of arable land in 1,8–
2 times it is possible only under condition of optimization
of water-and-air regimen of soil. Bibliogr.: 10 titles.

Key words: agro-resources potential, Northern-central
Steppe, ordinary black earth, indexes of fertility, pro-
ductivity of crop rotation, irrigation.

UDC 330.341.1:620.92
Klymchuk A. Economic nature of development of in-
novative processes in production of biofuel//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 62–65.
The purpose. To analyze effect of innovations on dy-
namics of biofuel production. Methods. Abstract-and-
logic methods were used: analysis, synthesis, induction,
deduction, analogy, comparison, generalization. Re-
sults. Trends of operation and the subsequent effect
of innovative processes on economic development in
conditions of systemic crisis are mirrored. Attention is
focused on features of implementation of innovations
in production of biofuel in Ukraine for solution of power
and economic problems. Conclusions. Operation of
industrial manufacture of biofuel can become the
accelerant of ascending gradient of economy of not only
separate locales, but also the states as a whole. That
will lay a foundation for forming market competition in
power line of business. Bibliogr.: 10 titles.
Key words: economy, power engineering, biofuel, in-
novation, state regulation, market, competitive strength.

UDC 330.1:631.15:633.85
Tymchuk V., Sviatchenko S., Yegorova N., Matviyets V.
On methodology of assessment of active originators in the
market of selection-seed-growing innovations//News of
agrarian science. — 2014. — № 8. — P. 66–69.
The purpose. Development of methodology of asses-
sment of establishments-originators of objects of intel-
lectual property right (OIPR) in the market of selection-
seed-growing innovations. Methods. Dialectic, abstract-
and-logical, and economic-statistical. Results. Problem
questions of methodological assessment of establish-
ments-originators of OIPR in the market of selection-
seed-growing innovations are surveyed. Nowadays only
separate originators are ready to conforming innovative
conversion and provision of transfer of high technology
products. Therefore it is very important to determine
active and real originators of innovative products with
their subsequent operation as scientific-and-metho-
dological and transfer centres. Conclusions. Use of
system of correction factors (one of factors of metho-
dology of transfer of innovations) can be surveyed as
real and adapted for practical utilization gear of esti-
mation of cost and commercial worth of selection inno-
vation. Resource and innovative components of techni-
ques are determined on the basis of scientifically justi-
fied approaches which are the major factors of their
transfer. Formation of balance of system of active (ma-
jor) originators of OIPR on the basis of open coor-
dination can be the gear of rising the level of competitive
strength and innovative attractiveness of selection inno-
vations. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: selection-seed-growing innovations, metho-
dology of assessment, transfer of techniques, origi-
nators of OIPR.

UDC 131.4
Nosko B. Contribution of Professor A.E. Zaikevich to
organization and development of agrochemical study
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in Slobozhanshchyna//News of agrarian science. —
2014. — № 8. — P. 70–75.
The history of development of agrochemical in-
vestigations in Slobozhanshchyna in the last quarter of
the ХІХth century, including creation of experimental
fields under scientific supervision of Professor A.E.
Zajkevich is illuminated. The principal directions of
probes aimed at development of agricultural technique
of growing sugar-beet, application of fertilizers are

ABSTRACTS

marked out. The method of their importation of fertilizers
in rows during sowing is justified.
The nature of a wide research program of agro tech-
niques of growing and quality evaluation of winter wheat
is opened. Necessity of utilization of native grades which
by biological characters are more fitted to aboriginal soil-
climatic conditions is substantiated. Bibliogr.: 13 titles.
Key words: experimental fields, sugar-beet, winter
wheat, fertilizers, row importation.
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