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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ
ЗЕМЛЕРОБСТВА В УМОВАХ
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ

Уза альнено рез льтати др ованих джерел
і власних досліджень про зміни лімат в останні
десятиріччя та їх вплив на вирощ вання
сільсь о осподарсь их льт р. Визначено
оловні напрями підвищення стій ості
землеробства в мовах лобально о потепління
та змін хара тер атмосферних опадів
на при ладі о ремих льт р, я і поля ають
впровадженні омпле с а ротехнічних заходів

(воло озбережні способи обробіт ґр нт ,
оптимізація стр т ри посівних площ, система
добрення льт р та боротьба з б р’янами),
а та ож відновленні зрошення, особливо
південних ре іонах Степ .

Клімат — один з найважливіших факторів
ґрунтоутворення і провідний чинник родючості
ґрунтів. Переважна частина території України
знаходиться у поясі помірного клімату (за ви-
нятком вузенької смуги південних схилів Крим-
ських гір). Через значну віддаленість від оке-
анів сформувався континентальний клімат з
коливаннями від слабоконтинентального у пів-
нічно-західних і західних районах до середньо-
континентального на сході і південному сході.
Коефіцієнт континентальності за М.М. Івановим
становить відповідно 130–177.
Середньорічна кількість атмосферних опадів

в окремих регіонах значно змінюється. Особ-
ливо великі коливання — між гірськими райо-
нами і рівнинною територією.
Кліматичні показники землеробської тери-

торії України мають широку амплітуду серед-
ньобагаторічних значень: гідротермічний кое-
фіцієнт Селянинова за травень — вересень
змінюється від 0,45 на каштанових солонцюва-
тих ґрунтах Присивашшя до 1,8–2,0 на буро-
земно-підзолистих поверхнево оглеєних ґрун-
тах Прикарпаття, кількість опадів за холодний
період (листопад — березень) становить 120–
210 мм. Майже 50% орних земель України —
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у так званій зоні ризикованого землеробства.
Каштанові, темно-каштанові ґрунти та чорнозе-
ми південні, звичайні і частково типові, сфор-
мувалися в умовах дефіциту зволоження, тому
періодичні посухи на них — явище закономір-
не. Крім того, за останнє півстоліття відбува-
ються кліматичні зміни, здебільшого ототожню-
вані з глобальним потеплінням. Проте вплив
кліматичних змін на ефективність землероб-
ства неоднозначний.
Потепління клімату у 70–90-ті роки минуло-

го століття позначилося передусім на терміч-
ному режимі холодного періоду, що знайшло
відображення у зниженні континентальності
природних умов і підвищенні засвоєння ґрун-
тами вологи зимових опадів. Зменшення три-
валості морозного періоду на 10–15 днів, під-
вищення температури січня на 1°С рівноцінні
збільшенню засвоєння вологи опадів холодно-
го періоду на 5–10% [8].
Поліпшення термічних умов холодного пері-

оду збіглося з вологим кліматичним циклом,
унаслідок якого майже забули про пилові бурі
та дефляцію ґрунтів узагалі, звичну до 50–
60-х pоків XX ст., яка спорадично набувала за-
грозливого характеру в Приазов’ї та на Херсон-
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щині. Середньорічна кількість опадів зросла на
30–35 мм і більше, особливо у південних і схід-
них регіонах [9, 14].
В останні роки вологий кліматичний цикл

змінився на сухий, відчутно зріс термічний по-
тенціал у теплий період. Відбулася часткова
перебудова атмосферної циркуляції, внаслідок
чого зросло значення місцевих циклонів, зок-
рема чорноморських, середземноморських по-
вітряних мас за зменшення впливу атлантич-
них повітряних мас. Через це збільшується роз-
мах коливань кліматичних чинників, зокрема
нерівномірність та інтенсивність опадів, збіль-
шується тривалість бездощових періодів, зро-
стає ймовірність агрономічно несприятливих
атмосферних явищ — посух, суховіїв, ураганів,
пилових бур тощо. Проте це звичні негараз-
ди для степових територій, які мають певний
тренд повторюваності. Закономірність посух
виявляється у їх регулярності. Якщо викорис-
тати традиційний критерій літньої посухи у ви-
гляді значення гідротермічного коефіцієнта Се-
лянинова 0,6, то навіть середні багаторічні його
значення для каштанових солонцюватих ґрун-
тів становлять 0,45–0,60, тобто посухи для цих
територій є кліматичною нормою.
У зональному аспекті ймовірність посух

зменшується від 80–90% у Присивашші до 40%
на чорноземах південних, 20—40% — чорно-
земах звичайних, 10–20 % — чорноземах ти-
пових центральної і південної частини Лісосте-
пу. Тобто навіть в умовах цієї зони, ґрунти якої
є еталоном родючості в Україні, 1–2 роки з
10-ти є посушливими з відчутним недобором
урожаїв.
За даними І.Є. Бучинського [2], в Україні ймо-

вірність весняних посух, з урахуванням локаль-
них — 84%, літніх — 98, осінніх — 71%, зокрема
надзвичайно посушливих і катастрофічних —
відповідно 8, 26 і 5%. Якщо простежити дина-
міку найбільших посух в Україні, то виявимо
певний 100-річний або близький до нього цикл.
Посухи 1872, 1873 і 1875 рр. дуже позначи-

лися на врожайності і, відповідно, експорті зер-
нових, що викликало занепокоєння землевлас-
ників. Після фінансування ними ґрунтових до-
сліджень з’явилася робота В.В. Докучаєва
«Русский чернозем» (1883 p.) як фундамент
для науки ґрунтознавства. Через 100 років, у
1972 і 1975 рр. ці катастрофічні за значенням
посухи повторились. Аналогічні паралелі можна
провести між посухами 1833–1834 pp. і 1934 p.,
1845 і 1848 рp. та 1946 і 1948 рp., 1851 та
1951 рр. і 1954 р., 1859 та 1959 рр., 1863 та
1963 рр., 1868 та 1968 рр., 1883 та 1983 рp.,
1891 та 1994 рр., 1901 та 2001 рр., 1906 p. та

весняною посухою 2006 p. (південь України),
локальними посухами 1909 та 2009 рp., 1911
та 2011 рр. (осіння посуха).
Крім цих років, досить сильні посухи спо-

стерігалися в 1915, 1918 та локально 1921,
1924 pp., тому цілком імовірним є їх повторен-
ня у ХХІ ст. До речі, епіцентром посух 1918,
1921 та 1924 pp., поряд з традиційними півден-
ними регіонами, були східні області, навіть зони
Лісостепу. У 1924 р. на південному сході Пол-
тавщини і в сусідніх районах Харківщини за рік
випало менше 240 мм опадів за середнього
багаторічного їх значення 450–500 мм, три-
валість бездощового періоду у Полтаві дося-
гала 115 днів [2].
За даними В.Ф. Сайка [11], за 2600 років у

східній Європі було 839 років, екстремальних
за погодними умовами, або кожен 3-й, 469 —
голодних, або кожен 5–6-й рік. Надзвичайними
недородами характеризувалися 697 років; за-
гибеллю озимих — кожен 7-й рік, надзвичай-
ною посухою — кожен 14-й і надмірним зволо-
женням — кожен 14-й рік. Спостерігається вра-
жаюча закономірність у тому, що у кожному
сторіччі 79-й рік був надзвичайно неврожайним:
479-й, 579-, 679-, 879-, 979-, 1079-, 1179-, 1279-,
1379-, 1479-, 1579-, 1679-, 1779-, 1879-, 1979-й рр.
Ці дані доповнюють наведені вище про цик-

лічні 100-річні закономірності між посухами в
XIX і XX ст.
На жаль, людство тисячоліттями не може

пояснити природний механізм, що зумовлює
циклічність зміни клімату на Землі.
Тому потрібно адаптувати систему земле-

робства відповідно до кліматичних реалій, зок-
рема сухого кліматичного циклу. Це і розвиток
зрошення, і зменшення непродуктивних втрат
вологи ґрунтами завдяки відповідному обробіт-
ку, і управління евапотранспірацією способом
удобрення, поглиблення спеціалізації земле-
робства відповідно до ґрунтово-екологічних
умов.
Потепління клімату в останні 20–30 років

здебільшого пов’язують з надмірними викида-
ми вуглекислого газу (СО2). Проте значна кіль-
кість учених, посилаючись на наведені вище
дані про циклічність змін клімату, схильні вва-
жати, що частка парникових викидів у атмос-
феру в глобальному потеплінні не перевищує
10–15%, а збільшення вмісту СО2 в атмосфері
є не причиною потепління, а його наслідком
[11]. Як приклад, наведено дані про причини
надзвичайної посухи 1979 p., яка стала на-
слідком високої сонячної активності.
Результати досліджень Інституту рослинниц-

тва імені В.Я. Юр’єва НААН свідчать про де-
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далі більший вплив зміни клімату в умовах
східного Лісостепу на ріст і розвиток сільсько-
господарських культур [4]. Характерною озна-
кою цих процесів є підвищення середньодобо-
вих температур, а також зміни розподілу опадів
упродовж року, в результаті чого значна їх кіль-
кість випадає взимку. Літні опади (зливи) ма-
ють високу інтенсивність, але дають мало ко-
ристі для збільшення запасів вологи у ґрунті,
оскільки стікають.
Аналіз середньодобової температури по-

вітря 1947–2008 рр. (7,9°С) свідчить про істот-
не її збільшення впродовж майже всього періо-
ду, порівняно з середньобагаторічними показ-
никами 1910–1940 рр. (6,8°С). Близькими до
1910–1940 pp. температурами характеризував-
ся період 1976–1985 pp. (7,3°C). Високі показ-
ники середньої річної температури повітря бу-
ли в 1996–2008 рр. (8,7°С). У середньому за
1947–2008 pp. найбільші підвищення темпера-
тури спостерігалися насамперед у зимово-вес-
няний період (грудень — квітень), відповідно на
1,6; 0,8; 2,5; 1,3 та 1,8°С до середніх багаторіч-
них показників за 1910–1940 pp. Періоди 1976–
1985 та 1986–1995 рр. характеризувалися біль-
шими або наближеними до норми показника-
ми кількості опадів — відповідно 586 і 546 мм.
Фази осіннього кущення та відновлення вес-

няної вегетації пшениці озимої в середньому за
2005–2007 рр. характеризувалися високими
запасами вологи. Найбільші показники виявле-
но за попередником чорний пар: 71,7–83,4 мм
у шарі ґрунту 0–30 см і 200,0–225,6 мм у шарі
0–100 см. Сидеральні пари мали дещо нижчі
показники — 64,4–76,7 мм і 184,2–204,1 мм
відповідно.
Отже, погодні умови 1996–2007 рр. були

значно теплішими, з різкішими коливаннями
середньодобової температури і кількості опадів

порівняно з 1910–1940 рр. Потепління осінньо-
зимового періоду на 0,9–4,5°С сприяють три-
валішому вегетаційному періоду озимих куль-
тур восени та більш ранньому відновленню
весняної вегетації. На фоні підвищення серед-
ньодобової температури спостерігається піз-
ніше припинення осінньої вегетації пшениці
озимої: від 7 листопада (2006 р.) до 27 листо-
пада (у 2007 p.), що сприяє можливості їх піз-
нішої сівби.
Так, за результатами 2005–2008 рр. дослі-

джень, найбільший урожай зерна пшениці ози-
мої отримано за сівби у 2-гу — на початку 3-ї
декади вересня. Тоді як за результатами ми-
нулих років оптимальними для зони Лівобереж-
ного Лісостепу вважався строк сівби 25 серп-
ня — 10 вересня. Пояснюється це кращою пе-
резимівлею рослин пізніх строків сівби, оскільки
на час припинення осінньої вегетації вони ма-
ють добре розвинену, не перерослу, не ураже-
ну хворобами і не пошкоджену шкідниками ве-
гетативну масу, накопичують достатню кількість
вуглеводів, добре укорінюються і забезпечують
високий урожай (табл. 1).
Накопичення вологи у ґрунті, втрати на ви-

паровування та здатність забезпечувати по-
трібний рівень використання її рослинами впро-
довж вегетації значною мірою залежать від
водно-фізичних властивостей ґрунтів.
Дослідженнями лабораторії геоекофізики

ґрунтів ННЦ «Інститут ґрунтознавства та аг-
рохімії імені О.Н. Соколовського» (ННЦ ІГА)
установлено, що ґрунтово-гідрологічні констан-
ти змінюються, головним чином, залежно від
просторових особливостей гранулометричного
складу, які зумовлюють накопичення і збере-
ження міцно-слабозв’язаної і вільної форм во-
логи [5].
За параметрами вмісту і співвідношення різ-

Підвищення стійкості землеробства
в умовах глобального потепління

Попередник — чорний пар
12.09.07 6,05 6,50 6,65 6,96 6,54
22.09.07 6,30 6,64 6,11 6,31 6,34
01.10.07 5,92 6,15 6,37 6,28 6,18
11.10.07 5,19 5,37 5,74 5,80 5,53

Попередник — горох на зерно
12.09.07 5,43 6,10 6,84 6,90 6,32
22.09.07 6,11 6,34 7,02 6,68 6,54
01.10.07 4,97 5,22 6,60 6,67 5,87
11.10.07 3,49 3,51 4,70 4,98 4,17
НІР0,05 А — 0,06; Б — 0,06; АБ — 0,17 т/га

1. Урожайність пшениці озимої сорт Василина залежно від попередни ів, фонів живлення
та стро ів сівби, т/ а, 2008 р. [4]

Фон живлення (Б)

фон +
N60P60K60 +N30

без добрив гній 30 т/га (фон) фон +N30P30K30

Середнє за
строками сівби

Строк сівби
(А)
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них категорій вологи, за ступенем доступності
її рослинам зроблено потенційну агрономічну
оцінку ґрунтів. Чим вищою є частка всієї дос-
тупної (ВВ — НВ) (ВВ — вологість в’янення,
НВ — найменша вологоємність) і, особливо,
легкодоступної (ВРК — НВ) (ВРК — вологість
розриву капілярів) вологи у вологоємності ПВ
(ПВ — повна вологоємність), тим вища потен-
ційна агрономічна цінність ґрунту. Потенційна
здатність орних ґрунтів утримувати доступну
вологу (в інтервалі НВ — ВВ) коливається у
досить широких межах — від 0,26 до 0,76. Це
означає, що 26–76% об’єму ґрунтових пор мо-
же бути зайнято доступною для рослин ґрун-
товою вологою. Частина цієї вологи (приблиз-
но половина — 13–38%) — найдоступніша росли-
нам, тому що перебуває в інтервалі ВРК — НВ.
Одним з найважливіших показників позитив-

ної оцінки водних властивостей ґрунтів є їх во-
логоємність, тобто наявність у кореневому шарі
відповідного порового простору, здатного вміс-
тити значну кількість вологи. Найвища загаль-
на водоємність — у чорноземних ґрунтах. Вод-
ночас у більшості орних ґрунтів, як правило,
менше половини цієї вологи потенційно доступ-
на для рослин, і лише 4-ту частину можна вва-
жати легкодоступною.
Близько 80% орних земель України (понад

24 млн га) мають такі типи водного режиму
ґрунтів, які формують домінування дефіцитно-
го (або періодично дефіцитного) зволоження.
Це робить водний режим украй важливим фак-
тором, що найчастіше лімітує родючість ґрунтів
і врожаї сільськогосподарських культур. Від
рівня і характеру зволоження залежить бонітет-
на оцінка, схильність ґрунту до деградації, сту-
пінь ризику втрат урожаю культур і вибір за-
ходів з адаптації або меліорації.
Проведено оцінку провідних культур (пше-

ниці озимої, ячменю і буряків цукрових) щодо
реакції на зволоження, яка визначається, крім
фізіологічних особливостей, рівнем родючості
ґрунту, способами сівби, обробітку, удобрення
і загальною культурою землеробства, здатною
підвищити коефіцієнт корисної дії атмосферної
вологи завдяки зменшенню непродуктивного
випаровування. Згідно з оцінкою зволоженість
ґрунтів під час вирощування цих культур тільки
в провінціях Полісся та у Західній і Правобе-
режній провінціях Лісостепу близька до потріб-
ного рівня. На всіх інших територіях тією чи
іншою мірою відчувається нестача вологи,
особливо це характерно для лівобережних про-
вінцій Лісостепу і Степу, а найбільше — підзон
Степу Південного і Степу Сухого.
Провідні сільськогосподарські культури про-

ходять основні фази розвитку, особливо фазу
формування генеративних органів, в умовах
нестачі вологи, що пояснює переважно невисо-
кі врожаї культур і зумовлює потребу вдоскона-
лення агротехнологій, спрямованих на збере-
ження та ощадливе витрачання вологи ґрунту.
Отже, на переважній площі орних земель

(близько 24 млн га) високоефективне земле-
робство має базуватися на комплексі постійно
діючих заходів, спрямованих на оптимізацію
водного режиму орних ґрунтів. Серед карди-
нальних заходів оптимізації і стабілізації аграр-
ного виробництва в періодичних і систематич-
них посушливих умовах (особливо в зонах Лі-
вобережного Лісостепу і південних провінцій
Степу) є зрошення. Слід зазначити, що в Ук-
раїні впродовж 70–90-х років XX ст. площі зро-
шуваних земель постійно збільшувались і на
кінець 1990 р. досягли 2,5 млн га. Проте і нині
меліоративні системи загальнодержавного зна-
чення (магістральні і міжгосподарські канали і
трубопроводи, насосні станції, гідротехнічні
споруди, накопичувачі) спроможні забезпечува-
ти зрошення земель на площі 1,8–2 млн га [10].
Однак технічний стан внутрішньогосподарських
систем, які перебувають на балансі сільсь-
когосподарських підприємств і в комунальній
власності, дає змогу проводити зрошення на
площі близько 850 тис. га. Фактично в період
2003–2006 pp. щороку поливали не більше 650
тис. га. Значно зменшилася забезпеченість
дощувальною технікою. За останні 15 років з
різних причин у неполивні землі переведено
близько 450 тис. га зрошуваних земель.
Основними причинами такої ситуації є недо-

статня фінансова підтримка державою сфери
розвитку меліорацій земель, недосконала си-
стема кредитування, відсутність часткової ком-
пенсації вартості дощувальної техніки. Як на-
слідок — зрошуване землеробство втрачає
роль стабілізувального фактора продовольчо-
го забезпечення держави.
Головними питаннями у відновленні зрошен-

ня має стати мінімізація меліоративного наван-
таження на ґрунт способом раціонального нор-
мованого водокористування і переведення зро-
шуваного землеробства на адаптивно-ланд-
шафтні екологічно безпечні системи. Подальший
розвиток зрошення в Україні має базуватися на
обґрунтуванні ряду комплексних завдань, се-
ред них: визначення потреби у зрошенні та
водовідведенні у контексті змін клімату — чер-
гуванні гостро посушливих років з аномальною
кількістю опадів; оптимізація співвідношення
площ між способами поливу для різних регіонів
і сільськогосподарських культур; реконструкція
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та модернізація наявних дренажних систем,
підвищення насиченості зрошуваних земель
дренажем; розробка комплексу заходів з управ-
ління родючістю зрошуваних земель, поліпшен-
ня їхнього агроекологічного стану та рівня ви-
користання; забезпечення потреби у дощуваль-
ній техніці та ін.
Глобальне потепління може призвести до

зниження рівня забезпеченості водними ресур-
сами та погіршення їхньої якості вже в най-
ближчі 10–15 років. Одним із способів розв’я-
зання в майбутньому цих проблем є застосу-
вання водо- та енергозбережних, екологобез-
печних способів мікрозрошення. Уже нині в Ук-
раїні успішно експлуатується близько 50 тис. га
краплинного зрошення. Проте частка способів
мікрозрошення у поливному землеробстві має
становити не менше 20–25%, або на 200–
250 тис. га [10].
Відносна ефективність зрошення без комп-

лексу агромеліоративних заходів з часом, під
впливом ґрунтово-деградаційних процесів, по-
ступово знижується. Застосування агромеліо-
ративних заходів під час зрошення підвищує
врожайність культур в 1,0–2,2 раза порівняно
з незрошуваним аналогом і в 1,1–1,4 раза по-
рівняно зі зрошенням без застосування заходів
[1]. Тому водночас із поширенням зрошення у
нових регіонах потрібно розробляти інтеграль-
ну систему протидеградаційних заходів, дифе-
ренційованих за рівнями застосування залеж-
но від еколого-агромеліоративного стану зе-
мель.
За несприятливих кліматичних змін найак-

туальнішими є питання максимального нако-
пичення опадів упродовж року і раціонального
використання вологи у вегетаційний період.
Цьому значною мірою сприяє впровадження
новітніх технологій обробітку ґрунту, головним
чином таких, за яких кожного року орний шар
не перевертають (плоскорізний обробіток, чи-
зельний, поверхневий, нульовий) і дають змо-
гу зберігати на поверхні ґрунту рослинні решт-
ки і накопичувати мульчу, яка поліпшує погли-
нання опадів і зберігання вологи у ґрунті. За
даними ННЦ ІҐА [7], мульчування ґрунту соло-
мою значно поліпшувало його агрофізичні влас-
тивості і гарантувало збільшення в 4 рази вміс-
ту продуктивної вологи (порівняно з контролем)
в шарі 0–50 см у червні, що забезпечило при-
ріст урожаю зерна ячменю 4,6 ц/га.
Важливим фактором збереження і накопи-

чення вологи є система протиерозійних за-
ходів. Узагальнені дані свідчать, що традицій-
но у весняно-літній період з орних земель сті-
кає близько 10% опадів, випаровується з по-

верхні ґрунту 40–42, йде на транспірацію рос-
линами близько 50%. Тому впровадження у
землеробстві комплексу заходів, спрямованих
на зниження втрат вологи від стікання і знижен-
ня випаровування та транспірації, підвищить
ефективність використання вологи культурни-
ми рослинами на формування врожаю [14].
Нестійкі метеорологічні умови року, за дани-

ми багатьох досліджень, зумовлюють коливан-
ня врожаїв сільськогосподарських культур у
межах ±40–50%. Ці коливання значно зменшу-
ються на окультурених ґрунтах, що використо-
вуються за принципом розширеного відтворен-
ня ефективної родючості. За узагальненими
даними, зниження врожайності зернових куль-
тур на окультурених ґрунтах у посушливих умо-
вах майже удвічі (залежно від типу ґрунту) мен-
ше порівняно з ґрунтами з низькою окультуре-
ністю [7].
Одним із важливих напрямів використання

вологи є впровадження у сівозмінах культур з
різними транспіраційними коефіцієнтами. У зоні
Степу низькі транспіраційні коефіцієнти у куку-
рудзи, проса, сорго. Важливо також збільшува-
ти у структурі посівів частку площ озимих і ярих
культур, які закінчують проходження фаз орга-
ногенезу до настання літньої спеки і гострого
дефіциту вологи (ячмінь і пшениця озимі та
ярі). На особливу увагу заслуговує соняшник.
Завдяки специфічній будові кореневої системи
і формуванню біомаси він споживає вологу не
тільки з шару 0–50 см (як культура з мичкува-
тою кореневою системою), а й з глибших гори-
зонтів ґрунту. Тому, наприклад, у науково об-
ґрунтованих сівозмінах до початку 2000 p. після
соняшнику в лісостеповій і степовій зонах роз-
міщували пар, який здатний компенсувати
втрати ґрунтової вологи. Нині в агрохолдингах
і багатьох фермерських господарствах, на
жаль, площі соняшнику у зв’язку з його висо-
кою рентабельністю значно перевищують до-
пустимі норми.
Перед селекціонерами постали величезні

завдання у створенні витривалих до посушли-
вих умов сортів сільськогосподарських культур
з меншими транспіраційними коефіцієнтами.
Істотним резервом вологи на полях в умо-

вах її дефіциту є забезпечення надійного захис-
ту посівів від забур’яненості. За недостатнього
захисту посівів від бур’янів (за традиційного
типу забур’янення) вже від початку вегетації до
3-ї декади липня вони поглинають 100–130 мм
доступної для культурних рослин вологи з ґрун-
ту [3]. Одночасно відбувається і великий винос
рослинами бур’янів доступних сполук мінераль-
ного живлення: азоту — до 192, фосфору — 83,

Підвищення стійкості землеробства
в умовах глобального потепління
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калію — 244 кг/га. Завдяки системі надійного
захисту посівів від бур’янів підвищується ефек-
тивність використання запасів вологи і пожив-
них речовин на формування врожаю.
Одним із найважливіших заходів підвищен-

ня врожайності й ефективного використання
запасів ґрунтової вологи є впровадження нау-
ково обґрунтованої системи удобрення у сіво-
змінах.
Теоретичною основою впливу добрив в умо-

вах недостатньої вологозабезпеченості стали
праці К.А. Тимірязєва [12]. Його дослідження-
ми доведено, що серед зовнішніх факторів, за
допомогою яких можна зменшити непродук-
тивні втрати вологи рослинами, важлива роль
належить застосуванню добрив. Під впливом
добрив на кожну одиницю створеної органічної
речовини рослини випаровують менше вологи,
ніж ті, під які добрива не вносили. Установле-
но, що мінеральні добрива підвищують осмо-
тичний тиск клітинного соку і ступінь гідратації
колоїдів, збільшують уміст колоїдно зв’язаної
води.
Особливо істотно впливають на стабілізацію

рівня врожайності фосфорні і калійні добрива
[7]. За даними Граківського дослідного поля
ННЦ ІҐА, приріст урожаю зерна ячменю від вне-
сення фосфорних добрив у роки з недостатньою
кількістю опадів у період від кущення до коло-
сіння досягав 30–40% до фону NK (табл. 2).
Значний вплив поліпшення фосфатного

живлення на стійкість сільськогосподарських
культур до несприятливих умов вологозабез-
печеності встановлено у дослідженнях з моде-
люванням різних рівнів забезпеченості ґрунтів
рухомим фосфором (див. табл. 2). Як свідчать

дослідні дані, за нестачі в ґрунті вологи різко
знижується рухомість ґрунтових фосфатів і їхнє
споживання рослинами, що також пов’язане з
проникненням кореневої системи у глибокі ша-
ри ґрунту, які значно бідніші на фосфор.
Ефект підвищення стійкості сільськогоспо-

дарських культур проти несприятливих умов
вологозабезпеченості зумовлюється також
структурними змінами органоїдів клітин і пору-
шенням функцій поглинання води в умовах
фосфатного голодування, і навпаки, їхньою
вищою активністю за достатнього забезпечен-
ня рослин фосфором.
За нашими даними, використання води на

1 ц сухої речовини під час вирощування куку-
рудзи на силос і буряку цукрового зменшуєть-
ся на чорноземі типовому з високим умістом
фосфору на 20–25% порівняно з ґрунтом з його
низькою забезпеченістю. За внесення добрив
ця різниця значно зменшується, але залиша-
ється істотною.
Фосфати, які залишаються у ґрунті в рухо-

міших формах, створюють умови для підтри-
мання стійкості рівноваги вмісту засвоюваних
фосфатів навіть за недостатнього зволоження,
а краща забезпеченість рослин фосфором на
ранніх стадіях розвитку сприяє утворенню
більш розгалуженої кореневої системи і поліп-
шенню її співвідношення з надземною масою.
Цим пояснюється зменшення залежності по-
глинання і виносу фосфору врожаєм від кіль-
кості опадів (особливо за їх дефіциту).
Поліпшення агрохімічного фону ґрунтів спри-

яє підвищенню стійкості врожаю до несприят-
ливих умов зволоження завдяки й економічні-
шому використанню вологи на 1 ц отриманої

1956, 1957, 1959 151 14 4 16 1040 7,6 10,2
1948, 1950, 1960, 1963, 1967,
1968 163 17 19 17 1083 10,4 14,6
1949, 1951, 1971, 1972 128 20 24 15 1048 16,6 20,1
1953, 1965, 1969 173 26 16 15 900 18,6 24,7
1952, 1955, 1958, 1961,
1964,1966, 1970, 1973 184 35 30 14 983 24,0 30,2
Середнє за 24 роки 164 24 21 13 1027 14,2 21,3

2. Вплив фосфорних добрив на врожайність ячменю залежно від ліматичних мов (за да-
ними Гра івсь о о дослідно о поля ННЦ ІҐА імені О.Н.Со оловсь о о)
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продукції. За результатами досліджень, евапо-
транспірація (сумарне випаровування води
ґрунтом і рослинами) на високому агрохімічно-
му фоні зростає значно менше, ніж урожай, а
споживання води на 1 ц врожаю основної про-
дукції на цих фонах зменшується [6].
Особливо помітний вплив агрохімічного фо-

ну ґрунту на споживання води в екстремальних
умовах 1981 p.: витрати води на 1 ц сухої ре-
човини кукурудзи на 5,5 м, а буряків цукро-
вих на 9,7 м менші на ґрунті з високим фосфат-
ним рівнем (табл. 3).
У несприятливі за зволоженням роки у по-

сушливій степовій зоні дуже ефективним агро-
заходом, який допомагає рослинам краще ви-
тримувати посуху, є рядкове припосівне вне-
сення суперфосфату або складних добрив у
дозі 10–15 кг/га Р2О5. Багаторічні дані дослі-
джень свідчать, що за застосування цього аг-
розаходу сумарна потреба ґрунтової вологи на
створення одиниці врожаю зерна у пшениці
озимої зменшується на 15%, у ячменю — на
30, у проса — на 24%, а врожайність зерна
зростає на 4–5 ц/га.
Дискусійним є питання про застосування

азотних добрив у підживлення пшениці озимої.
Підвищений вміст азоту у ґрунті на початок ве-
гетації рослин навесні, у зв’язку з активними
процесами нітрифікації за сприятливих умов
температури і вологи (особливо після таких
попередників, як чорний пар або багаторічні
трави) зумовлює активний розвиток кореневої
системи та інтенсивне кущення. При цьому
певна частина рослин не зав’язує колоса, але
витрачає значну кількість ґрунтової вологи на
створення вегетативної маси. Дослідженнями
встановлено, що високий ефект азотних доб-

рив під час підживлення пшениці озимої у 2013
р. (з посушливою весною) зумовлений низьки-
ми запасами мінерального азоту, які після непа-
рових попередників станом на 16 квітня не пе-
ревищували 30 кг/га і навіть після чорного пару
були в межах 50–60 кг/га в шарі 0–60 см. Ус-
тановлено, що ефективнішому використанню
азоту у процесах синтезу білкових речовин
сприяє оптимальне співвідношення у ґрунті мі-
нерального азоту і рухомих форм фосфору,
тому на ґрунтах із підвищеним і високим умі-
стом фосфору негативний вплив підживлення
азотними добривами на посухостійкість змен-
шується. Отже, підживлення пшениці озимої
азотними добривами в умовах посушливої вес-
ни забезпечує високий приріст врожаю і знижує
негативний вплив кліматичних факторів, але за
обов’язкового врахування вмісту мінерального
азоту в шарі 0–60 см за визначення оптималь-
ної дози добрив.
Установлено посилення посухостійкості рос-

лин під впливом дії мікроелементів у резуль-
таті процесів, які відбуваються на їх фоні у рос-
линному організмі: перегрупування форм води
в рослині; підвищення гідратації колоїдів про-
топлазми і водоутримувальної здатності лист-
ків; активізація вуглецевого і азотного обміну у
рослинному організмі; збільшення вмісту в рос-
линах аскорбінової кислоти. Тому застосуван-
ня мікродобрив є ефективним заходом для
зменшення ризиків недобору врожаїв у посуш-
ливих умовах [13].
Узагальнені наведені дані свідчать, що за-

стосування науково обґрунтованої системи удоб-
рення культур зменшує витрати вологи на фор-
мування врожаю і знижує його коливання у не-
сприятливі за зволоженням роки.

Кукурудза на силос
Низький (природний) Контроль 340 6,7 28,7
Високий » 369 6,5 23,2

Буряки цукрові
Низький (природний) Контроль 214 14,8 38,8

N180P180K180 389 9,6 30,7
Високий Контроль 334 9,4 29,1

N180P180K180 409 8,9 26,6

3. Витрати води на рожай сільсь о осподарсь их льт р, 1981 р.

Витрати води на 1 ц, м3

сухої речовиниосновної продукції

Фосфатний
рівень ґрунту

Варіант
досліду

Урожайність, ц/га

Кліматичні показники землеробської тери-
торії України мають широку амплітуду се-

Висновки

редніх багаторічних значень, характерною
особливістю яких є певна періодичність змін
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теплих і холодних періодів. Узагальнені дані
свідчать, що посушливі роки повторюються
з інтервалом близько 100 років.
На більшості території України клімат в

останні роки змінюється від прохолодного з
підвищеною кількістю опадів на більш теплий
і посушливий, в якому атмосферні опади ви-
падають переважно в осінньо-зимовий період
або влітку — у вигляді злив, які зумовлюють
стікання вологи з полів і їх затоплення у по-
нижених місцевостях.
Підвищення середньодобової температури

на 0,7–1,5°С сприяє продовженню вегетацій-
ного періоду восени і зумовлює пізніші стро-
ки припинення осінньої вегетації пшениці ози-
мої, що дає змогу перенесення на 2–3 декади
(на кінець вересня) термінів її сівби.
Накопичення продуктивної вологи у ґрунті,

її втрати на випаровування та здатність за-
безпечувати потрібний рівень використання
її рослинами у період вегетації значною мірою
залежать від водно-фізичних властивостей
ґрунтів. Близько 80% орних земель України
(понад 24 млн га) мають такі типи водного
режиму ґрунтів, які формують домінування
дефіцитного (або періодично дефіцитного)
зволоження. Це робить водний режим украй
важливим фактором, що найчастіше лімітує

родючість ґрунтів і врожаї сільськогосподар-
ських культур. Кардинальним заходом опти-
мізації і стабілізації аграрного виробництва в
періодичних і систематичних посушливих
умовах клімату (особливо в зонах Лівобереж-
ного Лісостепу і південних провінцій Степу) є
зрошення. Головними завданнями у віднов-
ленні зрошення має стати мінімізація меліо-
ративного навантаження на ґрунт способом
нормованого водокористування і переведен-
ня зрошуваного землеробства на адаптивно-
ландшафтні екологічно безпечні системи.
Одним із важливих чинників максимального

накопичення атмосферних опадів упродовж
року і використання вологи у вегетаційний
період є впровадження комплексу агротех-
нічних заходів, до якого входять: оптиміза-
ція структури посівних площ, вологозбережні
способи обробітку ґрунту, система удобрен-
ня культур та боротьба з бур’янами.
Як свідчать наукові дані і досвід передових

господарств, упровадження всього комплексу
раціонального збереження і використання во-
логи та меліоративних заходів дають змогу
мінімізувати негативний вплив глобального
потепління і періодичних посух на стабіль-
ність землеробства та одержання високих
урожаїв сільськогосподарських культур.
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КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ
ТЕМНО-СІРОГО ОПІДЗОЛЕНОГО
ҐРУНТУ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ
УДОБРЕННЯ
По азано вплив систем добрення на ислотно-
основні властивості темно-сіро о опідзолено о
ґр нт через 3 ротації орот оротаційної
зернопросапної плодозмінної сівозміни.
Поєднане внесення мінеральних добрив, ною,
сидератів і соломи забезпеч є зниження вміст
р хомо о алюмінію й обмінно о водню в орном
й підорном шарах, сприяє підвищенню вміст
атіонів Ca2+ і Mg2+ та зростанню співвідношення
між ними.

Кислотно-основні показники є найбільш дина-
мічними в характеристиці фізико-хімічних власти-
востей ґрунтів і змінюються за антропогенного
впливу, особливо за внесення добрив і хімічних
меліорантів [2].
Від кислотно-основних властивостей залежать

доступність і рухомість елементів живлення, жит-
тєздатність мікроорганізмів, мінералізація органіч-
ної речовини, розчинення важкорозчинних сполук,
процеси вивітрювання первинних і вторинних мі-
нералів, коагуляції й пептизації колоїдів та інші
фізико-хімічні явища в ґрунті [5, 11]. Ґрунти з не-
сприятливими кислотно-основними властивостя-
ми потребують поліпшення режимів мінерально-
го живлення і регулювання кислотності [4].
Регулярне внесення мінеральних добрив, ви-

нос з урожаєм кальцію та його вимивання в умо-
вах промивного типу водного режиму сприяють
значному підкисленню ґрунтового середовища.
При цьому зростає вміст рухомого алюмінію, змен-
шується сума увібраних основ та погіршується
груповий склад гумусу ґрунту [3].
Методика досліджень. Польові досліди здійс-

нювали в умовах стаціонарного досліду кафедри
ґрунтознавства, землеробства та агрохімії
Львівського національного аграрного університе-
ту. Чергування культур у короткоротаційній зерно-
просапній плодозмінній сівозміні було таким: пше-
ниця озима — буряки цукрові — ячмінь ярий —

Ключові слова: кислотно-основні властивості, темно-сірий опідзолений ґрунт, система
удобрення.

конюшина лучна. Схема досліду передбачала кон-
троль, мінеральну, органічну та органо-мінераль-
ну системи удобрення з різним насиченням орга-
нічними добривами: 1. Контроль (без добрив).
2. Мінеральна система удобрення N390P210K430
(сума NPK — 1030). 3. Органо-мінеральна сис-
тема удобрення N390P207K430, з них N270P150K263
внесено з мінеральними добривами (сума NPK —
1030, насиченість сівозміни органічними добрива-
ми — 6,25 т/га сівозмінної площі). 4. Органо-міне-
ральна система удобрення N390P210K430 (сума
NPK — 1030), з них унесено з мінеральними доб-
ривами N100P170K173, насиченість сівозміни орга-
нічними добривами — 12,5 т/га. 5. Органо-міне-
ральна система удобрення N390P210K430 (сума
NPK — 1030), з них унесено з мінеральними доб-
ривами N50P85K113, ступінь насичення органіч-
ними добривами — 15 т/га сівозмінної площі.
6. Органічна система удобрення N390P210K430,
(сума NPK — 1030), ступінь насичення органічни-
ми добривами — 17,5 т/га.
Як мінеральні добрива в досліді використову-

вали суперфосфат простий гранульований, калій-
ну сіль, що вносили в основне удобрення. Азотні
(аміачну селітру) вносили під передпосівний об-
робіток і в підживлення. Як органічні добрива в
основне удобрення під буряки цукрові використо-
вували напівперепрілий соломистий гній великої
рогатої худоби, редьку олійну на сидерат і соло-
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Кислотно-основні властивості темно-сірого
опідзоленого ґрунту за різних систем удобрення

му пшениці озимої. Загальна площа дослідних
ділянок — 400 м2, облікова — 374 м2, повторність
досліду — 3-разова, розміщення ділянок — систе-
матичне.
Показники в ґрунті визначали за загальноприй-

нятими методиками: гідролітичну кислотність — за
ДСТУ 5041:2008, обмінну кислотність — потенціо-
метрично, іони алюмінію — за ГОСТ 26485–85,
суму увібраних основ — ГОСТ 28721–88 після ІІІ
ротації сівозміни.
Результати досліджень. Системи удобрення

істотно впливали на кислотно-основні властивості
темно-сірого опідзоленого ґрунту (таблиця).
Під впливом органо-мінеральної системи удоб-

рення гідролітична кислотність знижується з 4,03
до 2,69 мг·екв/100 г ґрунту. Під дією добрив змі-
нюється також і співвідношення між катіонами вод-
ню та алюмінію в загальній величині гідролітич-
ної кислотності (рис. 1).
В умовах досліду спостерігалася тенденція до

зростання частки алюмінію Al3+ у підорному шарі
і зменшення частки катіону водню Н+. На нашу
думку, це пов’язано з посиленням окисних про-
цесів у верхньому шарі та деякою міграцією Al3+

профілем ґрунту.
У нижньому шарі (21–40 см) уміст алюмінію був

дещо вищим порівняно з показниками у верхньо-
му шарі. Показники рухомого алюмінію у варіанті,
де застосовували мінеральну систему удобрення,
були на рівні контролю. У варіантах із застосуван-
ням органічних добрив системи удобрення спри-
яли зниженню показника гідролітичної кислотності,
зокрема частки обмінного водню і рухомого алю-
мінію. Частка Al3+ у загальному показнику гідро-
літичної кислотності коливалася від 32,5 до 48,5%.
У варіантах, де застосовували мінеральну систему
удобрення, і на контролі в підорному шарі частка
рухомого алюмінію сягала 48,5%, що, на нашу

думку, опосередковано свідчить про інтенсивні
процеси вивітрювання.
Слід зазначити, що вміст рухомого алюмінію

тісно корелює з величиною гідролітичної кислот-
ності ґрунту (рис. 2), зокрема у верхньому шарі
ґрунту (коефіцієнт регресії становить R2=0,9816).
Цю залежність можна описати таким рівнянням

лінійної регресії:
у = 0,4627х–0,3775,

де х — уміст рухомого алюмінію, у — гідролітич-
на кислотність.
Склад увібраних основ на рівні з вбирною здат-

ністю ґрунту визначає основні фізико-хімічні вла-
стивості ґрунту. Склад увібраних основ та їх
кількість зумовлюється ємністю поглинання каті-
онів, величина якої залежить від гранулометрич-
ного і мінералогічного складу ґрунту, загального
вмісту колоїдних часточок, умісту гумусу і кислот-
но-основних властивостей.
Показники складу ввібраних основ значною

мірою визначають рівень родючості ґрунту та без-
посередньо впливають на ефективність застосу-

1 0–20 4,00 2,48 1,52 8,26 2,29 0,12 0,20 10,86 10,55 3,69
21–40 4,03 2,07 1,96 8,34 2,30 0,11 0,20 10,95 10,64 3,66

2 0–20 3,95 2,53 1,42 8,42 2,24 0,14 0,27 11,06 10,66 3,77
21–40 3,81 1,98 1,83 8,57 2,27 0,14 0,20 11,17 10,84 3,78

3 0–20 3,33 2,20 1,13 9,57 2,54 0,12 0,30 12,53 12,11 3,78
21–40 3,19 1,72 1,47 10,44 2,60 0,14 0,26 13,43 13,04 4,03

4 0–20 2,97 1,99 0,98 10,38 2,74 0,17 0,29 13,57 13,12 3,80
21–40 2,86 1,54 1,31 11,01 2,57 0,16 0,30 14,04 13,58 4,30

5 0–20 2,81 1,90 0,91 10,66 2,63 0,18 0,29 13,75 13,28 4,09
21–40 2,74 1,54 1,21 11,34 2,56 0,19 0,29 14,38 13,90 4,47

6 0–20 2,71 1,79 0,92 10,89 2,71 0,19 0,29 14,08 13,61 4,03
21–40 2,69 1,48 1,21 11,19 2,55 0,19 0,33 14,25 13,73 4,44

Динамі а ислотно-основних властивостей темно-сіро о опідзолено о ґр нт під впливом
різних систем добрення (середнє за 4-ма полями сівозміни), 2012 р.
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Рис. 1. Динамі а ідролітичної ислотності
темно-сіро о опідзолено о ґр нт та вміст
атіонів алюмінію і водню під впливом різних
систем добрення (середнє за полями сіво-
зміни), м ·е в/100 ґр нт : – – — ідролі-
тична ислотність; – – — міст іонів водню;
–- –- — міст іонів алюмінію
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вання добрив. Співвідношення Са2+:Мg2+ харак-
теризує ступінь забезпеченості вбирного комплек-
су кальцієм. В агрогенно трансформованих ґрун-
тах відзначається дещо нижчий уміст обмінного

магнію в ґрунтовому вбирному комплексі порівня-
но з ґрунтами, що не піддаються антропогенному
впливу. Уміст Ca2+ і Mg2+ у ґрунтовому вбирному
комплексі залежав від застосування різних систем
удобрення (рис. 3).
У контрольному варіанті показники вміс-

ту Са2+ і Mg2+ становили відповідно 8,26 і
2,29 мг·екв/100 г ґрунту в шарі 0–20 см. Із глиби-
ною вміст кальцію зростав, а магнію залишався на
попередньому рівні.
Застосування мінеральної системи удобрення

сприяло деякому підвищенню вмісту кальцію, а
вміст магнію навпаки — дещо знизився.
Поєднане внесення органічних і мінеральних

добрив забезпечувало певне зростання вмісту
кальцію і магнію в ґрунтовому вбирному комплексі.
Найвищі показники вмісту кальцію і магнію забез-
печили системи удобрення з найбільшим насичен-
ням органічними добривами (варіант 5 і 6). Це
сприяло зростанню показників суми катіонів Са2+

і Mg2+ за варіантами досліду до 13,3–13,9 мг·екв/
100 г ґрунту.
Непропорційність зростання показників умісту

кальцію і магнію під впливом різних систем удоб-
рення зумовлювала зміну співвідношення між ци-
ми катіонами. В умовах досліду співвідношення
змінювалося з 3,7 у контрольному варіанті і варі-
анті із застосуванням мінеральної системи удобрен-
ня до 4,5 у варіанті, де застосовували органо-міне-
ральну систему удобрення (варіант 5) із насичен-
ням органічних добрив 15 т/га сівозмінної площі.

Рис. 2. Динамі а ідролітичної ислотності
залежно від міст р хомо о алюмінію в тем-
но-сіром опідзоленом ґр нті (середнє за
полями сівозміни)
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Рис. 3. Динамі а вміст альцію і ма нію під
впливом різних систем добрення (середнє
за полями сівозміни): — міст альцію;
— міст ма нію
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Дослідженнями встановлено, що внесення
мінеральних добрив сприяло підвищенню гід-
ролітичної кислотності за рахунок збільшен-
ня рухомого алюмінію і обмінного водню в ґрун-
товому вбирному комплексі, зменшенню вміс-
ту катіонів кальцію і магнію.

Висновки

Застосування органо-мінеральної системи
удобрення зумовлювало зниження вмісту ру-
хомого алюмінію та обмінного водню в орно-
му і підорному шарах, сприяло підвищенню
вмісту катіонів Са2+ і Mg2+ та зростанню
співвідношення між кальцієм і магнієм.
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УРОЖАЙНІСТЬ ДЕГРАДОВАНИХ
ТРАВОСТОЇВ ЗАЛЕЖНО ВІД
ПІДСІЯНИХ ВИДІВ І НОРМ БОБОВИХ
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Наведено рез льтати досліджень щодо
підвищення врожайності де радованих
травостоїв за рах но прямо о підсівання різних
видів бобових ба аторічних трав нерозроблен
дернин . Установлено, що
най он рентоспроможнішим видом є онюшина
л чна, я а за підсівання в нормі 14 / а
трим ється в травостої на рівні 76–86%,
забезпеч ючи при цьом до 10 т/ а с хої маси.

Нині актуальним є питання реновації дегра-
дованих лучних угідь, що сприятиме не лише
підвищенню їх продуктивності, а й поліпшенню
всієї агроекосистеми. Розроблено багато тех-
нологій, які, на жаль, не задовольняють сучас-
них екологічних вимог. Науковці [1, 4, 8] на-
полягають на біологізації інтенсифікаційних
процесів у рослинництві, наголошуючи на де-
градаційних явищах у культурному ґрунтотвор-
ному процесі і загалом критичному екологічно-
му стані планети. Головний метод реновації
вироджених лучних угідь — пряме підсівання
трав у дернину [13]. Ця технологія є перспек-
тивною в районах з достатнім атмосферним
зволоженням і наявністю великих площ кормо-
вих угідь, яких у Карпатському регіоні налі-
чується 900 тис. га. Вона дає змогу зекономи-
ти в 2–3 рази більше насіння та 4–5 разів змен-
шити витрати на пально-мастильні матеріали
[14]. Збільшення в травостої бобових багато-
річних трав дає можливість зекономити до 40–
50% азотних добрив [2, 3, 9, 11] .
Підсівання трав у нерозроблену дернину

належить до актуальних, практичних заходів,
що базуються на принципі взаємного доповню-
вання видів, і передбачає збагачення деградо-
ваних лучних ценозів бобовими видами бага-
торічних трав. Для збільшення частки бобових
компонентів у травостої застосовують техно-

Ключові слова: травостої, бобові трави, урожайність, ботанічний склад.

логії перезалуження сіножатей і пасовищ, які
містять заходи обробітку і повторного окульту-
рення ґрунту, його передпосівну оранку, куль-
тивацію, коткування і висівання. Унаслідок цьо-
го кількість проходів машинно-тракторних агре-
гатів по одному й тому самому сліду в окремих
випадках досягає 10 і більше разів. Останнім
часом здійснюють багато досліджень щодо мі-
німалізації кількості обробітків ґрунту [5, 7], про-
те вчені [10, 12, 15] відзначили, що зменшен-
ня кількості обробітків ґрунту не сприятиме
підвищенню вмісту органічної речовини в ньо-
му, аж поки їх не зведуть до нуля. Тому про-
понуємо всі технологічні процеси об’єднати і за
1 прохід агрегату підсіяти бобові багаторічні
трави в травостій.
Мета досліджень — обґрунтувати вибір ви-

дів бобових багаторічних трав та норм їх висі-
ву в нерозроблену дернину за системою нульо-
вого обробітку ґрунту.
Методика та результати досліджень. Дослі-

дження здійснювали на експериментальній базі
Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН у с. Лішня на осушених гончарним
дренажем дерново-середньопідзолистих по-
верхнево оглеєних, утворених на делювіальних
відкладах ґрунтах. Підсівання багаторічних бо-
бових трав виконували за допомогою причіпної
механічної сівалки Great Plains 1006 NT, яку
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Урожайність деградованих травостоїв залежно
від підсіяних видів і норм бобових багаторічних трав

Контроль (без підсівання) – 2,8 83,0 14,2 – – –
Конюшина лучна 14,0 76,0 21,1 2,9 86,2 10,7 3,1
     »           гібридна 9,8 69,1 23,5 7,4 76,8 18,4 4,8
Лядвенець рогатий 9,8 65,9 25,4 8,7 71,4 23,7 4,9
Конюшина лучна 7,0 64,3 26,8 8,9 71,1 25,2 3,7
     »           гібридна 4,9 54,0 33,0 13,0 64,7 29,8 5,5
Лядвенець рогатий 4,9 55,5 37,1 7,4 68,5 25,4 6,1
Конюшина лучна + 7,0
     »           гібридна 4,9

74,0 21,6 4,4 82,0 16,4 1,6

Конюшина гібридна + 4,9
лядвенець рогатий 4,9

71,0 23,5 5,5 79,9 17,0 3,1

Конюшина лучна +
     »          гібридна + 6,6
лядвенець рогатий 4,6 78,5 16,2 5,3 82,8 14,7 2,5

4,6

1. Ботанічний с лад де радованих травостоїв залежно від підсівання бобових видів і норми
висів ба аторічних трав

Рік

2010 2011Вид
багаторічних трав

(підсіяні)

Норма
висіву
насіння,
кг/га

Конюшина лучна 14 41,9 7,5 52,6 9,2 58,3 10,3 9,0 – –
  
      »         гібридна 9,8 36,6 6,6 42,6 7,1 54,3 9,4 7,7 –1,3 –14
Лядвенець рогатий 9,8 33,0 6,0 47,0 7,9 50,6 8,8 7,6 –1,4 –16
Конюшина лучна 7,0 32,8 5,9 49,2 7,9 46,3 7,8 7,2 –1,8 –20
      »         гібридна 4,9 31,7 5,6 40,5 7,2 38,9 6,9 6,6 –2,4 –27
Лядвенець рогатий 4,9 31,6 5,7 40,0 7,0 40,6 7,2 6,6 –2,4 –26
Конюшина лучна + 7

39,9 7,1 55,9 9,8 47,6 8,4 8,4 –0,6 –6      »         гібридна 4,9
Конюшина гібридна + 4,9

34,1 6,1 50,5 8,6 34,0 5,9 6,9 –2,1 –24лядвенець рогатий 4,9
Конюшина лучна + 6,6
     »          гібридна + 4,6 34,8 6,2 53,3 9,5
лядвенець рогатий 4,6 60,6 10,8 8,8 –0,2 –2

HIP05 1,69 0,36 2,15 0,38 2,75 2,75 0,32

2. Урожайність де радованих травостоїв залежно від підсівання бобових видів і норми висі-
в ба аторічних трав

Вид
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Рік

використовують для підсівання трав’яних куль-
тур з одночасним унесенням сухих мінераль-
них добрив. Норми і види висіяного насіння
наведено в табличному матеріалі.
Удобрення здійснювали навесні в дозі P60K90.

Перед підсіванням вносили вапняк з розрахун-
ку 3 т/га. Використання травостою в досліді —
3-укісне з проведенням першого укосу у фазі
колосіння злакових трав і бутонізації — почат-

ку цвітіння бобових, наступні скошування —
через 40–45 днів після попереднього. У дослі-
дженнях використано загальноприйняті ме-
тодики здійснення експериментальної робо-
ти та визначення показників хімічного складу
трави [6].
Під час проведення попередніх досліджень

з відновлення деградованих травостоїв прямим
підсіванням бобових багаторічних трав у нероз-
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Урожайність деградованих травостоїв залежно
від підсіяних видів і норм бобових багаторічних трав

роблену дернину на 2-й рік використання їх
уміст значно збільшувався і залежно від видів
трав коливався в межах 71,4–86,2% (табл. 1).
У перші роки після підсівання найконкурен-

тоспроможнішою в середовищі місцевого цено-
зу була конюшина лучна: її частка в 1-видово-
му травостої становила 76–86,2% за норми
висіву 14 кг/га та 64,3–71,1% — за висіву 7 кг/га.
Високий відсоток бобових трав відзначено і в
сумішках із використанням конюшини лучної.
Підвищення частки бобових трав у лучному

ценозі сприяє збільшенню його врожайності.
Підсівання в нерозроблену дернину конюшини

лучної в нормі 14 кг/га сприяло збільшенню
врожайності зеленої маси до 58,3 т/га, сухої
речовини — до 10,3 т/га (табл. 2). Зменшення
норм висіву трав призводило до значного зни-
ження показників продуктивності травостою.
Серед висіяних травосумішок бобових трав

найнижчу врожайність у середньому за 3 роки
використання зафіксовано в сумішки конюши-
ни гібридної з лядвенцем рогатим — 6,9 т/га
сухої маси. Сумішка конюшини лучної з гібрид-
ною забезпечила 8,4 т/га, а підсіяна в дернину
3-компонентна бобова сумішка сприяла підви-
щенню виходу сухої маси до 8,8 т/га.

В умовах Передкарпаття за використан-
ня системи нульового обробітку ґрунту для
реновації деградованих травостоїв перспек-
тивною культурою є конюшина лучна, висія-
на в нормі 14 кг/га. Її висока конкурентоспро-
можність в перші роки використання дає змо-
гу утримуватися у травостої на рівні 76 —
86 %, забезпечуючи при цьому до 10 т/га сухої
маси. Підсівання у дернину конюшини лучної,

Висновки

конюшини гібридної, лядвенцю українського
та їх сумішок також дає можливість істот-
но підвищити врожайність і при цьому змен-
шити витрати технічного азоту, і як на-
слідок, істотно зменшити негативний вплив
на навколишнє середовище, що в сучасних
умовах екологічної і енергетичної кризи набу-
ває надзвичайно великого практичного зна-
чення для сільськогосподарського виробництва.
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Національний науковий центр «Інститут екс-
периментальної і клінічної ветеринарної меди-
цини» — перший в Україні спеціалізований до-
слідницький заклад, створений для вирішення
науково-практичних завдань ветеринарного за-
безпечення тваринництва нашої держави. Зас-
нований у 1923 р. на базі Центральної бакте-
ріологічної станції Рішенням Комісії Всеукраїн-
ського Виконавчого Комітету як Український ін-
ститут наукової та практичної ветеринарії, був
перейменований у 1956 р. в Український інститут
експериментальної ветеринарії, а в 1992 р. —
в Інститут експериментальної і клінічної вете-
ринарної медицини УААН (з 2006 р. — ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветери-
нарної медицини»).
Початок роботи наукової установи пов’яза-

ний з іменами видатних організаторів ветери-
нарної медицини: К.Г. Мартіном, О.В. Дедюліним
і Г.О. Кудрявцевим. Першим директором інституту
був О.В. Дедюлін. У різні періоди часу його дирек-
торами були: М.Д. Агаллі (1926–1930), К.Г. Мартін
(1933–1934), І.М. Фірсов (1934–1936), І.А. Артюх
(1937–1955), Д.Д. Логвінов (1955–1957), І.М. Гла-
денко (1957–1986), В.О. Бусол (1986–1996),
В.Ф. Бабкін (1997–2000), П.П. Фукс (2000–2002).
З 2002 р. ННЦ «ІЕКВМ» очолює Б.Т. Стегній.
На початковому етапі своєї діяльності інститут

разом з проведенням наукових досліджень за-
безпечував бактеріологічні лабораторії України
матриксами вакцин проти сибірки сільсько-
господарських тварин та бешихи свиней і задо-
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академік НААН
та РАСГН
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експериментальної
і клінічної ветеринарної
медицини»

НАУКОВИЙ СУПРОВІД У ГАЛУЗІ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

Висвітлено роль та здоб т и ННЦ «Інстит т
е спериментальної і лінічної ветеринарної
медицини» в на овом с проводі забезпечення
та підтримання епізоотично о бла опол ччя
У раїни, с часний стан розвит та перспе тиви
на ових досліджень з проблем інфе ційної
патоло ії тварин, моле лярної епізоотоло ії,
біотехноло ії, біоло ічної безпе и, я ості
та безпечності тваринниць ої прод ції.

вольняв потреби мережі ветеринарних ліка-
рень та ветеринарно-діагностичних лабора-
торій України такими біопрепаратами, як тубер-
кулін, малеїн, компонентами для діагностики
сапу, поголовного запалення легенів великої
рогатої худоби. З метою масштабнішого роз-
гортання виробництва біопрепаратів було ор-
ганізовано їх виготовлення у підвідомчих уста-
новах, ветеринарно-бактеріологічних інститутах
(Київському, Вінницькому, Полтавському, Дніп-
ропетровському, Харківському, Херсонському)
і на протичумних станціях — Сумській і Го-
жульській, що дало змогу забезпечувати ними
тваринництво не лише України, а й півдня Росії.
Ці заходи у 20–30-ті роки ХХ ст. забезпечили
викорінення таких небезпечних захворювань,
як чума й запалення легенів великої рогатої
худоби на території України, ліквідовано епізо-
отії сапу, інфекційних енцефаломієліту та ане-
мії коней, стахіоботритоксикозу.
Значний внесок зробили науковці інституту

в розробку заходів боротьби з хворобами сви-
ней, зокрема першої інактивованої вакцини
проти класичної чуми свиней (Й.І. Кулеско).
Вивчали також інші хвороби свиней: лістеріоз,
лептоспіроз, атрофічний риніт, трансмісивний
гастроентерит, набрякову хворобу (І.Й. Кулес-
ко, Є.В. Андрєєв, О.М. Цимбал, А.І. Собко). У
наступні роки було розроблено інактивовану
вакцину проти хвороби Ауєскі та засіб для при-
життєвого виявлення свиней-носіїв збудника
«Аулергін», на основі яких запропоновано сис-

Тваринництво,
ветеринарна
медицина

Ключові слова: науковий супровід, забезпечення ветеринарного благополуччя, перспективи
наукових досліджень.
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тему ерадикації цієї хвороби, аналогів яким
немає у світі (І.П. Лисенко, О.М. Цимбал,
К.Є. Конаржевський), створено сироватку для
діагностики лістеріозу (І.П. Лисенко, О.М. Цим-
бал ), лікувальну алогенну сироватку (А.І. Бу-
зун, О.В. Кольчик, О.В. Прохорятова).
Інститут був піонером у розгортанні гельмін-

тологічних досліджень в Україні (С.В. Іваниць-
кий, М.Д. Кльосов, З.Г. Попова, М.С. Кулікова).
Запропоновано способи профілактики й групові
методи дегельмінтизації великої рогатої худо-
би, овець, свиней і птахів з використанням пре-
паратів широкого спектра дії (В.С. Шехов-
цов, Ю.О. Приходько, Л.І. Луценко, М.В. Богач,
В.А. Волколупова, М.В. Темний, М.М. Трофі-
мов). Здійснювали дослідження щодо гіподер-
мозу великої рогатої худоби, естрозута воль-
фартіозу овець, виявлення видового складу
шкідників зерна та зернопродуктів, вивчення
особливостей їх біології та екології, значення
як векторів поширення інфекційних та інвазій-
них захворювань тварин. Успішним виявилося
використання статевих феромонів у складі при-
над для боротьби з двокрилими комахами
(І.А. Машкей, О.О. Міщенко, А.М. Машкей,
Л.П. Коломацька).
Досить вагомими є здобутки учених Інститу-

ту з вивчення інфекційних хвороб птахів, зок-
рема, роботи К.І. Дмитрієва й Г.О. Кудрявце-
ва, які вивчали пулороз птахів. Дослідження
було спрямовано на розробку заходів бороть-
би з хворобою Ньюкасла: групою наукових спів-
робітників (І.А. Артюх, К.Н. Язикова) вивчено
епізоотологічні особливості цієї інфекції в Україні,
її патогенез, розроблено метод аерозольної
вакцинації (М.Т. Прокоф’єва, В.П. Голубничий).
Запропоновано засоби профілактики пара-

тифу водоплавної птиці (М.Т. Прокоф’єва), віс-
пи птиці (І.Н. Дорошко, М.Т. Прокоф’єва), удос-
коналено методи діагностики й заходи бо-
ротьби з грипом, колібактеріозом, інфекційним
бронхітом птиці, хворобою Гамборо та інфек-
ційним ларинготрахеїтом (В.В. Герман, В.Ф. Баб-
кін, В.В. Кіприч).
З 2005 р. одним із пріоритетних напрямів

діяльності відділу вивчення хвороб птиці є мо-
ніторинг, прогнозування, вивчення епізоото-
логії, екогеографії та біології збудників високо-
патогенного грипу та хвороби Ньюкасла, інших
найрозповсюдженіших та економічно значущих
вірусних і бактеріальних хвороб птиці, створен-
ня засобів їх діагностики та профілактики, зок-
рема на основі імуноферментних і молекуляр-
но-генетичних методів (Б.Т. Стегній, Д.В. Музи-
ка, О.М. Рула, А.І. Бузун, А.П. Герилович,
А.Б. Стегній, С.О. Ткаченко, О.В. Обуховська,

Науковий супровід
у галузі ветеринарної медицини

К.В. Глєбова, Е.П. Петренчук, В.І. Сікачина,
Н.В. Біла, О.А. Белявцева). Також учені розроб-
ляють ефективну систему інкубації та деконта-
мінації яєць (В.О. Бреславець). На базі відділу
функціонує національна референс-лабораторія
з грипу птиці та ньюкаслської хвороби.
В Інституті із самого початку його організації

активно розвивали дослідження вірусних за-
хворювань тварин, зокрема ящуру в Україні.
Досліджували типи і варіанти збудника, осно-
ви вірусоносійства в тварин і птахів, створені
нові вакцини, сироватки, інтерферони і гама-
глобуліни (Б.Г. Петренко, Є.В. Андрєєв, В.І. Ро-
тов, М.К. Олійник, З.П. Наумець, Н.П. Чечоткі-
на). Розроблено методи серологічної діагнос-
тики й організаційні заходи боротьби з ящуром
(М.К. Олійник, А.І. Дудніков, В.І. Цимбал), ме-
тоди одержання високоочищеного вірусу, ви-
вчено його будову та хімічний склад (Н.В. Кле-
ніна, Г.А. Красніков, О.П. Лєбєдєва, Л.В. Буш-
тедт).
Вірусологічні дослідження спрямовано на

вивчення захворювань респіраторних, шлунко-
во-кишкових і репродуктивних органів великої
рогатої худоби — парагрипу-3, вірусної діа-
реї, інфекційного ринотрахеїту-баланопоститу
(ІРТ — ІПВ ), рота- і коронавірусних інфекцій
(Є.В. Андрєєв, В.І. Стеценко, Н.П. Чечоткіна,
П.П. Фукс, Л.І. Кучерявенко, Р.О. Кучерявенко,
В.В. Кучерявенко).
Нині розробляється система моніторингу та

запобігання поширенню територією України
таких емерджентних транскордонних захворю-
вань, як блютанг та хвороба Шмалленберг
(Р.О. Кучерявенко, В.В. Кучерявенко).
Окремий підрозділ вивчає патологію репро-

дукції тварин інфекційної етіології, у тому числі
вірус-хламідійної, створює засоби діагностики
та специфічної профілактики хвороб, а також
розробляє методи і засоби виявлення контамі-
нації генетичного матеріалу патогенною мік-
рофлорою та забезпечує її високу санітарну
якість і запліднювальну здатність (Н.П. Чечот-
кіна, М.П. Павленко, В.І. Стеценко, Л.М. Пав-
ленко, І.С. Данілова, В.І. Болотін).
Активно розвивалися в інституті досліджен-

ня з лейкозу великої рогатої худоби, початок
яких було покладено роботами О.Т. Шикова й
Є.О. Андріяна. Здійснено широкі епізоотологічні
дослідження, визначено вплив генетичних і по-
родних факторів та роль тварин, що ввозять з
неблагополучних щодо лейкозу гуртів у розпов-
сюдженні збудника (О.Т. Шиков, С.І. Лутохін,
В.І. Цимбал). Доведено інфекційну природу
лейкозу й можливість перенесення його з кро-
в’ю та молоком (В.О. Бусол, О.Т. Шиков,
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Е.О. Андріян); створено набір компонентів для
діагностики лейкозу за допомогою РІД, середо-
вища й технології їх масштабного виробницт-
ва (В.О. Бусол, О.Т. Шиков, В.В. Кіприч, А.Ф. Баб-
кін, В.І. Цимбал). Розроблено засоби для ви-
явлення вірусу лейкозу великої рогатої худоби
з використанням полімеразної ланцюгової ре-
акції (В.О. Бусол, О.Ю. Лиманська, А.П. Геріло-
вич) та відпрацьовано імуноферментні тест-сис-
теми для діагностики захворювання, зокрема
на основі рекомбінантних білків (Б.Т. Стегній,
С.К. Горбатенко, О.В. Шаповалова).
Встановлено значення кишкової палички й

інших ентеропатогенних мікроорганізмів як збуд-
ників масових захворювань шлунково-кишко-
вого тракту молодняку, розроблено та вдос-
коналено методи діагностики колібактеріозів,
запропоновано схеми лікування цього захворю-
вання й паратифу поросят із раціональним за-
стосуванням антибактеріальних засобів (анти-
біотиків і сульфаніламідів) разом із засоба-
ми патогенетичної терапії (П.М. Жованник,
В.А. Фортушний, І.П. Лисенко, Г.А. Красніков,
Г.В. Гнатенко, Л.Г. Тупиця). Доведено значен-
ня факторів патогенності (адгезинів і ентероток-
синів) у патогенезі захворювання, запропоно-
вано принципово нову схему бактеріологічної
діагностики колібактеріозу з використанням
ешерихіозних антиадгезивних сироваток і су-
часні засоби профілактики на основі факторів
патогенності збудника (А.М. Головко, В.О. Уш-
калов, О.В. Горбенко). Створено оригінальні
пробіотики для лікування й профілактики ма-
сових шлунково-кишкових захворювань тварин
(А.М. Цимбал, К.Є. Конаржевський, Е.П. Пет-
ренчук, С.О. Гужвинська). Нині досліджують ма-
стити і пневмоентерити великої рогатої худо-
би бактеріальної етіології, вивчають біологію їх
збудників і створюють лікувально-профілак-
тичні засоби проти цих хвороб (Д.В. Гадзевич,
С.О. Гужвінська, О.В. Горбенко).
Перші дослідження з туберкульозу в ННЦ

«ІЕКВМ», проведені Б.О. Обухівським, А.Н. Паш-
ковським та О.М. Преображенським, були по-
в’язані з вакцинопрофілактикою й удосконален-
ням методів діагностики хвороби, здійснено ряд
розробок, що мають істотне значення для бо-
ротьби з цим небезпечним антропозоонозом:
отримано очищений туберкулін для ссавців
(О.М. Говоров, Ф.І. Осташко), виділено нові
протеїногенні штами мікобактерій та вдоскона-
лено технологію виготовлення туберкуліну
(ППД) для ссавців, створено туберкулін для
птиці та алерген з атипових мікобактерій
(Ю.Я. Кассіч, А.І. Завгородній, В.Ю. Кассіч,
С.А. Позмогова, В.В. Білушко), розроблено й

удосконалено методи серологічної та бактеріо-
логічної діагностики туберкульозу (А.Ф. Коч-
марський, Ю.Я. Кассіч, А.І. Завгородній, І.Т. Не-
чваль), запропоновано ефективні режими й
конструкції пастеризаторів для знешкодження
молока корів, хворих на туберкульоз (О.М. Го-
воров, І.А. Артюх, Ю.Я. Кассіч, В.М. Позняко-
ва), подано пропозиції щодо нових засобів для
дезінфікації і режимів знезаражування гною
(Ю.Я. Кассіч, А.І. Завгородній, П.М. Тихонов).
В умовах лабораторії розроблено та з успіхом
випробувано у виробничих умовах препарати
ДЗПТ-1, ДЗПТ-2 та ФАГ для дезінфікації, які ви-
готовляють з вітчизняних компонентів. Вони є
високоефективними засобами для вимушеної
та профілактичної дезінфекції при туберкульозі
(А.І. Завгородній, А.П. Палій). Нині науковці та-
кож займаються моніторингом і розробленням
засобів діагностики такого емерджентного зах-
ворювання великої рогатої худоби, як парату-
беркульоз (А.І. Завгородній, С.А. Позмогова).
Особлива увага приділяється в інституті

профілактиці й боротьбі з бруцельозом. Ще в
1930 р. А.Н. Пашковський одержав специфіч-
ний алерген абортин і розробив метод алергіч-
ної діагностики бруцельозу. У післявоєнні роки
було впроваджено систему оздоровлення від
бруцельозу неблагополучних господарств
(П.Н. Жованик, Б.Г. Петренко, А.А. Майборода).
У сучасних умовах постепізоотичного пері-

оду впроваджено систему епізоотичного нагля-
ду в природних вогнищах інфекції й забезпе-
чення стійкого благополуччя за основними
збудниками бруцельозу сільськогосподарських
тварин (А.Ф. Бабкін, П.Н. Жованик), методи
диференціації перехресних імунологічних ре-
акцій, засобів діагностики й профілактики бру-
целаовісної інфекції та ієрсиніозів тварин
(А.Ф. Бабкін, М.Г. Галіщев, В.Г. Скрипник,
С.В. Меліхов, С.М. Орлов, О.В. Обуховська).
У результаті досліджень захворювань бджіл

було розроблено засоби й заходи боротьби з
гнильцевими хворобами бджіл, нозематозом,
акаропідозом, вірусним паралічем, аскосферо-
зом і вароатрозом. Уперше у світовій практиці
розроблено біологічні засоби специфічної про-
філактики гнильців (Є.І. Скрипник, Ф.М. Алек-
сеєнко, О.М. Вовк, Є.В. Руденко), методи їх
диференційної діагностики. Практичну цінність
мають форми різних хімічних сполук проти ва-
роатозу (О.Д. Логвінов, С.М. Нємкова). Впро-
ваджують комплексну систему ветеринарних
заходів щодо боротьби із заразними хвороба-
ми бджіл, зокрема змішаними, розробляють
пробіотичний препарат та сучасні екологічно
безпечні засоби для профілактики і лікуван-
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ня інфекційних та інвазійних хвороб бджіл
(І.Г. Маслій, С.М. Нємкова).
Основи ветеринарної фармакології й токси-

кології в Інституті було закладено професорами
А.М. Преображенським та І.Б. Тамариним. Цей
напрям успішно розвинув академік ВАСГНІЛ
І.М. Гладенко, який разом із співробітниками
розробив метод сухої обробки овець, зараже-
них шкірною коростою, сірчано-вапняним дус-
том (М.О. Палімпсестов, І.М. Гладенко, В.О. Фор-
тушний). Продовжувачем школи І.М. Гладенка
став академік НААН О.О. Малинін, зокрема
було проведено дослідження з визначення ток-
сичності й вивчення механізму дії основних
хлор- та фосфорорганічних і карбаматних спо-
лук, гранично допустимих рівнів пестицидів у
кормах, меді й продуктах тваринництва, запро-
поновано понад 30 методів визначення пести-
цидів, мікотоксинів, лікарських та інших хімічних
сполук у кормах і біологічних об’єктах (І.М. Гла-
денко, О.О. Малінін, В.Д. Шуляк, В.І. Ярошен-
ко, О.Т. Куцан, Г.М. Шевцова). Нині вивчають
вплив токсикантів біотичного та абіотичного
походження, генетично-модифікованих орга-
нізмів і наносполук на якість та безпечність кор-
мів і продукції тваринного походження (О.Т. Куцан,
Г.М. Шевцова, М.О. Ярошенко, М.Є. Романько).
В Інституті функціонує підрозділ, який вив-

чає біологічні особливості, розробляє методи
отримання та підтримання первинних і пере-
щеплюваних культур тканин тваринного похо-
дження (Г.А. Красніков, Б.Т. Стегній, В.С. Біло-
конь, П.Т. Берус, П.О. Конозенко, С.Т. Солов-
йов). У відділі біотехнології під керівництвом
М.Ю. Стегній розгорнуто дослідження впливу
біотичних та абіотичних (у т.ч. наносполук) фак-
торів на такі біологічні об’єкти, як віруси і куль-
тури клітин; продовжують удосконалювати та
впроваджувати у виробництво бівалентну інак-
тивовану вакцину проти хвороби Марека; роз-
робляють принципи біологічно безпечного збе-
рігання, транспортування та обліку збудників
інфекційних хвороб, створюють засоби лікуван-
ня та профілактики хвороб дрібних домашніх
тварин на основі клітин фето-плацентарного
комплексу, здійснюють пошук засобів підви-
щення продуктивності перещеплюваної культу-
ри FLK для напрацювання біомаси вірусу лей-
козу великої рогатої худоби, яку викорис-
товують у виробництві лейкозного антигену для
діагностики захворювання (М.Ю. Стегній,
С.А. Фісенко, А.С. Малакеєв). Підтримується
унікальна колекція клітинних культур для біо-
технологій, що містить 40 ліній перещеплюва-
них клітин 16-ти видів тварин і має статус на-
ціонального надбання.

Набув розвитку такий напрям фундамен-
тальних досліджень, як вивчення клітинних
(Г.А. Красніков, О.М. Цимбал, П.О. Шутченко,
К.О. Медвідь) і гуморальних факторів імуніте-
ту та неспецифічної резистентності (А.П. Про-
стяков, О.П. Сілін, Н.В. Кленіна, В.С. Антонов,
С.А. Михайлова, О.П. Руденко, Л.В. Ковален-
ко, М.Є. Романько) тварин, критеріїв визначен-
ня імунодефіцитних станів у патогенезі інфек-
ційних і метаболічних хвороб, і застосуванні
засобів захисту тварин. Розроблено метод ви-
значення антигенів сальмонел у біологічних
тканинах, досліджено динаміку кластерів імун-
ної відповіді на основі імуногістохімічного ме-
тоду (Г.А. Красніков, П.О. Шутченко), засо-
би корекції імунодефіцитних станів (Г.А. Крас-
ніков, О.В. Маценко, В.С. Антонов, С.А. Ми-
хайлова), ІФА-тест-системи для діагностики
ряду інфекційних хвороб птиці (В.С. Антонов,
С.А. Михайлова, Л.П. Галиш), розробляють
препарати для підвищення загальної резистен-
тності тварин із використанням сировини рос-
линного походження та наноаквахелатних спо-
лук (Л.В. Коваленко, О.В. Обуховська, П.О. Шут-
ченко).
За напрямом молекулярної епізоотології та

діагностики здійснюють розроблення нових і
вдосконалення наявних засобів моніторингу
інфекційних хвороб, диференціацію їх збуд-
ників за допомогою полімеразно-ланцюгової
реакції, аналіз геномів вірусів і бактерій за до-
помогою інструментальних (секвенування,
RFLP) та біоінформаційних методів з метою
визначення праймерних ділянок; вивчення фі-
логенетичних взаємозв’язків та особливос-
тей структурової організації нуклеїнових кислот
збудників і генетично-модифікованих організмів
(А.П. Герілович, О.Ю. Лиманська, А.В. Скрип-
ник, В.І. Болотін, О.С. Солодянкін).
Під час вивчення хвороб дрібних домашніх

тварин спільно з науковцями інших підрозділів
розроблено засоби спрямованої корекції імун-
ного статусу цуценят після щеплення різними
вакцинами, створюють нові препарати на ос-
нові стовбурових клітин ембріональної печінки
та кордової крові для лікування імунопатій у со-
бак, тест-системи для індикації антитіл до віру-
су чуми м’ясоїдних та дирофіляріозу методом
імуноферментного аналізу, протипаразитарний
препарат з імуномодулювальною дією (М.І. Ке-
леберда, Ю.П. Кузнєцов).
Активно здійснюється пошук засобів збере-

ження здоров’я прісноводних і морських риб,
інших гідробіонтів (А.В. Євтушенко, І.Д. Євту-
шенко, А.Д. Болдирєв), епізоотологічний мо-
ніторинг їх захворювань, розроблення довго-
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строкової стратегії контролю та прогнозування
хвороб у природних і антропогенних гідробіо-
ценозах, наукове обґрунтування системи конт-
ролю якості та екологічної безпеки продукції з
риби та інших гідробіонтів; створення та апро-
бація високоспецифічних засобів і методів про-
філактики й діагностики інфекційних та інва-
зійних хвороб риб.
В Інституті здійснюють селекцію нових висо-

копродуктивних гібридів шовкопряда та висо-
коврожайних плодових сортів шовковиці, збе-
реження їх генофонду; розробляють методи та
засоби профілактики і боротьби з хворобами та
шкідниками шовковичного шовкопряда (І.О. Ки-
риченко, Г.І. Бабаєва, Ю.В. Ляшенко, Н.В. Ісі-
ченко). На базі відділу шовківництва та техніч-
ної ентомології функціонує 2 об’єкти, що є на-
ціональним надбанням — колекція генетичних
ресурсів шовковичного шовкопряда та колекція
генофонду шовковиці; створюють сучасну екс-
периментальну базу для доклінічних випробу-
вань біологічних і фармакологічних препаратів
з урахуванням вимог міжнародних стандартів.
Інтенсивно розвивається напрям наукового

маркетингу та провайдингу інновацій, що міс-
тить проведення маркетингових досліджень та
економічного аналізу в галузі ветеринарної ме-
дицини, трансфер конкурентоспроможних роз-
робок ННЦ «ІЕКВМ» на наукоємний агропро-
мисловий ринок, спрямований на вдосконален-
ня інноваційної діяльності інституту, розвиток
співробітництва з науково-дослідними устано-
вами ветеринарної медицини країн близького
та далекого зарубіжжя (Ю.С. Голуб, С.В. Мелі-
хов, С.Є. Кудін, О.М. Унковська, Ю.К. Дунаєв,
Л.М. Стешенко, О.Є. Пазущан).
З метою апробації та широкомасштабного

впровадження наукових розробок на базі ННЦ
«ІЕКВМ» створено 5 науково-виробничих цент-
рів (з вивчення інфекційних хвороб рогатої ху-
доби, ветеринарного забезпечення птахівниц-
тва, токсикологічного моніторингу та сертифі-
кації якості кормів і продукції тваринництва,
паразитарних хвороб тварин, профілактики і
боротьби туберкульозом тварин) та Південно-
східний центр з вивчення пріонних інфекцій.
Упродовж усього періоду свого існування

ННЦ «ІЕКВМ» є координувальним центром з
розв’язання проблем наукового супроводу вете-
ринарної медицини в Україні. Зокрема, з 2011 р.
є головною установою та виконавцем ПНД НААН
32 Наукове забезпечення епізоотичного благо-
получчя, біологічної безпеки, здоров’я тварин
і ветеринарно-санітарної якості продукції («Біо-
логічна безпека і здоров’я тварин»), підпрогра-
ми 5 Науково-методичне забезпечення систем

ветеринарно-санітарних заходів та сучасних
технологій ведення скотарства ПНД НААН 24
«Скотарство», підпрограми 3 Науково-методич-
не забезпечення систем ветеринарно-санітар-
них заходів за сучасних технологій у птахів-
ництві ПНД 26 «Птахівництво» та підпрограми
4 Система збереження генофондів шовкович-
ного шовкопряда та шовковиці ПНД НААН 30
«Збереження генофонду тварин». Також нау-
кові підрозділи Інституту здійснюють досліджен-
ня за ПНД НААН 23 Розвиток сучасних біотех-
нологій і підвищення ефективності методів по-
ліпшення господарсько корисних ознак рослин,
тварин і мікроорганізмів («Сільськогосподар-
ська біотехнологія»)» та 25 Система селекцій-
но-технологічного забезпечення інтенсивного
та органічного виробництва продукції свинар-
ства «Свинарство». Усього виконується 57 зав-
дань другого рівня, з яких 27 фундаментальних
та 30 прикладних.
Результатом фундаментальних і приклад-

них досліджень, спрямованих на розроблення
та впровадження нових високоефективних за-
собів профілактики, діагностики та лікування
інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб
рогатої худоби, свиней, птиці, бджіл, риб і дріб-
них домашніх тварин на основі сучасних біотех-
нологій стало створення ряду конкурентоспро-
можних імпортозамінних засобів захисту тварин
і діагностикумів. Найбільш значущими розроб-
ками за останні роки є: інактивовані моновак-
цини проти високопатогенного грипу птиці із
штамів Н5N1 і Н5N3 та комбінована вакцина
проти високопатогенного грипу птиці (Н5N1) і
хвороби Ньюкасла, вакцини проти сальмо-
нельозу та мікоплазмозу птиці, інфекційного
епідидиміту баранів, хвороби Марека, набряко-
вої хвороби поросят, вірусної діареї та рино-
трахеїту великої рогатої худоби, тест-системи
для виявлення антитіл до вірусу грипу А під-
типів Н1-Н14 та підтипу Н5N1 в реакції затрим-
ки гемаглютинації, РНК високопатогенного віру-
су грипу птиці субтипу H5N1, хламідіозу свиней
методом полімеразної ланцюгової реакції, тест-
системи для діагностики вірусних хвороб птиці
та виявлення зеараленону в кормах на основі
імуноферментного аналізу, сказу, вірусної діа-
реї та ринотрахеїту з використанням реакції
імунофлюоресценції та багато інших.
Одним із пріоритетних та перспективних на-

прямів роботи інституту є впровадження стан-
дартів біологічної безпеки, GLP і GMP, міжна-
родної системи якості у відповідні сфери його
діяльності.
Разом з Державною ветеринарною та фіто-

санітарною службою України Інститут працює
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над удосконаленням законодавчо-правової ба-
зи галузі. ННЦ «ІЕКВМ» бере активну участь у
реалізації державної цільової програми стан-
дартизації. Науковці інституту продовжують
надавати діагностично-дорадчі послуги агро-
формуванням різних форм власності всіх об-
ластей України та АР Крим, упроваджують си-
стеми ветеринарно-санітарних заходів щодо
профілактики та ліквідації інфекційних хвороб
тварин, птиці, бджіл і риб, здійснюють експер-
тизу якості й безпеки продукції, кормів тварин-
ного та рослинного походження, активно впро-
ваджують у біотехнологічне виробництво та
науковий супровід близько 90 розроблених за-
собів захисту тварин на Сумській біологічній
фабриці та ТОВ «НДП «Ветеринарна медицина».
Нині найперспективнішими напрямами ді-

яльності інституту є: здійснення епізоотологіч-
ного моніторингу основних інфекційних та інва-
зійних хвороб сільськогосподарських тварин,
зокрема антропозоонозів, прогнозування епізо-
отичної ситуації; дослідження варіабельності
вірулентності збудників інфекційних хвороб, їх
генетичної мінливості та біологічних властиво-

стей антигенів, особливостей тривалої перси-
стенції на імунному фоні, вірогідності латент-
них форм перебігу хвороби; вивчення конку-
рентних властивостей збудників інфекційних
хвороб та їх синергідної активності в біологіч-
них системах з метою використання у ство-
ренні нових біопрепаратів; дослідження меха-
нізму формування імунітету та динаміки змін
імунокомпетентних органів у тварин різного віку
під впливом імуностимулювальних та імуносу-
пресивних факторів; теоретичне обґрунтуван-
ня схеми корекції імунодефіцитів; здійснення
токсикологічного моніторингу, розроблення ме-
тодичних підходів щодо забезпечення екологіч-
ної безпеки та якості кормів і продукції тварин-
ного походження; розроблення і впроваджен-
ня інтегрованих систем біологічної безпеки та
біологічного захисту.
Науковий супровід у галузі ветеринарної ме-

дицини в Україні ННЦ «ІЕКВМ» здійснюється з
метою сприяння підтримці епізоотичного бла-
гополуччя тваринницької галузі України, здо-
ров’я тварин, біологічної безпеки, якості та без-
печності сільськогосподарської продукції.

Надійшла 12.09.2013.

Науковий супровід
у галузі ветеринарної медицини

ОГОЛОШЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»
Посольство Російської Федерації в Україні

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Запрошуємо вас взяти участь у роботі Міжнародного науково-практичного семінару, при-
свяченого 130-річчю виходу книги професора В.В. Докучаєва «Російський чорнозем»,
який відбудеться 10 грудня 2013 р. у Національній науковій сільськогосподарській бібліо-
теці НААН за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

У програмі семінару:
1. Проблеми вітчизняного ґрунтознавства: історія і сучасність.
2. Історія природознавства в контексті еволюції наукової думки.
3. Загальні питання становлення й розвитку вітчизняної сільськогосподарської справи як га-

лузі знань та організації.
4. Актуальні проблеми наукового забезпечення ведення сільського господарства України.
Просимо подати заявку на участь і надіслати текст матеріалів семінару не пізніше

31 жовтня 2013 р. на електронну адресу: ist_nauka@ukr.net. Збірник тез планується видати
до початку семінару.
Вимоги до тексту: обсяг матеріалу — до 2-х сторінок, надрукованих у форматі Word, шрифт

Times New Roman, 14 pt, міжрядковий інтервал — 1; поля — 2 см [у центрі сторінки великими
літерами — назва, наступний рядок — ініціали і прізвище автора, ще нижче — повна назва
організації чи підприємства (у дужках місто), через рядок — текст]; обов’язково слід додати елек-
тронну копію матеріалу на диску або вислати матеріали електронною поштою. Роботи прий-
маються одноосібні.

Контактні телефони:
ННСГБ НААН 8 (044) 258-23-18.
Тел./факс 8(044) 526-05-09.

                                                                                               Оргкомітет конференції
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ШКУР
БУГАЙЦІВ МОЛОЧНОЇ,
КОМБІНОВАНОЇ І М’ЯСНОЇ ПОРІД

Досліджено ві овій динаміці я існі по азни и
ш р б айців різних за напрямом
прод тивності порід. Установлено, що
важливими техноло ічними по азни ами я ості
ш р щодо придатності їх для ш іряної
промисловості є не тіль и маса, товщина
і розмір, а й еластичність, щільність, пр жність.
Ці властивості забезпеч є рети лярний с лад
ш іри. Я існі по азни и ш р б айців залежать
від напрям прод тивності і порід.

Нині шкури тварин є стратегічною сирови-
ною, яку високо цінять на світовому ринку [2].
Багато досліджень шкур тварин у різних гео-
графічних зонах провели М.Ф. Ростовцев,
Є.М. Доротюк, О.Г. Тимченко, С.С. Губкін,
Р.П. Кавка та ін. Проте щодо порівняння впли-
ву кліматичних умов (висока температура і
низька вологість повітря) на шкури молочних,
комбінованих і м’ясних порід худоби у віково-
му аспекті, то таких досліджень проведено не-
достатньо [1]. Тому вивчення якісних показників
шкур худоби у степовій зоні України є досить
актуальним.
Мета досліджень — здійснити якісну оцін-

ку парних шкур тварин різного напряму продук-
тивності у віковій динаміці.
Методика досліджень. У дослідному госпо-

дарстві «Поливанівка» Магдалинівського райо-
ну Дніпропетровської області було сформова-
но 3 групи бугайців по 15 гол. кожна. І група —
бугайці української чорно-рябої молочної, ІІ —
комбінованої симентальської і ІІІ група — м’яс-
ної світлої аквітанської порід. Тварин вирощу-
вали в однакових технологічних умовах (стійло-
во-вигульних) і за повноцінної годівлі з 12- до
30-місячного віку. З кожної групи було забито
по 3 гол. за досягнення ними 12, 15, 18, 24 і
30 міс. Технологічні властивості шкур вивчено
в УкрНДІШП.
Результати досліджень. Біологічна функ-

ція шкірного покриву тварин різноманітна. По-
перше, шкіра захищає внутрішні органи тіла від
небезпечного впливу зовнішнього середовища
(наприклад, обезвожування). По-друге, постій-
на заміна ороговілих мертвих клітин епідермі-
су молодими (процес лущення) сприяє очищен-
ню шкіри від забруднення і паразитів. По-третє,
пухка сполучна тканина підшкірного шару є

Ключові слова: шкура, бугайці, порода, вік, якість.

місцем резервування поживних речовин. По-
четверте, підшкірна жирова тканина захищає
тварин від охолодження [4].
Бугайці всіх піддослідних груп вже у 12-мі-

сячному віці дають важку шкіряну сировину ка-
тегорії «бугай» відмінної якості (понад 25 кг),
яка відповідає вимогам держстандарту, її вихід
становить 8–10% від живої маси. Найбільший
цей показник був у 18-місячному віці тварин.
Породної різниці не виявлено, є тенденція пря-
мої залежності виходу від маси шкур (табл. 1).
Маса шкур у кожний наступний досліджува-

ний віковий період порівняно з 12-місячним
віком динамічно зростала і коефіцієнт збіль-
шення їх у 2,5-річному віці у бугайців українсь-
кої чорно-рябої молочної породи становив 2,
симентальської — 2,1 і світлої аквітанської — 2,2.
З віком тварин виявлено таку саму тенден-

цію відносно довжини, ширини і площі шкур, що
підтверджує тривалість їхнього росту до 2,5 ро-
ку. Збільшувалася маса шкур в основному
завдяки її потовщенню, яка за період з 12- до
30-місячного віку у тварин відповідно І, ІІ і ІІІ
груп на лікті зросла у 2,2; 2 і 2,1 раза, на ос-
танньому ребрі — у 1,7; 1,9 та 2 рази і на кри-
жах — у 2; 1,9 та 1,8 раза, а площа — лише у
1,4; 1,5 і 1,6 раза. За товщиною шкури на лікті
породної різниці майже не виявлено, але на ос-
танньому ребрі у молочної чорно-рябої худо-
би вона була тоншою, а на крижах — товщою,
ніж у комбінованої симентальської і м’ясної
світлої аквітанської. Найбільша площа шкури у
30-місячному віці була у м’ясних одноліток —
на 1,6% більше порівняно з тваринами комбі-
нованої породи і на 12% — молочної.
Хімічний склад шкур у всі вікові періоди за-

лишався стабільним. Проте з віком у всіх гру-
пах тварин виявлено тенденцію зниження пи-
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Якісні показники шкур бугайців
молочної, комбінованої і м’ясної порід
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томої маси вологи (до 62–64%) і збільшення
вмісту жиру (з 2,4 до 6,2%). Уміст золи хоча і
збільшувався, але значно меншими темпами.
Важливими технологічними показниками

якості шкур щодо придатності їх для шкіряної
промисловості є не тільки маса, товщина і роз-
мір, а й еластичність, щільність, пружність. Ці
властивості забезпечує ретикулярний (сітчас-
тий) склад шкіри. Перед народженням у теля-
ти формуються всі структурні елементи шкіри,
завершується процес функціонального станов-
лення. У постембріональний період темпи рос-
ту перевищують якісні перетворення. Поро-
дам притаманна деяка різниця у побудові зало-
зистого апарату шкур. Безумовно, південний
клімат України також вплинув на формування
шкірного покриву [5].
Шкури піддослідних бугайців 12-місячного

віку були перероблені в умовах шкіряного ви-
робництва УкрНДІШП. У готовому вигляді шку-
ри мали рівну, гладку лицеву поверхню без
недоліків. Шкури бугайців симентальської поро-
ди одержано без стяжки та інших вад, пахви-
на виражена. Проте за пластичністю і повно-
тою вони поступалися шкурам світлої аквітан-

ської породи. Для шкур української чорно-рябої
молочної породи характерна виражена вор-
систість, яка поширена і до привороткової час-
тини чапрака, а пахвина слабо виражена.
Структура шкури і її якість залежать від на-

пряму продуктивності, породи і віку тварин.
Завдяки товаро-виробничій оцінці встанов-

лено, що шкури піддослідних бугайців не мали
зажиттєвих вад і за якістю відповідали першо-
му ґатунку.
Одержані результати досліджень свідчать

про істотну різницю між худобою різних за на-
прямом продуктивності порід за витратою си-
ровини під час виробництва з неї шкур для вер-
ху взуття за чинною в Україні технологією. По-
рівняно із затвердженими нормами більш
виражену економію сировини одержано від
шкур світлої аквітанської породи (табл. 2).
Фізико-механічні дослідження свідчать про

те, що основні показники усіх груп відповідають
стандарту. Хоча за навантаженням на розріз —
щільніші шкури бугайців світлої аквітанської
породи. Вони ж випереджають представників
інших груп за розтягуванням та стійкістю до зги-
нання і тертя.

Витрати сировини на 100 м2 готової шкіри, кг 772,3 728,9 703,4

Навантаження, 9,8 МПа:

  на розріз 24,2±3,3 24,3±4,6 25,1

  у разі появи тріщин 20,2±2,7 19,1±3,9 19,0

Межа пружності при розтягуванні, 9,8 МПа 1,65±0,30 2,69±0,32 2,72±0,31

Розтягування, % 55,2 61,5 64,6

Стійкість до:

  багаторазового згинання, балів 4 4 4

  мокрого тертя, обертів 657±2,7 907±4,3 981±4,9

2. Витрати сировини і я ість ш р для верх вз ття, Х
—
±S

Х
–

Показник

Порода

світла
аквітанська

українська
чорно-ряба молочна

симентальська

Дослідженнями встановлено, що якісні по-
казники шкур бугайців залежать від напряму
продуктивності порід. Проте в умовах сте-
пової зони України вони від молочних, комбіно-

Висновки

ваних і м’ясних порід з 12- до 30-місячного віку
є сировиною досить високої якості, з якої мож-
на виготовляти першокласну шкіряну продук-
цію різного асортименту.

1. Верниченко А.Ф. Сравнительная характерис-
тика кожного покрова коров черно-пестрой, голланд-

Бібліографія

ской и айрширской пород//Доклады ТСХА, 1972. —
Вып. 178. — С. 49–56.
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АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ ПРО ФІЗИЧНУ ДЕГРАДАЦІЮ ЧОРНОЗЕМІВ

Видано монографію академіка НААН В.В. Медведєва «Физическая деградация чер-
ноземов. Диагностика. Причины. Следствия. Предупреждение» (Харьков: Городская ти-
пография, 2013. — 324 с.).
У цій фундаментальній праці висвітлено актуальні питання, пов’язані з проблемою де-

градації чорноземів під впливом сучасного, незбалансованого та переважно недосконало-
го землеробства. Наведено діагностичні критерії виявлення деградованих ґрунтів, причини
і наслідки деградації.
Монографію написано здебільшого на основі власних досліджень автора, який упродовж

тривалого часу вивчав чорноземні ґрунти України, а також опрацювання численних літера-
турних джерел. У виданні переконливо доведено, що під впливом надвисокого механічного
навантаження та недосконалого господарювання чорноземи переущільнюються на значну
глибину, знеструктурюються, у них погіршується водно-повітряний режим. Детально обґрун-
товано діагностичні ознаки деградації, а саме: спрощення морфології структури, стійке підви-
щення рівноважної щільності будови, зниження між- і внутрішньоагрегатної пористості, фор-
мування нехарактерних для природних ґрунтів преференціальних потоків вологи, через що
виникає ціла низка несприятливих еколого-генетичних і агровиробничих наслідків. Тому на
деградованих чорноземах неможливо реалізувати їхню потенційну продуктивність.
У виданні підкреслено потребу завчасного виявлення деградаційних процесів за допо-

могою систематичних моніторингових спостережень.
Багато уваги приділено заходам, здатним попередити та призупинити негативні зміни в

орних чорноземах. Наголошується потреба ширшого впровадження нових мінімальних, зок-
рема нульових технологій обробітку ґрунту та ґрунтоощадних знарядь, що не руйнують його.
Ефективними заходами, що протистоятимуть деградації, мають стати новітні комбіновані
машини, що об’єднуватимуть різні операції і не перевищуватимуть допустимий тиск на ґрунт.
Автор справедливо стверджує, що бажано розширити кількість стандартів і агровимог, спря-
мованих на подолання фізичної деградації та оптимізацію фізичних умов у кореневмісному
шарі.
Для подолання фізичної деградації у ґрунтах ріллі також потрібна активізація ґрунтоза-

хисних функцій систем землеробства (передусім обробітку, сівозмін і добрив) і зусиль усього
суспільства, особливо державних інститутів і землекористувачів. Автор наполягає на тому,
щоб у суспільстві підтримували атмосферу сприяння збереженню чорнозему як унікально-
го та незамінного народного надбання. Стійке землекористування на чорноземних ґрунтах
можливе за умови кардинального коригування антропогенного навантаження, виключення
елементів технологій, що шкодять ґрунту, нормування операцій, повноцінного моніторингу,
досягнення хоча б рівноважного балансу речовин та енергії.
Це перша монографія з фізичної деградації чорноземів, що привертає увагу до такої важ-

ливої проблеми. Вона уміщує різноманітні матеріали про сучасні властивості та режими чор-
ноземних ґрунтів, а також велику кількість ілюстративного матеріалу та перелік літератур-
них, зокрема зарубіжних публікацій.
Видання може бути корисним викладачам і науковцям у галузі ґрунтознавства, земле-

робства, агроекології та землеробської механіки.
О.Г. Тараріко,
академік НААН

РЕЦЕНЗІЯ

2. Кацы Г.Д. Морфометрия кожи копытных. —
Луганск, 1997. — 30 с.

3. Кацы Г.Д., Семенова Э.И., Топилин Д.А. О ги-
стологической структуре и функциях кожи коров ан-
глерской породы в условиях юга УССР//Тр. Укр-
НИИЖ «Аскания-Нова», 1969. — Т. 14, Ч. 1. —
С. 82–90.

4. Лобанова О.И. О значении некоторых особен-
ностей кожи и волосяного покрова для теплоустой-

чивости крупного рогатого скота в условиях Крыма
//Материалы 8-й Всесоюз. науч.-метод. конф. по зоо-
гигиене с основами ветеринарии. — М., 1971. —
Ч. 1. — С. 67–68.

5. Петрищев Б.И., Лебенгарц Л.З. Динамика ро-
ста кожи в постэмбриональном развитии телят раз-
личного возраста, сезона рождения и генотипа//Эко-
логические аспекты функциональной морфологии в
животноводстве. — М., 1986. — С. 14–16.

Надійшла 9.07.2013.
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ОЦІНКА СТРЕСОСТІЙКОСТІ
ТА РЕЗИСТЕНТНОСТІ У КОРІВ
МОЛОЧНИХ ПОРІД

Проаналізовано методи оцін и стресостій ості
та резистентності молочном с отарстві.
По азано, що ці методи дають змо повніше
оцінити зниження і втрат захисних
і пристос вальних здатностей тварин, стан
природної резистентності їхньо о ор анізм
процесі адаптації.

Однією з найважливіших проблем агропро-
мислового комплексу на сучасному етапі роз-
витку сільськогосподарського виробництва є
питання найбільш повного забезпечення краї-
ни високоякісними продуктами харчування —
молоком і м’ясом. Причому пріоритет зали-
шається за молочним скотарством, що пов’я-
зано з більшою харчовою і біологічною цінністю
молока та молочних продуктів, можливістю і
потребою додавання їх до раціону людини
будь-якого віку і стану здоров’я. Інтенсифікація
тваринництва та значне підвищення продуктив-
ності тварин зумовлюють напружену функцію
усіх органів і систем організму, що дуже часто
призводить до зниження резистентності до не-
сприятливих умов зовнішнього середовища,
виникнення інфекційних захворювань і знижен-
ня продуктивності. Підвищена концентрація
тварин у промислових комплексах призводить
до швидкого поширення збудників інфекційних
захворювань [1–3].
Важливими завданнями підвищення ефек-

тивності молочного скотарства є отримання
здорового приплоду, поліпшення його життє-
здатності та продуктивності. У виконанні цих
завдань, поряд зі створенням сприятливих
умов утримання і годівлі, особливе місце зай-
має цілеспрямоване формування стійкості ор-
ганізму до несприятливих факторів зовніш-
нього середовища та підвищення стресостій-
кості [2, 4].
Проблема стресу і пов’язані з ним негативні

наслідки особливо актуальні для тваринницт-
ва і займають центральне місце у вітчизняній
та зарубіжній науковій літературі в останні де-
сятиліття. Це пов’язано з переходом більшості
галузей тваринництва на промислову систему
утримання із введенням на тваринницькі комп-
лекси порід тварин, не пристосованих до нових

Ключові слова: стрес, резистентність, молочне скотарство, адаптація, методи досліджень
стресостійкості.

умов. У тварин помітно знижується продук-
тивність порівняно з традиційною системою
утримання, що є ознакою стресового стану.
Для великої рогатої худоби на комплексах ви-
явлено 22 елементи промислової технології,
що є стрес-факторами. Стреси порушують об-
мін речовин, знижують імунобіологічну реак-
тивність, молочну продуктивність і репродук-
тивну здатність. Економічні втрати у молочному
скотарстві дуже значні через вплив технологіч-
них і кліматичних стрес-факторів [1, 6–8].
Стресостійкість — це реакція організму тва-

рин на вплив стрес-факторів і здатність адап-
туватися до нових умов [5]. Завдяки процесу
адаптації відбувається збереження гомеостазу
під час взаємодії організму із зовнішнім середо-
вищем. У цій взаємодії процеси адаптації — не
лише оптимізація функціонування організму, а
й підтримання збалансування у системі ор-
ганізм — середовище. Процес адаптації реалі-
зується щоразу, коли в системі організм — се-
редовище виникають значні зміни, і забезпечує
формування нового гомеостатичного стану,
який дає змогу досягати максимальної ефек-
тивності фізіологічних функцій і поведінкових
реакцій. Оскільки організм і середовище пере-
бувають не в статичній, а в динамічній рів-
новазі, їх співвідношення змінюються постійно
і постійно має відбуватися процес адаптації
[1, 2, 7, 8].
Адаптивний чи пошкоджувальний ефект

будь-якого фактора реалізується в умовах
цілісного організму, безпосередньо — через
мембранні системи клітин. Стан мембрани ба-
гато в чому визначає перебіг фізіологічних і біо-
хімічних процесів, і тим самим є вихідною лан-
кою у складному ланцюгу пристосувальних ре-
акцій на всіх рівнях [1–4].
Оскільки багато патологічних процесів вини-
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кають через стреси різних видів, то зміна елект-
рофоретичної рухливості еритроцитів (ЕФРЕ)
є критерієм стрес-реакції, і відповідно, свідчить
про включення різноманітних адаптаційних сис-
тем у разі розвитку патології. Перша фаза —
зниження ЕФРЕ (триває упродовж кількох го-
дин), пов’язана з активацією виділення ендо-
генних катехоламінів, друга фаза — підвищен-
ня ЕФРЕ, визначається підвищенням у крові
гормонів кори наднирників і має довготривалу
дію. У разі виснаження організму — ЕФРЕ зни-
жується [3].
Активність симпато-адреналової системи

максимальна у гострій фазі стресу, потім зни-
жується і підвищується лише під впливом до-
даткового подразника чи загострення вже на-
явного патологічного процесу. Кортикостероїди
попереджують перезбудження гіпофізарно-ад-
ренокортикальної системи. Стероїдні гормони
впливають на диференціювання, ріст і адапта-
цію клітин до нових метаболічних умов. Глю-
кокортикоїди забезпечують розвиток резистент-
ності організму [2–4].
У разі довготривалого впливу подразника

середньої сили розвивається стадія активації,
тобто стійко активізуються захисні системи ор-
ганізму, відбувається коливання швидкості ае-
робного і анаеробного гліколізу та синтезу біл-
ка. Збудження центральної нервової системи
за стійкої активації залишається помірно підви-
щеним. Резистентність за реакції активації мо-
же довготривало зберігатися після припинен-
ня впливу подразника [4].
Методика та результати досліджень. Під

час дослідження стресостійкості та адаптацій-
них можливостей організму тварин використо-
вують систему крові, яка є основою внутріш-
нього середовища організму і чутливим ін-
дикатором, що відображає стан окремих
систем та організму в цілому, доступна для ди-
намічного і комплексного аналізу. Основні ін-
дикаторні показники: лейкоцитарна формула,

лейкоцитарний коефіцієнт (співвідношення між
відсотком лімфоцитів і сегментоядерних нейтро-
філів), електрофоретична рухливість еритро-
цитів, активність ряду ферментів (амінотранс-
фераз, α-амілази, фосфатаз), уміст окремих
фракцій ліпопротеїнів, продуктів перекисного
окиснення ліпідів та ін. [2–4].
Аналізовані параметри відображають функ-

ціональний стан важливих фізіологічних систем
і дають змогу повно оцінити адаптаційну від-
повідь організму.
Оцінюють характер перебігу стрес-реакції і

прогнозування її результату комплексно: за
клінічним станом тварини, динамікою продук-
тивності, швидкістю росту. Для оцінки можли-
востей і природної резистентності організму
тварин використовують такі методи [2, 5, 8]:
біохімічні — вміст у сироватці крові загаль-

ного білка, неорганічного фосфору, кальцію,
каротину, вітаміну А, глюкози, кетонових тіл,
рівень каталазної активності, лужного резерву;
гематологічні — кількість еритроцитів, лей-

коцитів, гемоглобіну, морфологічний склад
формених елементів крові, гематокрит та ін.;
імунобіологічні — фагоцитоз лейкоцитів, елі-

мінаційні здатності крові, титр нормальних ан-
титіл, активність бактерицидна, лізоцимна,
β-лізинів та ін. Визначають уміст у крові еозино-
філів, глюкози, співвідношення кількості ней-
трофілів до лімфоцитів, показники природної
імунологічної резистентності організму (лізо-
цим, бактерицидна активність крові, ОФР та ін.),
уміст у крові ряду ферментів (ACT, АЛТ, креа-
тинкінази, лактатдегідрогенази та ін.), кортико-
стероїдів, інсуліну, соматичних клітин у молоці,
реакції знебарвлення фуксину сироваткою);
молекулярно-біологічні — визначення ци-

токінів, хемокінів у крові [2, 5, 7].
Дослідження зазначених вище показни-

ків дає змогу повніше оцінити стресостійкість,
імунний статус тварини та її адаптаційні мож-
ливості.

Комплексне дослідження показників крові
дає змогу з високою точністю визначити
функціональний стан організму тварини і ди-
ференціювати фази стресових реакцій. Через
недостатню вивченість параметрів придат-
ності до промислової технології корів україн-
ської чорно-рябої та червоно-рябої молочних
порід нині ми досліджуємо їх стресостійкість

Висновки

і резистентність до умов середовища, оскіль-
ки ці породи мають високий потенціал продук-
тивності.
Аналізу генотипових ознак — адаптивнос-

ті і стресостійкості приділяють мало уваги,
хоча вони значно впливають на рівень прояву
всіх господарсько корисних ознак. Проведені
дослідження дадуть змогу повніше оцінити
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зниження і втрату захисних і пристосуваль-
них здатностей у тварин і стан природної

резистентності їхнього організму у процесі
адаптації.
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МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО АВСТРІЇ

Австрія – одна з найрозвиненіших держав Європи. Незважаючи на гористу місцевість,
використання сучасних методів землеробства дає Австрії змогу забезпечувати продукта-
ми 3/4 потреб внутрішнього ринку. У країні виробляють майже всі види сільськогосподарської
продукції. Провідне місце належить інтенсивному тваринництву (таблиця). Під пасовища-
ми і луками – 28% усієї території, орної землі – 21%. Основні зернові культури: пшениця,
жито, овес; технічні цукрові буряки.

Продуктивність корів за 305 днів лактації

жир + білок, кгнадій, кг

Жовта австрійська 2012 44058 7094 4,15 3,46 540
2008 48255 6817 4,14 3,41 515

Симентальська 2012 247168 7039 4,15 3,42 533
2008 227666 6702 4,17 3,43 509

Оберинтальська 2012 3041 4913 3,94 3,28 355
2008 2959 4792 3,95 3,27 346

Голштинська 2012 36421 8473 4,10 3,29 637
2008 34105 8212 4,13 3,25 606

Пінцгаузька 2012 6235 5524 3,88 3,28 395
2008 6811 5441 3,90 3,26 390

Продуктивність корів різних молочних порід

Порода
Підконтрольних
корів, гол. Уміст у молоці, %

жиру білка

Рік
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ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ
ПЛАЗМИ КУКУРУДЗИ АЙОДЕНТ
У СЕЛЕКЦІЇ ВИХІДНОГО МАТЕРІАЛУ

Наведено рез льтати досліджень щодо
випроб вання тест- росів р дзи ліній S3–S4,
отриманих від самозапилення сестринсь их
простих ібридів (SС) плазми Айодент, визначено
їх за альн (ЗКЗ) та специфічн (СКЗ)
омбінаційні здатності. Виділено 3 лінії, я і мали
позитивні значення оціно ЗКЗ продовж
2-х ро ів.

Кукурудза займає важливе місце в зерново-
му балансі країни, постійно зростають її посівні
площі та валові збори, проте за врожайністю
цієї культури Україна поступається провідним
країнам світу. Розв’язання цієї проблеми знач-
ною мірою пов’язане з селекцією нових гіб-
ридів, а це, в свою чергу, потребує інтенсифі-
кації робіт зі створення, оцінки і систематиза-
ції вихідного матеріалу [10, 11, 14]. Розвиток
цих досліджень у ХХ ст. дав змогу диференці-
ювати генофонд кукурудзи на гетерозисні гру-
пи зародкової плазми [12], однією з яких є Айо-
дент.

Iodent — це абревіатура, яка походить від
назви дослідної станції в Айові і вихідного сор-
ту: Iodent Experiment Station Reid Yellow Dent.
Сучасні лінії Айодент — результат селекційної ро-
боти, розпочатої на початку 40-х років Бейке-
ром [1, 13]. В Україні їх почали використовува-
ти у селекційній роботі у 70-ті роки ХХ ст. [7] і
донині вони займають провідне місце в програ-
мах створення гібридів усіх груп стиглості [2, 3].
Гібриди груп стиглості ФАО 300–500 займа-

ють понад 30–50% посівних площ кукурудзи в
степовій зоні України. Самозапильні лінії ге-
нетичної плазми Айодент є одними з основних
батьківських компонентів гібридів, хоча вони і
не повністю адаптовані до стресових умов сте-

Ключові слова: кукурудза, вихідний матеріал, плазма Айодент, комбінаційна здатність,
простий гібрид.

пової зони України, особливо щодо стійкості до
посухи і жари. Тому створення жаро- та посу-
хостійкого вихідного матеріалу для селекції
нових ліній кукурудзи, що поєднують висо-
ку насіннєву продуктивність з комплексом ін-
ших господарсько цінних ознак, є важливою і
актуальною проблемою, потребує детального
вивчення успадкування ознак продуктивнос-
ті рослин, їх стійкості до стресових умов, а та-
кож загальної та специфічної комбінаційної
здатності.
Мета досліджень — створення та добір

вихідного матеріалу плазми Айодент і на його
базі синтез середньостиглих і середньопізніх
гібридів кукурудзи.
Матеріали і методи досліджень. Дослі-

дження з вивчення нових ліній і їх тест-кросів
проводили у 2011–2012 рр. на полях дослідно-
го господарства «Дніпро» ДУ ІСГСЗ НААН.
Розмір ділянок — 4,9 м2, повторність — 3-ра-
зова, густота — 50 тис. рослин/га. Фенологічні
та біометричні спостереження проводили у кон-
трольному розсаднику на 10 рослинах у кожній
повторності. Облік і спостереження відповіда-
ли рекомендаціям, наведеним у методиках [5,
6]. Оцінку параметрів комбінаційної здатності в
системі неповних тест-кросів здійснювали за
методикою Г.К. Дремлюка і В.Ф. Герасименка
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[4]. За стандарт для ліній прийнято відому як
один із батьківських компонентів багатьох
гібридів — лінію ДК 411, для тест-кросів гібри-
ди середньостиглий Моніка 350МВ і середньо-
пізній Бистриця 400МВ.
За попереднім дослідженням виділено 11

ліній кукурудзи S3, отриманих від самозапилен-
ня 3-х сестринських простих гібридів (SC1, SC2,
SC3), та 15 — S4, яких схрещували із 4-ма те-
стерами — елітними лініями плазми Ланкастер
і Рейд (BSSS): ДК239МВ, ДK680, МС814MB,
ДK298.
Вегетація кукурудзи в 2011 р. відбувалась

переважно за достатньої вологозабезпече-
ності, за винятком 1-ї декади червня. Агроме-
теорологічні умови в 2012 р. були вкрай не-
сприятливі для розвитку кукурудзи та форму-
вання повноцінного врожаю.
Результати досліджень. Середньопопуля-

ційне значення врожайності тест-кросів дослі-
джуваних ліній у 2011 р. — 10,5 т/га, що на рівні
середньостиглого стандарту Моніка 350МВ,
але на 2 т/га, ніж у середньопізнього стандар-
ту Бистриця 400МВ (табл. 1). Урожайність гіб-
ридів становила 7,25–12,8 т/га. Коефіцієнт ва-
ріації — 12,3%. На відміну від 2011 р., у 2012 р.
умови для росту та розвитку кукурудзи були
стресовими, що й визначило вкрай низьку вро-
жайність тест-кросів (у середньому для гру-
пи — 1,74 т/га), що дещо нижче, ніж в обох
стандартів. Проте в середньому 6% гібридів пе-
ревищили за урожайністю гібриди-стандарти,
про що свідчать ліміти (0,74–2,66 т/га). Кое-
фіцієнт варіації у 2012 р. був значним — 28,4%.
Середнє значення вологості зерна у 2011 р.

становило 16,5%, у 2012 р. — на 1,5% вище і
практично не відрізнялося від показників стан-
дартів. Різниця між крайніми значеннями за
цим показником у 2011 р. — 4,4, у 2012 р. —
2,8%. Коефіцієнт варіації був незначним в
обидва роки.
Період сходи — цвітіння 50% волотей та ка-

чанів за роками був майже на одному рівні —
57,8–60,5 діб, коефіцієнт варіації — незначний,
що свідчить про однорідність досліджуваного
матеріалу. В середньому в обидва роки тест-
кроси групи ліній SC мали дещо коротший пе-
ріод сходи — цвітіння 50% волотей та качанів,
ніж стандартні гібриди.
Комбінаційна здатність — показник, який

успадковується під час самозапилення і схре-
щування. Урожайніші гібриди отримують від
схрещування ліній з високою комбінаційною
здатністю [8]. Оцінка в різні роки і за різних1
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2. Оцін а ефе тів ЗКЗ ліній р пи SC за озна ою «врожайність зерна», т/ а

SC1 111 0,90 0,38 ІІІ 1111 0,01 0,10 ІІ

112 0,18 0,02 ІІ 1121 0,01 0,06 ІІ

1123 –0,02 0,05 ІІ

113 –0,27 0,02 ІІ 1131 0,18 0,10 ІІ

SC2 521 0,53 1,05 ІІІ 5211 –0,05 0,08 ІІ

5212 –0,33 0,00 ІІ

5214 –0,37 0,06 І

523 –0,33 0,31 ІІ 5231 0,16 0,57 ІІ

5232 0,09 0,30 ІІ

541 –0,18 0,12 ІІ 5411 0,18 0,13 ІІ

542 –0,53 0,03 І 5424 –0,14 0,05 ІІ

543 0,27 0,02 ІІ 5432 0,39 0,03 ІІІ

SC3 421 –0,08 0,15 ІІ 4211 –0,06 0,17 ІІ

424 –0,47 0,04 І 4241 0,21 0,20 ІІ

532 –0,43 0,73 ІІ 5323 –0,13 0,05 ІІ

ДК 411 – 0,43 0,11 ІІ – –0,15 0,01 ІІ

НІР05 g(i) – 0,45 – – – 0,34 – –

НІР05 (g(i)–g(j)) – 0,66 – – – 0,50 – –

SC1 111 –0,11 1,50 ІІ 1111 –0,11 –0,01 ІІ

112 –0,81 0,08 ІІІ 1121 –0,02 0,04 ІІ

1123 0,15 0,07 ІІ

113 0,74 0,77 І 1131 0,26 0,05 І

SC2 521 0,68 0,84 І 5211 0,26 0,28 І

5212 –0,12 0,14 ІІ

5214 –0,10 0,13 ІІ

523 –0,41 1,58 ІІ 5231 –0,18 –0,01 ІІІ

5232 –0,25 0,38 ІІІ

541 –0,63 7,93 ІІ 5411 –0,33 –0,01 ІІІ

542 0,11 0,05 ІІ 5424 0,09 0,03 ІІ

543 –0,56 –0,20 ІІ 5432 0,40 0,09 І

SC3 421 0,67 0,90 І 4211 0,19 0,03 І

424 –0,89 –0,22 ІІІ 4241 –0,27 0,09 ІІІ

532 0,70 0,45 І 5323 –0,07 0,03 ІІ

ДК 411 – 0,52 –0,06 ІІ – 0,10 0,12 ІІ

НІР05 g(i) – 0,66 – – – 0,18 – –

НІР05 (g(i)–g(j)) – 1,13 – – – 0,27 – –

* Наведено класи значень ЗКЗ щодо середньої у досліді. Достовірно у межах НІР05 (до табл. 2 і 3).

Рекомбінантна
група

Клас*
Варіанси
СКЗ (σsi2)

Ефекти
ЗКЗ (gi)

S4Клас*
Варіанси
СКЗ (σsi2)

Ефекти
ЗКЗ (gi),
т/га

S3

Рекомбінантна
група

Клас*
Варіанси
СКЗ (σsi2)

Ефекти
ЗКЗ (gi)

S4Клас*
Варіанси
СКЗ (σsi2)

Ефекти
ЗКЗ (gi),

%
S3

3. Оцін а ефе тів ЗКЗ ліній р пи SC за озна ою «воло ість зерна», %
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рівнів урожайності дає змогу підвищити ко-
ректність висновків про комбінаційну цінність
ліній [9].
Для більш системної оцінки тест-кросів за

показниками ефектів загальної комбінаційної
здатності (ЗКЗ) проведено розподіл ліній на умов-
ні класи відносно середньої у досліді. Аналіз
оцінок ефектів ЗКЗ отриманих ліній засвідчив,
що за 2 роки досліджень стабільними позитив-
ними (І клас) вони були в 2011 р. у SC1 113,
SC2 521, SC3 421, SC3 532; у 2012 р. —
SC1 1131, SC2 5211, SC3 4211. У лінії-стандар-
ту ДК 411 цей показник був на дещо нижчому
рівні (ІІ клас) (табл.2).
Коефіцієнт кореляції між оцінками ЗКЗ ліній

S3 і S4 був досить високим і становив 0,67, що

свідчить про ефективність доборів ліній за ре-
зультатами вивчення комбінаційної здатності,
починаючи з 3-ї генерації самозапилення.
Усі виділені сім’ї характеризуються комплек-

сом цінних ознак і включені до програми на-
ступних самозапилень і тестування для ефек-
тивного добору в S5 і S6 генераціях.
Оцінки ефектів ЗКЗ за ознакою «вологість

зерна» свідчать, що лінії SC2 542, SC3 424 за-
раховано до І класу, тоді як лінії SC1 111,
SC2 521 вирізнялися негативним їх значенням,
тобто вони інтенсивно втрачали вологу зерна
(табл. 3). В S4 лінія SC2 5214 мала позитивні
(І клас), а лінія SC2 5432 — навпаки, негативні
оцінки ЗКЗ (ІІІ клас), тоді як решту ліній зара-
ховано до ІІ класу.

За результатами вивчення тест-кросів
відібрано лінії геноплазми Айодент (SC1 1131,
SC2 5211, SC3 4211) з високою ЗКЗ за врожай-
ністю зерна і низькою його вологістю, які є ос-
новою для створення нових константних ліній
середньостиглої і середньопізньої груп.

Висновки

Виділено тест-кроси, які за врожайністю
зерна перевищили стандарти в середньому
на 4–12%.
Доведено доцільність використання сест-

ринських простих гібридів як вихідного мате-
ріалу під час створення нових ліній.
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АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ
КОРОПА АНТОНІНСЬКО-
ЗОЗУЛЕНЕЦЬКОГО ТИПУ

Вивчено енетичн стр т р раїнсь их порід
оропа. Виявлено міжпородн диференціацію за
частотою алелів ло сів MDH і КАТ. Установлено,
що фа тичний рівень середньої етерози отності
порід оропа вищий від теоретично

розраховано о. За ви ористання ІSSR-PCR-
метод виявлено о ремі мар ери ДНК — (AGC)6C
і (AGC)6G, я і мож ть зал чатися для
енотип вання особин раїнсь их л с атої
і рамчастої порід оропа антонінсь о-
зоз ленець о о тип .

В Україні одним з основних об’єктів ставо-
вого рибництва є короп, селекційно-племінній
роботі з яким приділяють значну увагу. Одним
із методів підвищення та поліпшення племінних
і продуктивних якостей є створення гетероген-
ної структури українських порід коропа. Гене-
тична структура за різними типами молекуляр-
но-генетичних маркерів має складну структуру
і вивчена в українських порід фрагментарно [6].
Практично невідомо, який рівень генетичної
мінливості характерний для популяцій україн-
ських коропів, не повністю відомий таксономіч-
ний статус і філогенетичні взаємозв’язки між
ними. Для впровадження генетичного моніто-
рингу в систему селекційно-племінної роботи
потрібно також проводити популяційно-гене-
тичні дослідження та розробки стратегій і заходів
щодо збереження біологічного різноманіття ко-
ропових риб, які неможливі без відомостей про
їх генетичну структуру. Аналіз генетичної струк-
тури популяцій риб дає змогу вивчити генетич-
ний поліморфізм і рівень гетерогенності за ок-
ремими маркерами, проводити біохімічне, мо-
лекулярно-генетичне дослідження племінного
матеріалу з метою виявлення та збереження
кращих генетичних ресурсів для подальшого
їхнього використання.
Останні досягнення в геномному аналізі не-

розривно пов’язані з використанням і розвит-
ком методів молекулярної біології. Велике зна-
чення мають молекулярно-генетичні маркери,
дослідження яких сприяє поглибленому вив-
ченню закономірностей динаміки генетичної
структури порід, типів і ліній риб у процесі їх-
ньої мікроеволюції [2, 10].

Ключові слова: міжпородна диференціація, гетерозиготність, маркери, генотипування, породи
коропа.

Використання маркерних генів для контро-
лю генетичної структури риб вже увійшло в
практику рибництва багатьох країн [12, 18].
Різні типи ДНК-маркерів застосовують в аква-
культурі для дослідження коропових риб [4, 8,
16]. Оцінка поліморфізму фрагментів ДНК, флан-
кованих інвертованими повторами мікросате-
літних локусів, може об’єктивніше відображати
внутрішньопопуляційне генетичне різноманіття.
ISSR-маркери можуть бути використані для
картування геномів і маркування господарсько
корисних ознак [11].
Оскільки створення племінного стада анто-

нінсько-зозуленецьких коропів було початковим
моментом у створенні українських лускатої і
рамчастої порід коропа, тому важливим є до-
слідження генофонду та закріплення генетич-
ного потенціалу цього типу коропа з метою
їхньої подальшої державної апробації. Саме
тому дослідження в цьому напрямі є актуаль-
ними і потребують аналізу за використання мо-
лекулярно-генетичних маркерів.
Мета роботи — комплексні дослідження з

вивчення генетичної структури рамчастих і лус-
катих коропів антонінсько-зозуленецького типу
за використання різних молекулярно-генетич-
них маркерів: генетико-біохімічних систем та
анонімних послідовностей мікросателітних мар-
керів.
Матеріали і методи. У дослідження вклю-

чено зразки крові українських лускатої (УЛК) і
рамчастої (УРК) порід коропа антонінсько-зозу-
ленецького типу ДП СГЦР «Поділля». Зразки
крові відбирали з хвостової вени. Консерван-
том був гепарин (25 МО на 1 мл крові). Кров
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TF АА 0 0,188 1 0,302

АС1 5 4,510 7 6,779

АС2 3 1,933 0 1,208

AD 0 0,591 1 0,336

ВB 1 0,369 1 0,805

BС1 6 6,201 9 10,846

BС2 2 2,658 4 1,933

BD 1 0,812 1 0,537

С1С1 24 23,396 38 33,893

С1C2 18 20,295 7 12,201

C1D 7 6,201 2 3,389

C2C2 5 4,228 4,2 >0,05 3 1,027 15,6 >0,05

C2D 3 2,658 1 0,604

ALB AA 4 14,451 7 12,129

AB 59 38,098 23,5 <0,001 36 25,743 8,3 <0,01

BB 14 24,451 8 13,129

EST FF 21 22,536 0,5 >0,05 12 19,128 10,8 <0,001

FS 41 37,927 52 37,745

SS 14 15,536 11 18,128

MDH FF 19 28,007 23 29,336

FS 52 33,986 20,6 <0,001 48 35,329 9,8 <0,01

SS 1 10,007 4 10,336

ME FF 13 20,404 14 19,128

FS 53 38,192 11,6 <0,001 48 37,745 5,6 <0,05

SS 10 17,404 13 18,128

СA FF 18 26,523 18 26,282

FS 54 36,954 16,4 <0,001 53 36,436 15,7 <0,001

SS 4 12,523 4 12,282

SOD FF 4 10,630 3 9,130

FS 34 20,741 17,2 <0,001 32 19,740 15,4 <0,001

SS 3 9,630 4 10,130

KAT FF 7 12,222 10 14,039

FS 31 20,556 10,9 <0,001 27 18,922 7,3 <0,01

SS 3 8,222 2 6,039

Прим і т к а . Gexp — очікувані генотипи; Gobs — фактичні генотипи.

1. Розподіл енотипів за дослідж ваними ло сами оропів раїнсь их порід

Gobs Gexp χ2 Р Gobs Gexp χ2 Р

УЛК УРК
Локус Генотип

фракціонували центрифугуванням упродовж
10 хв за 3,5 тис. об./хв. Отримані фракції плаз-
ми крові, лейкоцитів та еритроцитів фасували
у пробірки і зберігали за –18°С.

Електрофоретичне розділення білків і фер-
ментів крові проводили за допомогою верти-
кального поліакриламідного та горизонтально-
го крохмального електрофорезів [5, 13, 15] з
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власними модифікаціями [6] та гістохімічним
фарбуванням і генотипуванням [3].
Проаналізовано генетичну структуру коропів

за генетико-біохімічними маркерами: трансфе-
рину (TF), альбуміну (ALB), естерази (EST,
К.Ф.3.1.1.1), малатдегідрогенази (MDH,
К.Ф.1.1.1.37), малік-ензиму (МЕ, К.Ф.1.1.1.40),
карбоангідрази (CА, К.Ф.4.2.1.1), супероксид-
дисмутази (SOD, К.Ф.1.15.1.1) та каталази
(КАТ, К.Ф.1.11.1.6) [14].
Очищення геномої ДНК проведено за допо-

могою наборів «GeneJET™ Whole Blood Ge-
nomic DNA Purification Kit» за запропонованою
виробником методикою, цілісність ДНК пере-
вірено електрофоретичним методом у 0,8%-му
гелі (TopVision™ Agarose). Для дослідження
специфіки генетичної структури коропів вико-
ристано ІSSR-PCR методику з праймерами та-
кої послідовності: (CTC)6C, (AGC)6C, (AGC)6G,
(GAG)6C. Ампліфікацію фрагментів ДНК прове-
дено в термоциклері «Eppendorf» за такого
температурного режиму: 95°С — 2 хв, 35
(94°С — 30 с, 56°С — 30 с, 72°С — 2 хв),
75°С — 10 хв. Після проведення 35 циклів ПЛР
10 мкл суміші аналізували електрофоретично
в 2%-му агарозному гелі. Візуалізацію прове-
дено на трансілюмінаторі в УФ-світлі з фіксу-
ванням електрофореграм цифровою камерою,
обробку та аналіз гелів — за допомогою про-
грами TotalLab v2.01. Частоту кожного амплі-
кону за певним праймером визначено як відсо-
ток від загальної кількості ампліконів за даним
праймером [9].
Статистичну обробку отриманих результатів

здійснено в програмах Excel, «Biosys-1» [7, 19].
Результати досліджень. Проаналізовано

генетичну структуру українських порід коропа
антонінсько-зозуленецького типу за генетико-
біохімічними маркерами.
За локусом TF виявлено 5 алельних варі-

антів (А, B, C1, C2, D), з найвищою частотою

траплялися алелі Tf С1 (у лускатих — 0,560, у
рамчастих коропів — 0,673) і Tf С2 (у луска-
тих — 0,240, у рамчастих — 0,120). Частота
інших алелів була істотно нижчою: Tf A (у лус-
катих — 0,053, рамчастих —  0,067), Tf D (0,073
і 0,033), Tf В (у лускатих коропів — 0,073).
Алельні варіанти з високою і низькою моле-

кулярною масою у лускатої і рамчастої порід
коропа траплялися з частотою за локусами:
ALB — від 0,435 до 0,565, EST — від 0,454 до
0,546. Алельний варіант локусу MDH з низькою
молекулярною масою Mdh F (у лускатих —
0,625, рамчастих — 0,627) траплявся у коропів
значно частіше, ніж алель Mdh S (у лускатих
— 0,375, у рамчастих — 0,373).
За локусами CA, SOD у коропів виявлено

2 алельні варіанти з різною електрофоретич-
ною рухливістю, частота яких у порід коропа
істотно не відрізнялася. Породні відмінності ви-
явлено за локусом KAT: у рамчастих коропів
алель з низькою молекулярною масою Kat F
(0,603) значно переважав алель Kat S (0,397),
а у лускатих — частота Kat F і Kat S помітно
не відрізнялася.
Співвідношення виявлених генотипів було

наближеним до очікуваного за локусом TF в
обох порід та локусу EST у лускатих коропів.
Виявлено найбільшу кількість генотипів Tf
С1С1, що є притаманним для українських порід
коропа (табл. 1).
Рівень гетерозиготності за локусами генети-

ко-біохімічних систем є однією з найважливі-
ших генетичних характеристик популяції, за
якою визначають рівень генетичної консолідо-
ваності, генетичної варіабельності та ступінь
селекційного впливу. Зростання показника ге-
терозиготності можна очікувати за умови підви-
щеної пристосованості риб до конкретного се-
редовища. Зниження рівня гетерозиготності (як
і його надмірне зростання) є несприятливим
для нормального функціонування популяції [1].

УЛК

Ноbs 0,600 0,539 0,722 0,697 0,766 0,711 0,829 0,756 0,703±0,033

Неxp 0,619 0,499 0,472 0,503 0,495 0,486 0,506 0,501 0,510±0,016

УРК

Ноbs 0,427 0,693 0,640 0,640 0,706 0,707 0,821 0,692 0,666±0,039

Неxp 0,519 0,503 0,471 0,503 0,505 0,486 0,506 0,485 0,497±0,005

Прим і т к а . Неxp — очікуваний рівень гетерозиготності; Ноbs — фактичний рівень гетерозиготності.

2. Рівень етерози отності за енети о-біохімічними системами оропів

Локус
Н

НсередняTF EST MDH ME ALВ CA KATSOD
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У коропів найвищий рівень гетерозиготності
виявлено за локусом SOD (у лускатих — 0,829,
у рамчастих — 0,821), а найнижчий — за ло-
кусами EST (у лускатих — 0,539 і TF (у рамча-
стих коропів — 0,427) (табл. 2).
Рівень гетерозиготності був вищим від очі-

куваного у порід коропа за локусами MDH, ME,
ALВ, CA, SOD і KAT (Р<0,001–0,05), оскільки
виявлено достовірний надлишок гетерозигот-
них особин, що свідчить про деякі процеси ге-
нетичної консолідації, які відбуваються у цій
популяції.
Для оцінки геномної варіабельності рамчас-

тої і лускатої порід коропа проаналізовано ге-
нетичну структуру популяції за використання
4-х ISSR-маркерів. З усіх використаних прай-
мерів найінформативнішим для виявлення по-
ліморфних локусів ДНК крові коропів антонінсь-
ко-зозуленецького типу був праймер (AGC)6C.
Під час проведення ISSR-аналізу за прайме-
ром (AGC)6C отримано 35 ампліконів, більшість
яких виявлено у досліджених особин коропа
обох порід (рис.1).
На увагу заслуговують фрагменти завдовж-

ки 529 пар основ (п.о.) (траплявся з частотою
50%) і 1281 п.о. (30%), лише для цих ампліконів
фіксувалася специфічність до однієї з двох
порід з високою частотою.
Виявлено значні частотні відмінності між дво-

ма породами коропа за частотою зустрічальності

ампліконів завдовжки 1100 та 750 п.о.: у рам-
частих коропів амплікон завдовжки 1100 п.о. —
20, у лускатих — 40%. Амплікон 750 п.о. у рам-
частих коропів траплявся з частотою 70, у лус-
катих — 20%.
Фрагмент завдовжки 1440 п.о. виявлено у

100% особин лускатих коропів і у 90 % рамчас-
тих. Можливо, в подальших дослідженнях бу-
де встановлено, що він є специфічним для
представників цього типу.
На особливу увагу заслуговує фрагмент зав-

довжки 2200 п.о., який був у 100% антонінсь-

Рис. 1. Еле трофоре рама ISSR-PCR-про-
д тів ДНК рові оропа, отриманих з ви о-
ристанням праймера (AGC)6C: 1 — мар ер
моле лярної маси 50 bp; 2–8 — різні осо-
бини

ко-зозуленецьких рамчастих та відсутній у лус-
катих коропів.
Під час порівняння спектра ампліконів за

використання праймера (AGC)6G у лускатої і
рамчастої порід коропа було отримано 26 фраг-
ментів різної довжини (рис. 2). Для лускатої
породи характерними виявилися 4 амплікони:
809 п.о. (20%), 783 (20%), 1062 (20%) та 1369 п.о.
(40%). Для рамчастої породи характерними
були 2 амплікони: 474 п.о. (20%) та 772 п.о. (10%).
За використання цього праймера виявлено

відмінності між лускатою та рамчастою поро-
дами за частотою зустрічальності ампліконів
завдовжки 711 і 1030 п.о.: у рамчастих коропів
для фрагмента 711 п.о. частота становила 10%,
у лускатих коропів — 40%. Для амплікону 1030
п.о. цей показник становив 60 і 20% відповідно.
Фрагмент завдовжки 1233 п.о. виявлено у

100% особин рамчастих коропів та 90% луска-
тих, а фрагмент 444 п.о. — у всіх особин лус-
катих коропів і не виявлено у рамчастих.
Під час вивчення поліморфізму ДНК в обох

порід за використання праймерів (CTC)6C і
(GAG)6C було отримано 6 ампліконів. На ува-
гу заслуговує фрагмент завдовжки 1573 п.о.,
який був лише у рамчастих коропів (у 20% осо-
бин), інші амплікони виявлено в обох порід ко-
ропа в кількості не більше як 1 для всієї вибір-
ки. Отже, ці праймери для проведення наших
досліджень виявилися малоінформативними.

Рис. 2. Еле трофоре рама
ISSR-PCR-прод тів ДНК о-
ропа (а — л с ата порода;
б — рамчаста порода), отри-
маних з ви ористанням прай-
мера (AGC)6G: 1–8 — різні
особини; М — мар ер моле-
лярної маси 50 bp

а

М1 2 3 4 5 6 7 8 М 1 2 3 4М

б
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У коропів українських порід проаналізовано
генетичну структуру за використання різних
типів молекулярно-генетичних маркерів, а
саме, генетико-біохімічних систем — TF, ALB,
EST, MDH, МЕ, CА, SOD, КАТ та ДНК-маркерів
за використання праймерів — (CTC)6C,
(AGC)6C, (AGC)6G, (GAG)6C. Виявлено поро-
доспецифічні особливості генетичної струк-
тури коропів антонінсько-зозуленецького ти-
пу, а саме, відмінності за частотою алельних
варіантів локусів MDH та KAT. Співвідношен-
ня фактично виявлених генотипів за локусом
TF наближалося до теоретично розраховано-
го у коропів лускатої і рамчастої порід. За
локусом EST у рамчастих коропів, на відміну
від лускатих, спостерігався статистично до-
стовірний надлишок гетерозигот, як і вияв-

Висновки

лений за локусами ALB, MDH, ME, CA, SOD і
KAT у лускатих і рамчастих коропів помітний
надлишок гетерозиготних особин. Під час
проведення аналізу генетичної структури
українських порід коропа за використання
ДНК-маркерів визначено 2 специфічні ампліко-
ни за праймерами (AGC)6C та (AGC)6G: фраг-
мент завдовжки 2200 п.о. ((AGC)6C), який був
у 100% антонінсько-зозуленецьких коропів
рамчастої породи та якого не було в луска-
тих коропів, а також фрагмент 444 п.о.
((AGC)6G) — був у всіх особин лускатих ко-
ропів і не виявлено у рамчастих.
Очевидно, що виявлену специфічність ам-

пліконів надалі можна використати для гено-
типування особин лускатої і рамчастої порід
коропа антонінсько-зозуленецького типу.
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Наведено стр т р та обся и механізованих
робіт, по азни и прод тивності, сезонно о
навантаження і техноло ічної потреби новітніх
технічних засобів для вирощ вання і збирання
зернових та олійних льт р осподарствах
а ротехноло ічних зон ре іон .

Номенклатура наявного кількісного складу ма-
шинно-тракторного парку сільськогосподарсь-
ких підприємств Прикарпатської і Придністров-
ської агротехнологічних зон Івано-Франківської
області характеризується такими показниками:
у 305 сільськогосподарських підприємствах ви-
користовують 1256 тракторів, 990 ґрунтооб-
робних машин (зокрема 184 дискові борони),
482 сівалки, 214 розкидачів добрив, 90 машин
для захисту сільськогосподарських культур,
310 зернозбиральних комбайнів, 152 зерно-
очисні і сортувальні машини. При цьому за
енергетичними показниками наявність тракто-
рів з потужністю двигунів Nдв<40 кВт, 40–60, 60–
100 та >100 становить відповідно 7,7; 31,9; 34,1 і
26,3%. За статистичними даними, в сільгосп-
підприємствах вся посівна площа сільськогос-
подарських культур на 31 січня 2012 р. становила
118,6 тис. га, ріллі в обробітку — 126 тис. га.
Характерно, що машинно-тракторний парк

господарств АПК різних форм власності мо-
рально і фізично зношений. У зональних умо-
вах експлуатації термін використання наяв-
них технічних засобів становить переважно 14–
20 років. Тому потребує вдосконалення струк-
тура енергетичних засобів, машин та агрегатів
з урахуванням вимог агротехніки, дотримання
технолого-експлуатаційного регламенту вико-
нання комплексу механізованих операцій і рів-
ня сучасних технологій вирощування зернових
та олійних культур.

Ключові слова: структура посівних площ, новітні технічні засоби, зернові та олійні культури.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Методичні вказівки щодо обґрунтування
системи машин для комплексної механізації
технологічних процесів у рослинництві, а також
способи вибору оптимальних параметрів ма-
шинно-тракторних агрегатів і методи визначен-
ня складу машинно-тракторного парку (МТП)
для агропідприємств розглянуто в працях [1, 3]
та ін., що відображають кількісно-якісну зміну
структури технічних засобів (ТЗ). Агротехно-
логічні зони області характеризуються мінливіс-
тю метеоролого-кліматичних умов і специфіки
виконання сезонних механізованих робіт. У
першій зоні ґрунти — дернові опідзолені, дер-
ново-підзолисті та буроземно-підзолисті, у дру-
гій — опідзолені ясно-сірі, сірі, темно-сірі і чорно-
земні. Така строкатість структури ґрунтів потре-
бує диференційованого підходу до оновлення
та використання МТП господарств.
Мета досліджень полягає у виявленні й

обґрунтуванні якісної структури МТП на основі
новітніх засобів механізації вітчизняного та за-
рубіжного виробництва.
Результати та методика досліджень. Особ-

ливостями зміни структурного складу МТП, йо-
го функціонування та ефективного використання
є те, що на перебіг виробничих процесів впливає
дискретний ряд чинників: множина сільськогоспо-
дарських культур — К, технологічних операцій —
N; множина періодів — U, в які необхідно ви-
конати технологічні операції; множина допусти-
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мих агротехнічних строків — t для виконання
кожної технологічної операції; обсяги ро-
біт — Q по кожній операції у певний період;
множина природно-виробничих умов виконан-
ня операцій — Х; множина вихідних величин —
Х, які необхідно отримати в результаті взає-
модії системи машин (СМ) із середовищем [3].
За даними моніторингу наявної структури

МТП, рівень забезпечення сільськогосподарсь-
кою технікою господарств ПФГ «Поточище» і СВК
«Ясени» Придністровської зони характеризу-
ється нерівномірністю придбання і введення
технічних засобів другого покоління в експлу-
атацію за період 1987–2006 рр. — відповідно
41 і 22 од., зокрема ґрунтообробних машин —

Обґрунтування зональної структури технічних
засобів для вирощування зернових та олійних культур

знарядь та агрегатів — 21; 6, сівалок — 7; 3,
обприскувачів — 1; 2, вирівнювачів — 1; 1 і
розкидачів добрив — 10; 4, у 2007–2011 рр. —
лише 11 од. 2–3-го покоління, з них 7 — закор-
донного виробництва і 9 (зокрема 1 — закор-
донного виробництва).
У господарствах ПП «Степан Мельничук» та

ФГ «Прометей» Прикарпатської зони в анало-
гічний період до 2006 р. придбано відповідно
37 і 25 од. техзасобів, зокрема призначених для
внесення добрив — 7; 5, обробітку ґрунту — 23;
13, сівби насіння — 6; 4 та догляду за рос-
линами — 5; 1, у 2007–2011 рр. — лише 2 та
5 од. ТЗ вітчизняного виробництва через брак
обігових коштів для закупівлі новітньої техніки.

Посівна площа сільськогосподарських культур, га 62700 40300

Лущення пожнивних решток, га 7220 20300

  у т.ч. після попередника:

    багаторічних трав 20100 8570

    однорічних трав – 5270

    гречки 4600 –

    ріпаку озимого 15900 –

    кукурудзи на силос 1600 –

    ячменю ярого 18700 –

    кукурудзи на зерно 11300 6530

Оранка полицева, га 41500 20300

Передпосівний обробіток ріллі, га 57500 20300

Безполицевий обробіток (мульгувальна система
обробітку), га 6110 7200

Безполицевий обробіток (консервувальна система
обробітку), га 6890 1280

Традиційна сівба озимих культур, га 57500 24200

Сівба сільськогосподарських культур (мінімалізований
обробіток ґрунту), га 5200 16100

Обприскування посівів 62700 25300

Підживлення (дрібне внесення мінеральних добрив), га 62700 30300

Збирання врожаю, га 62700 40300

Збирання незернової частини врожаю, га 18620 13460

Сушіння зерна і насіння, т 237860 136790

Післязбиральний обробіток зерна і насіння, т 219540 114607

1. Стр т ра та обся и механізованих робіт з вирощ вання та збирання зернових олосових
та зернобобових льт р

Структура та види механізованих робіт

Обсяг робіт за групами
сільськогосподарських культур

ярі ранні зернові
та зернобобові

озимі зернові
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Обґрунтування зональної структури технічних
засобів для вирощування зернових та олійних культур

Трактори з оснащенням системи АРGPS
класу тяги:

5 415 13 453 11 24 331

3 719 72 826 60 132 445

1,4 687 62 626 53 115 413

Зернозбиральні комбайни з оснащенням
«Автопілот» (CLAAS) 126 6 108 9 15 481

Плуги з ґрунтопоглиблювачами 176 18 135 10 28 417

Борони дискові з екраном 171 11 167 13 24 189

Культиватори з оснащенням для внесення
РКД типу КА-6А 215 19 238 16 35 403

Комбіновані ґрунтообробні агрегати
типу «Компактомат К-800» 158 11 173 8 19 37

Котки комбіновані 94 5 105 3 8 75

Ґрунтопоглиблювачі із зміщеним різальним
елементом 128 9 92 7 16 16

Сівалки зернові з мікропроцесором 141 6 153 5 11 414

Сівалки для просапних культур
з оснащенням контролю «Нива-23» 48 8 54 6 14 164

Обприскувачі з електронним
мікропроцесором «BRAVO-600» 296 15 312 11 26 101

Розкидачі мінеральних добрив
з електронним пристроєм і датчиком
GREEN SEEKER RT-200 149 13 160 6 19 158

Зерносушарки мобільні фірми «MEPU»,
стаціонарні сушарки та сушильні пункти 135 5 110 2 7 61

Зерноочисні
і калібрувальні машини Фадєєва 172 10 2174 4 14 166

2. По азни и сезонно о навантаження і техноло ічної потреби для поетапно о омпле т -
вання новітніми технічними засобами МТП осподарств АПК за а ротехноло ічними зонами

Назва
новітніх технічних засобів

та їх оснащення
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В сільськогосподарських підприємствах аг-
ротехнологічних зон області за елементами
структури посівних площ зернові культури зай-
мають 78,0 тис. га (зокрема ярі зернові та зер-
нобобові — 36,9), олійні — 29,6 тис. га (з них
соняшник — 3,2; ріпак озимий — 21,4; ріпак
ярий — 0,5; соя — 4,5).
Структура та обсяг механізованих робіт за

елементами технологій вирощування зернових
та зернобобових культур характеризуються
такими даними (табл. 1).
Згідно з комплексом операцій, наведених в

табл. 1, якісна структура МТП області не забез-

печує сукупності технологічних вимог. Адже,
крім цих культур, в агротехнологічних зонах
вирощують кукурудзу на зерно, буряки цукрові,
картоплю та овочі, кормові культури (відповід-
но 30,5; 4,8; 67,6 та 89,7 тис. га).
Раніше, до реформування та реорганізації

об’єктів аграрного сектору, для господарств зі
стабільною матеріально-технічною базою і пло-
щею ріллі >1000 га оптимізація складу МТП
проводилася на основі збільшених нормативів:
на кожні 1000 га ріллі потреба в тракторах —
16,4 од., з них загального призначення — 5,3
(0,2 — 60 кН; 0,6 — 50; 0,1 — 40 і 4,4 — 30 кН)
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Обґрунтування зональної структури технічних
засобів для вирощування зернових та олійних культур

З урахуванням елементів виробничої
структури посівних площ зернових та олій-
них культур, наявної матеріально-технічної
бази, впливу множини чинників K, N, U, t, Q, X,
Y часткової заміни застарілої техніки техно-
логічна потреба для поетапного комплекту-
вання новітніми технічними засобами й облад-
нанням в агровиробничих зонах становить, од.:
тракторів (кл. 1,4–5) — 261, ґрунтообробних
машин та комбінованих агрегатів — 136, сі-

Висновки

валок — 35, обприскувачів — 26, розкидачів
мінеральних добрив — 19, зернозбиральних
комбайнів — 15, зерноочисних та сортуваль-
них машин Фадєєва — 14, мобільних зерносу-
шарок фірми «MEPU» — 7.
Наступним етапом досліджень є встанов-

лення аналітичних залежностей зонального
використання новітніх і вдосконалених наяв-
них техзасобів, оснащених елементами авто-
матизації та системами позиціювання GPS.
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та 11,1 — універсально-просапні (1,4 — 20 кН;
8,0 — 14; 0,5 — 9 і 1,2 — 6 кН).
Нині за середньої площі ріллі — 413 га в аг-

ропідприємствах західного регіону потреба в
новітніх енергоносіях становить лише 7,3 од.,
з них загального призначення — 2,4, універ-
сально-просапних — 4,9.
На кожний трактор треба 2–3 сільськогоспо-

дарські машини.
У результаті моніторингу експлуатації МТА

у реформованих господарствах встановлено
показники продуктивності агрегатів.
Згідно з дослідними даними, наведеними в

табл. 2, динаміка зміни продуктивності W МТА
зумовлена впливом чинників: швидкості руху —
Uр, робочої ширини захвату — Вр, довжини
гонів — Lr, крутизни схилів посівних площ (α<3°,
3–5°, 5–7°, >7°), стану агрофону та коефіцієнта

використання часу зміни (τзм=0,62–0,86), ме-
теорологічних та організаційно-технологічних.
За 19 днів календарного контрольного періо-

ду жнив 2012 р. залежно від типу агрометео-
рологічних умов і технічного стану комбайнів на
збиранні ранніх зернових культур діапазон їх
використання у господарствах різних форм
власності становив 392–871 (коефіцієнт техно-
логічної зайнятості 0,446–0,990), середній на-
робіток агрегатів — 4,8–6,7 га/зм.
З урахуванням рівня матеріально-технічно-

го забезпечення наявного структурного складу
і технічного стану МТП, техніко-експлуатаційних
показників агрегатів за елементами структури
й обсягом механізованих робіт з виробництва
продукції зернових та олійних культур визначе-
но показники технологічної потреби в комплек-
туванні новітніми ТЗ та обладнанням.

З технічних причин у статті О.В. Дунаєвської, Л.Д. Комар-Темної «Вміст деяких есен-
ціальних елементів у селекційних формах крупноплідних глодів Crataegus pennsylvaniсa
Ashe і Crataegus submollis Sarg», що вийшла друком у журналі «Вісник аграрної науки»,
№ 7 за 2013 р. (с. 33–35), допущено неточності: у рисунках 1 і 2 немає пояснень до но-
мерів зразків. Слід читати:

 Номери зразків: 1 — плоди Crataegus pennsylvaniсa П2-47-48;  2 — пло-
ди Crataegus submollіs П2-1-1; 3  — плоди Crataegus sanguine; 4 — квітки
Crataegus pennsylvaniсa П2-47-48; 5 — квітки Crataegus submollіs П2-1-1;
6 — квітки Crataegus sanguineа.

ВИПРАВЛЕННЯ



45Вісник аграрної наукивересень 2013 р.

Агроекологія,
радіологія,
меліорація

УДК 631.857:633
© 2013

М.М. Городній,
академік НААН
Національний
університет біоресурсів
і природокористування
України

ПРОБЛЕМИ
ВИКОРИСТАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ
ВОД ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДОБРИВ

По азано можливі способи розв’язання
проблеми на опичення осадів стічних вод їх
біотермічним омпост ванням. Зазначено
необхідність попередньої під отов и ОСВ для
подальшої тилізації. Наведено принципово нові
технічні рішення стосовно техноло ії та
онстр ції машин для при от вання омпостних
с мішей і подальшої ферментації в б ртах.

Унаслідок очищення міських стічних вод на
очисних спорудах накопичуються осади, об’єм
яких за початкової вологості 97–98% становить
0,5–1% від об’єму очищених стічних вод. Упро-
довж року зі стічних вод міста з населенням
500 тис. чол. утворюється в середньому близь-
ко 15000 т осадів.
Витримування вологого осаду на відкритих

мулових площадках очисних споруд не менше
1-го року сприяє зменшенню його вологості. То-
му з’являється можливість транспортування
такого осаду до місць складування на території
очисних споруд або у відвали, на полігони
твердих побутових відходів тощо.
Накопичення значних об’ємів осадів стічних

вод (ОСВ) на обмеженій площі очисних споруд
(ОС) ускладнює їх експлуатацію, з часом потре-
бує відчуження нових земельних ділянок і ство-
рює реальну загрозу забруднення навколиш-
нього природного середовища (ґрунти, повітря-
не середовище, поверхневі та підземні води).
Методика досліджень. Є різні підходи до

розв’язання проблеми використання ОСВ для
виробництва добрив. Осади стічних вод захо-
ронюють або спалюють, частину їх використо-
вують у сільськогосподарському виробництві як
добрива. У більшості країн світу частка ОСВ,
використовуваних у сільському господарстві,
найбільш значна порівняно з іншими способа-
ми їх утилізації. Вона становить 30–70% від за-
гального їх об’єму, оскільки за наявністю і вміс-

Ключові слова: осади стічних вод, біотермічний процес, компости, змішувачі-аератори, бурти.

том багатьох поживних і ростових речовин ОСВ
є цінним органо-мінеральним добривом. Про-
те через ряд причин доступність цих речовин
для різних сільськогосподарських рослин обме-
жена. Тому агрохімічна цінність ОСВ не повною
мірою відповідає агротехнічним вимогам. Крім
того, уносити ОСВ у ґрунт можна лише в певні
періоди року. Основний час ОСВ перебуває на
відкритих площадках, що супроводжується
значними втратами елементів живлення рос-
лин, які можуть досягати за азотом 45–74%,
фосфором — 21–32, калієм — 27%.
Одним з основних обмежень прямої утилі-

зації ОСВ як добрива є наявність в їх складі
ряду патогенних мікроорганізмів і яєць гель-
мінтів — джерел зараження тварин і людини та
багатьох токсичних речовин, зокрема важких
металів.
Пряма утилізація ОСВ на сільськогосподар-

ських угіддях як добрив потребує постійного
контролю хімічного складу та санітарно-бакте-
ріологічних властивостей кожної партії осаду,
удобрюваних ним ґрунтів і вирощуваної сіль-
ськогосподарської продукції за широким спек-
тром інгредієнтів, визначення яких може бути
здійснене лише в спеціально обладнаних ла-
бораторіях.
Слід також періодично коригувати норми

внесення кожної партії ОСВ на конкретні поля
сівозміни з метою запобігти накопиченню шкід-
ливих речовин в орному шарі ґрунту. Крім того,
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в окремих партіях ОСВ досить часто основні по-
живні речовини є незбалансованими, водно-фі-
зичні властивості та гранулометричний склад —
далекими від оптимальних. Тому в багатьох
випадках пряме застосування окремих партій
ОСВ для удобрення сільськогосподарських
культур без попередньої обробки взагалі не-
можливе.
Для розв’язання проблеми компостування

та збільшення в компостній масі вмісту вугле-
цю під час компостування ОСВ використовують
спеціальні добавки — наповнювачі (подрібне-
на кора дерев, тирса, листя, солома, торф та
інші органічні речовини). Застосовують ОСВ
також для відновлення родючості ґрунтів, пору-
шених під час розробки корисних копалин, ре-
культивації промислових відвалів, створення
газонів.
Над проблемою утилізації відходів приготу-

ванням на їх основі органо-мінеральних добрив
в Україні працює ряд науково-дослідних та ін-
ших організацій. Було отримано деякі наукові
та технічні рішення, але за відсутності надійних
джерел фінансування все закінчувалося пере-
важно на етапі лабораторних і натурних дослі-
джень. Стримувалося впровадження відповід-
них розробок також через відсутність спеціальних
машин, капітальних вкладень на будівництво
цехів для приготування добрив, правових, ор-
ганізаційних та економічних засад діяльності,
пов’язаної з утилізацією відходів.
Техніко-економічне обґрунтування програми

«Створення виробництва органо-мінеральних
добрив на основі осаду стічних вод міських ка-
налізаційних мереж» розроблене на основі уза-
гальнення власного досвіду виконавців, аналі-
зу сучасного стану проблеми утилізації ОСВ в
Україні та інших державах. При цьому було роз-
глянуто літературні джерела і патентну доку-
ментацію.
В Україні та країнах колишнього СРСР відпо-

відно до СНиП 2.04.03–85 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения» осад, що утво-
рюється в процесі очищення стічних вод, має
бути оброблений для забезпечення можливості
його утилізації або складування. Вибір методів
стабілізації, зневоднювання та знезараження
осаду визначається місцевими умовами (кліма-
тичними, гідрогеологічними, містобудівними,
агротехнічними та ін.), його фізико-хімічними та
теплофізичними характеристиками, здатністю
до водовіддачі.
Для підвищення концентрації активного мулу

за одночасного ущільнення сирого осаду і над-

Проблеми використання
осадів стічних вод для виробництва добрив

лишкового активного мулу рекомендується за-
стосовувати мулоущільнювачі гравітаційного
типу (радіальні, вертикальні, горизонтальні),
флотатори і згущувачі.
Для анаеробного зброджування ОСВ з ме-

тою стабілізації та отримання метановмісного
бродіння використовують метантенки. В метан-
тенки допускається подавання разом з каналі-
заційними осадами інших органічних подріб-
нених речовин, які зброджуються (побутове
сміття, відходи органічного походження). Для
зброджування осадів в метантенках установ-
люють мезо- або термофільний режими.
Неущільнений або ущільнений упродовж не

більше 5 год активний мул та суміш його із си-
рим осадом аеробно стабілізують на спорудах
типу коридорних аеротенків. Аеробну стабілі-
зацію можна здійснювати в діапазоні темпера-
тур 8–35°С. Для осадів виробничих стічних вод
тривалість процесу визначають експеримен-
тально. Ущільнення аеробно стабілізованого
осаду рекомендується здійснювати в окремих
мулоущільнювачах або спеціально виділеній
зоні в стабілізаторі не більше 5 год. Вологість
ущільненого осаду має бути 96,5–98,5%.
Якщо осади міських стічних вод підлягають

механічному зневоднюванню, то попередньо їх
обробляють — ущільнюють, промивають (збро-
джений осад), коагулюють хімічними реагента-
ми. Потребу в попередній обробці осадів ви-
робничих стічних вод визначають експери-
ментально. Для ущільнення суміші промитого
осаду і води застосовують ущільнювачі, розра-
ховані на 12–18 год перебування в них суміші
за мезофільного режиму зброджування і 20–
24 год — за термофільного. Як реагенти під час
коагулювання ОСВ застосовують хлорне залі-
зо або сірчанокисле окисне залізо та вапно у
вигляді 10%-х розчинів. Механічне зневодню-
вання здійснюють на вакуум-фільтрах або
фільтр-пресах, допускається застосування без-
перервно діючих горизонтальних центрифуг.
Мулові площадки влаштовують на природній

основі з дренажем і без нього, на штучній ас-
фальтобетонній основі з дренажем, каскадні —
з відстоюванням і поверхневим відведенням
мулової води, застосовують площадки-ущіль-
нювачі. На вибір типу площадки впливає харак-
теристика осаду, кліматичні умови, глибина
залягання ґрунтових вод. З мулових площадок
воду подають на очисні споруди.
Осад підлягає знезараженню в рідкому ви-

гляді після підсушування на мулових площад-
ках або механічного зневоднювання. Знезара-
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ження і дегельмінтизацію сирих, мезофільно
зброджуваних і аеробно стабілізованих осадів
здійснюють прогріванням їх до 60°С з витриму-
ванням не менше 20 хв за розрахункової тем-
ператури. Для знезараження зневоднених оса-
дів застосовують біотермічну обробку (компо-
стування) в польових умовах. Компостування
осадів здійснюють у суміші з наповнювачами
(тверді побутові відходи, торф, тирса, листя,
солома, мелена кора) або готовим компостом.
Потреба в термічному сушінні осаду визна-

чається умовами подальшої утилізації та транс-
портування. Перед сушінням максимально
збезводнюють осад з метою зменшення енер-
гоємності процесу. Вологість висушеного оса-
ду приймають у межах 30–40%.
Щоб зберігати механічно зневоднений осад

облаштовують відкриті площадки з твердим
покриттям. Висоту шару осаду на площадках
приймають 1,5–3 м. Для неутилізованих осадів
рекомендують створювати споруди, які б забез-
печували їх складування в умовах, що запобіга-
ють забрудненню навколишнього середовища.
Кінцевий склад осаду залежить від ступеня

очищення стічних вод і може значно змінюва-
тися на різних очисних спорудах залежно від
якості комунально-побутових, промислових та
інших стоків.
Структура і хімічний склад, біологічні та ра-

діологічні властивості, санітарно-гігієнічний стан
і кількість ОСВ змінюються залежно від методів
очищення. З підвищенням ефективності очи-
щення стічних вод об’єм осаду збільшується і
потребує певного поводження, яке має бути
екологічно прийнятим навіть у разі, коли сис-
тема очищення стічних вод загалом вважаєть-
ся ефективною.
Найпоширенішими методами утилізації ОСВ

є поховання в морях та океанах (скажімо, Ве-
ликобританія скидає близько 10 млн т на рік),

спалювання (Франція спалює майже 30% оса-
дів, Данія — 100%), постійне зберігання у від-
стійних ставках, на санітарних полігонах, за-
стосування для удобрення земельних угідь.
Під час зберігання осаду у відстійних став-

ках або на санітарних полігонах ймовірним є
ризик забруднення підземних вод.
Застосування осаду для удобрення земель-

них угідь є досить поширеним способом його
утилізації. За використання цього способу ути-
лізується 30–70% загального об’єму ОСВ. Од-
нак слід ефективно керувати цим процесом.
Потрібно враховувати властивості ґрунту, ймо-
вірність вмісту в осаді патогенних організмів,
важких металів, інших шкідливих елементів,
потенційну небезпеку забруднення поверхне-
вих і грунтових вод та сільськогосподарської
продукції.
Біотермічне компостування — це біологічний

процес, за якого в результаті життєздатності
різних мікроорганізмів відбувається розкладан-
ня органічної речовини. Процес відбувається з
виділенням теплової енергії, яка витрачається
на випаровування води та інтенсифікацію жит-
тєздатності мікроорганізмів.
Практика свідчить про те, що для приготу-

вання компостів в Україні використовують пе-
реважно технології із застосуванням бульдо-
зерів, які стримують збільшення обсягів нако-
пичення органічних добрив.
У ННЦ «Інститут механізації та електрифіка-

ції сільського господарства» НААН було прове-
дено науково-дослідні та дослідно-конструк-
торські роботи з метою розробки змішувача-
аератора. Результати досліджень температур-
них зон у перерізі бурту компостної суміші
свідчать про те, що потрібна для дозрівання
маси температура 50–60°С забезпечується в
зоні, де є вільний доступ повітря. Залежно від
способу формування бурту ця зона досягає
товщини 1–1,2 м. Поверхневий шар (0,4–0,5 м)
охолоджується до температури навколишньо-
го середовища (рис. 1).
Наявні перспективні механізми БАКГУС 5,75

та інші передбачають перебивання бурту по
всьому його перерізу. При цьому перемішують-
ся холодні та гарячі зони, і витрачається зай-
ва енергія.
Принцип пошарового перебивання компост-

ної суміші на укосі бурту було використано в
технології приготування компостів змішувачем-
аератором.
Виконані дослідження містять принципово

нові технічні рішення стосовно технології та

Рис. 1. Розподіл температ рних зон пе-
рерізі б рт
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конструкції машини для приготування компост-
них сумішей на грані буртів водопоглиначів
(торфу, лігніну, мулу річок і водоймищ, под-
рібненої соломи тощо).
Технологія передбачає приготування ком-

постної суміші та подальшу її ферментацію в
бурті. Реалізація технології потребує комплек-
су мобільних машин для навантаження і транс-
портування компонентів, розкидачів добрив з
бічним викидом та обладнання для приготуван-
ня компостних сумішей на грані бурту водопо-
глинача.
Застосовують серійні машини для наванта-

ження і транспортування компонентів, розки-
дачі добрив з бічним викидом. Обладнання для
приготування компостних сумішей складаєть-
ся з трактора з ходозменшувачем ДТ-75 або

МТЗ-82, бульдозера зі змінним кутом установ-
лення відвалу (береться серійний) і змішувача-
аератора (рис. 2). Водопоглинач (торф або
лігнін, мул річок і водоймищ тощо) транспор-
тується самоскидним транспортом на площад-
ку з твердим покриттям і за допомогою змі-
шувача-аератора формується в бурт у вигляді
3-гранної призми. На одну з граней за допомо-
гою розкидача з бічним викидом наносять шар
біологічно активного компонента (ОСВ, гній,
пташиний послід тощо) (рис. 3). Змішувач-ае-
ратор, рухаючись уздовж бурту водопоглина-
ча, похилим робочим органом знімає шар во-
логопоглинача разом з нанесеним шаром біо-
логічно активного компонента, перемішує їх і
транспортує на протилежну грань. Ці операції
почергово виконують до тих пір, поки бурт не
переміститься на відстань, що дорівнює його
основі.
У процесі ферментації компостна суміш на-

сичується киснем з повітря через періодичне
(кожні 4–5 днів) перекидання змішувачем-аера-
тором холодних шарів (0,6–0,8 м) компостної
суміші на протилежну грань бурту.
Технологія передбачає також циклічне по-

шарове формування змішувачем-аератором
подібної компостної суміші, приготовленої інши-
ми способами, скажімо, на стаціонарних уста-
новках.
Термін приготування компостів за зазначе-

ними схемами не перевищує 1,5–2 міс. Во-
логість компостної суміші впродовж цього тер-
міну зменшується з 65–70 до 55–55%, а в умо-
вах Запоріжжя — до 45–50%. Комплекс машин
пройшов усебічну виробничу перевірку.
У конструкцію і технологічні параметри змі-

шувача-аератора для приготування компостів
з використанням ОСВ, лігніну і фосфогіпсу, які
різняться за фізико-механічними властивостя-
ми, потрібно внести зміни.
Приготування змішувачем-аератором ком-

постів на основі ОСВ, лігніну і фосфогіпсу буде,
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Рис. 2. Форм вання б ртів (1) і зміш вання
омпонентів омпост (2) зміш вачем-аера-
тором
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на нашу думку, найефективнішим. У таблиці
наведено основні порівняльні показники машин
для компостування БАКГУС 5,75 (Німеччина)
фірми Бакгус та СА-100 (Україна).
Машина БАКГУС 5,75 призначена для пере-

бивання приготовленої раніше та укладеної в
бурти компостної суміші. Вона перебиває масу
одночасно по всьому перерізу. Для повної фер-
ментації за технологією передбачено впродовж
6–12 днів перебивати масу двічі на тиждень,
тобто 12–24 рази. На це витрачається багато
енергії, у середньому 2,3 кВт·год/м3. Значною
є також і питома матеріаломісткість обладнан-
ня — 132 кг·год/м3.
Головною особливістю технології приготу-

вання компостів змішувачем-аератором є те,
що перебивання маси здійснюється пошарово,
а не по всьому перерізу бурту, що потребує
значно менше енергії та матеріалів (0,75 кВт·год/
м3 і 100 кг·год/м3).
Результати досліджень. Для ефективного

компостування до ОСВ додають водопогли-
нальні вуглецевмісні компоненти. Використову-
ють подрібнену кору дерев, листя, солому,
торф та інші органічні речовини. Їх кількість у
суміші має бути такою, щоб створювалася по-
риста структура.
Наповнювачі можуть добре компостуватися,

не компостуватися зовсім або займати про-
міжне становище за здатністю до біологічного
розкладу. Скажімо, солома зернових культур і
листя дерев добре компостуються, а подрібне-
на кора дерев, дерев’яні тріски розкладають-
ся дуже повільно. Наповнювачами, що не ком-
постуються, можуть бути грудочки глини, кри-
шиво з автомобільної гуми тощо. Найбільше

використовують такий вуглецевмісний мате-
ріал, як кора дерев. Кора, особливо подрібне-
на, за своїм складом, структурою та здатністю
поглинати вологу є придатним заповнювачем,
особливо за малої початкової вологості. Про-
те й за великої вологості кора створює порис-
ту структуру суміші, чим забезпечує активний
газообмін. Використання торфу як наповнюва-
ча під час біотермічної обробки осадів ґрун-
тується насамперед на його здатності в сухо-
му стані поглинати вологу.
Крім зазначених, залежно від місцевих умов

можуть бути використані інші водопоглиначі та
вуглецевмісні речовини, зокрема відходи гідро-
лізно-дріжджового виробництва та ін.
Останніми роками дедалі частіше під час

компостування осадів використовують, крім
наповнювачів, готовий компост, який сприяє
нормалізації вологості суміші, яку переробля-
ють. Швидкість компостування та його інтен-
сивність залежать від складу компостної суміші;
наявності в ній органічних речовин (не менше
25%); співвідношення вуглецю до азоту (1:30 на
початку процесу); вологості компостованої су-
міші (40–60%); реакції середовища (рН=6,5–
7,6); температури повітря (>0°С); наявності
вільного доступу кисню з повітря.
Реакція середовища рН ОСВ може бути різ-

ною, оптимальною є рН=6,5–7,6. У разі більших
значень рН вносять відповідні добавки-нейт-
ралізатори.
Біохімічний розклад органічної речовини

компостної суміші може відбуватися в аероб-
них та анаеробних умовах. У природних умо-
вах, скажімо в ґрунті, ці процеси здійснюються
паралельно. У штучних умовах найбільшої ува-
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Ширина бурту, м 7,5 10,0

Висота     » 3,3 3,5

Площа перерізу, м2 12,0 17,0

Продуктивність, м3/год 500–5000 150–400

Потужність двигуна, кВт 381 55,0

Маса, кг 22000 75000

Кратність перебивання всієї маси бурту 12–24 2–4

Витрата потужності двигуна на 1 м3 готового
компосту, кВт/м3 (середня) 2,3 0,73

Питома матеріаломісткість, кг·год/м3 (середня) 132 100

Ціна, С= 148750 30000

Основні по азни и машин для аерації омпостів

СА-100 (Україна)Показник БАКГУС 5,75 (Німеччина)
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Проблеми використання
осадів стічних вод для виробництва добрив

Розв’язання проблеми накопичення оса-
дів  стічних вод можливе за їх утилізації біо-
термічним компостуванням із додаванням на-
повнювачів. Цей процес потребує ефектив-
ного керування з урахуванням ймовірності
вмісту в осаді патогенних організмів, важких
металів, інших шкідливих елементів, потен-
ційної небезпеки забруднення поверхневих і

Висновки

грунтових вод та сільськогосподарської про-
дукції. Запропонована технологія переробки
ОСВ передбачає приготування компостної
купи та подальшу її ферментацію в бурті, яку
здійснюють за допомогою принципово нового
комплексу машин, що дають змогу пришвид-
шити «саморозігрівання» та знезараження
осадів.
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ги заслуговує аеробний біотермічний процес,
що відбувається внаслідок життєздатності сап-
рофітної аеробної мікрофлори. Кінцевий сту-
пінь стабілізації органічної речовини в обох
процесах є однаковим, але під час аеробного
розкладу органічного комплексу виділяється
майже у 25 разів більше енергії, ніж під час
анаеробного процесу. Вирішальна роль кисню
за біотермічної обробки осадів ілюструється
рівнянням аеробного та анаеробного процесів:
аеробний — C6HI2О6 + 6О2 = 6Н2О + 6СО2 +
674 ккал; анаеробний — С6Н12О6 – 2С2Н5ОН+

2СО2 + 27 ккал. «Саморозігрівання» та знеза-
раження осадів відбувається за рахунок непов-
ного використання мікроорганізмами енергії,
яку вони виділяють для своєї життєздатності,
унаслідок цього температура оброблюваного
матеріалу підвищується до 60–75°С. Система
компостування має витрачати менше тепла,
ніж виробляти. Це є необхідною умовою для
підтримування в ній високої температури. Таке
можливо за значної маси матеріалу, який ком-
постують. У цьому разі система діятиме як са-
моізолювальна.



51Вісник аграрної наукивересень 2013 р.

АГРОЕКОЛОГІЯ, РАДІОЛОГІЯ, МЕЛІОРАЦІЯ

УДК 631.51:633.17
© 2013

А.В. Полєнок
С.Г. Вожегов,
В.О. Скидан,
кандидати сільсько-
господарських наук
Інститут рису НААН

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
І СПОСОБІВ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР
РИСОВОЇ СІВОЗМІНИ

Наведено рез льтати досліджень із вивчення
вплив норм мінеральних добрив і основно о
обробіт ґр нт на врожайність льт р
рисовій сівозміні. Кращим способом обробіт
ґр нт для сої та ячменю є оран а, рис ,
пшениці озимої та проса — дис вання.
Оптимальні норми мінеральних добрив в основне
внесення для рис — N120P40, пшениці озимої —
N80P40, сої — N30P20, ячменю яро о — N45P30,
післяжнивно о проса — N60P40.

У рисосійних господарствах рис як провідна
культура має займати найбільшу площу [2–4].
Рисові сівозміни повинні бути націлені на раціо-
нальне використання зрошувальних систем,
постійне підвищення родючості ґрунтів за од-
ночасного одержання оптимального врожаю не
лише рису, а й попередників. Останні змінюють
агроценоз та створюють перерву у вирощу-
ванні рису, збагачують ґрунт органічними речо-
винами високої біологічної цінності, унаслідок
чого посилюється мікробіологічна діяльність та
формується сприятливий окисно-відновлю-
вальний потенціал у затопленому ґрунті рисо-
вого поля [1, 5, 7].
Під час розробки системи добрив у рисовій

сівозміні слід ураховувати зростаюче протиріч-
чя між інтенсифікацією землеробства й навко-
лишнім середовищем. Тобто внесення опти-
мальної дози добрив має забезпечити високий
урожай та агроекономічну ефективність, які
завжди є взаємозалежними, без шкідливого
впливу на агроекологічний стан.
Найбільшого ефекту під час одержання ви-

соких урожаїв рису досягають із застосуванням
азотних добрив. Це можна пояснити тим, що
рисова зрошувальна система на півдні Украї-
ни розташовується переважно на засолених
ґрунтах із низькою родючістю. На таких ґрунтах
азот міститься, як правило, у «мінімумі», а на
рисових полях невдало відбуваються процеси
мобілізації азоту для рослин і спостерігаються
його дуже великі втрати [6].
Мінімалізація обробітку ґрунту є одним із

факторів збереження родючості ґрунту та еко-
номії невідновлюваних джерел енергії. Невирі-

Ключові слова: способи обробітку ґрунту, рисова сівозміна, мінеральні добрива, урожайність.

шене нині питання підбору кращих поперед-
ників для рису та системи їх удобрення.
Методика досліджень. Дослідження здійс-

нювали на полях Інституту рису НААН упро-
довж 2009–2011 рр. Ґрунтовий покрив пред-
ставлений лучно-каштановими залишково-со-
лонцюватими поверхнево-глеюватими ґрунта-
ми. За гранулометричним складом ґрунти се-
редньосуглинкові. Уміст гумусу (за Тюріним)
становить 1,5–2,5%, поживних речовин — дос-
тупних форм азоту (за Тюріним-Кононовою) —
4–5 мг/100 г ґрунту, рухомих форм фосфору та
калію (за Мачигіним) — 3–4 та 20–40 мг/100 г
ґрунту відповідно.
Сівозміна досліду розміщена у 6-ти чеках.

Загальна площа ділянки — 64,4 м2, облікова —
56,0 м2 повторність — 3-разова. Чергування
культур сівозміни таке: пшениця озима — рис —
ячмінь ярий + просо (післяжнивно) — рис —
соя — рис. Схемою досліду передбачено ви-
вчення впливу на врожайність культур рисової
сівозміни 2-х способів обробітку ґрунту — тра-
диційної оранки на 20–22 см (ПН 5–35) та міл-
кого дискового обробітку на 10–12 см (БДТ-7),
а також 3-х норм мінеральних добрив під ос-
новне внесення: повна (100% від рекомендо-
ваної для зони проведення досліджень), змен-
шена на 75 та 50%. Для пшениці озимої — це
N80P40, N60P30, N40P20, рису — N120P40, N90P30,
N60P20, ячменю ярого, сої та проса — N60P40,
N45P30, N30P20.
Агротехніка вирощування культур — загаль-

ноприйнята для зони, крім досліджуваних фак-
торів.
Збирання і облік урожаю здійснювали су-
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цільним методом з усієї облікової площі діля-
нок малогабаритним комбайном Yanmar. Мате-
матичну обробку отриманих результатів дослі-
джень проводили за допомогою статистично-
го аналізу з використанням ПК.
Результати досліджень. Сукупний вплив

регульованих факторів в оптимальних пара-
метрах та їх ефективність у системі застосова-
них технологій найповніше оцінюється рівнем
урожайності та продуктивності культур.
Основні результати досліджень засвідчили,

що рівень урожайності зерна сої залежить на-
самперед від основного обробітку ґрунту. Ви-
користання оранки як основного обробітку ґрун-
ту забезпечило збільшення врожайності на
0,53–0,59 т/га (табл. 1). Норма внесених доб-
рив істотного впливу на врожайність сої не
мала, у деяких випадках зі збільшенням нор-
ми добрив зменшувалася врожайність зерна.
Максимальну врожайність зерна (3,77 т/га) от-
римано за оранки з нормою мінеральних доб-
рив N30P20.
Аналіз впливу досліджуваних варіантів ос-

Вплив мінеральних добрив і способів обробітку
ґрунту на продуктивність культур рисової сівозміни

новного обробітку ґрунту та норм унесення мі-
неральних добрив на рівень урожайності ячме-
ню ярого показав, що кращим варіантом основ-
ного обробітку ґрунту є оранка порівняно з міл-
ким дисковим обробітком. Упродовж 3-х років
максимальною врожайність була у варіанті з
оранкою і нормою добрив N45P30 (4,64 т/га)
(див. табл. 1).
За роки досліджень в умовах рисових зро-

шуваних систем з підвищенням норм міне-
ральних добрив збільшилася врожайність зер-
на пшениці озимої, тоді як заміна традицій-
ної оранки на мілкий дисковий обробіток як ос-
новний обробіток ґрунту істотного впливу на
врожайність не мала. Максимальний рівень
урожайності пшениці озимої на оранці з нор-
мою добрив N80P40 становив 5,09 т/га, у варі-
анті з мілким дисковим обробітком — 5,01 т/га
(табл. 2).
Також установлено негативний вплив змен-

шених норм унесення мінеральних добрив на
врожайність проса в післяжнивному посіві після
ячменю ярого. Так, за внесення N60P40 отри-

Соя N60P40 3,67 3,14

N45P30 3,54 2,95

N30P20 3,77 3,22

Ячмінь ярий N60P40 4,10 3,99

N45P30 4,64 3,88

N30P20 4,24 3,81

НІР05 для сої: А — 0,20; В — 0,24; АВ — 0,34

НІР05 для ячменю ярого: А — 0,24; В — 0,27; АВ — 0,39

1. Вплив обробіт ґр нт і норм несення добрив на врожайність сої та ячменю яро о (2009–
2011 рр.), т/ а

2. Вплив обробіт ґр нт і норм несення добрив на врожайність пшениці озимої та проса
(2009–2011 рр.), т/ а

Спосіб основного обробітку ґрунту (А)

оранка дискування
Культура Норма добрив (В)

Спосіб основного обробітку ґрунту (А)

оранка дискування
Культура Норма добрив (В)

Пшениця озима N80P40 5,09 5,01

N60P30 4,70 4,76

N40P20 4,15 4,12

Просо N60P40 2,42 2,74

N45P30 2,40 1,70

N30P20 2,02 1,96

НІР05 для пшениці озимої: А — 0,33; В — 0,37; АВ — 0,53

НІР05 для проса: А — 0,16; В — 0,20; АВ — 0,29
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Вплив мінеральних добрив і способів обробітку
ґрунту на продуктивність культур рисової сівозміни

мано 2,42 т/га проса на оранці та 2,74 на дис-
куванні, за зменшеної норми N45P30 — 2,40 та
1,70 т/га, за норми N30P20 — відповідно 2,02 та
1,96 т/га (див. табл. 2).
На врожайність рису істотний вплив мала

норма мінеральних добрив, тоді як попередник
і, особливо, спосіб основного обробітку ґрунту
практично не впливали на цей показник. Про-
дуктивність рису прямо пропорційно залежить
від норми внесення мінеральних добрив. Після
сої за внесення норми мінеральних добрив
N120P40 приріст урожайності рису порівняно з
варіантом N60P20 становив 1,06 т/га із застосу-

ванням оранки та 1,44 т/га у варіанті з мілким
дисковим обробітком (табл. 3).
Така сама закономірність спостерігається і

у вирощуванні рису після пшениці озимої, де
приріст урожайності становив 0,71 т/га на оран-
ці та 1,04 т/га у варіанті з мілким дисковим об-
робітком.
Дещо гіршим попередником для рису був

ячмінь ярий з післяжнивним просом. Макси-
мальний рівень урожайності рису отримано у
варіантах з максимальною нормою добрив
7,93 т/га на оранці та 7,65 т/га — з використан-
ням мілкого дискового обробітку.

За вирощування ячменю ярого в умовах ри-
сових систем як основний обробіток ґрунту
доцільно застосовувати оранку та викорис-
товувати меншу від рекомендованої норму
внесення мінеральних добрив (N45P30).
Під рис, пшеницю озиму та просо можна за-

Висновки

стосовувати мілкий дисковий обробіток на
10–12 см за повної норми внесення мінераль-
них добрив. Під сою доцільно застосовувати
зменшену норму внесення мінеральних добрив
(N30P20) і як основний обробіток ґрунту здійс-
нювати оранку на 20–22 см.
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Соя N120P40 8,44 8,17

N80P30 7,72 7,56

N60P20 7,38 6,97

Пшениця озима N120P40 8,12 8,56

N80P30 7,72 8,14

N60P20 7,41 7,52

Ячмінь ярий + просо N120P40 7,93 7,65

N80P30 7,14 7,20

N60P20 6,51 6,99

НІР05: А — 0,19; В — 0,18; С — 21; АВ — 0,29; АС — 0,33; ВС — 0,32; АВС — 0,51

3. Вплив попередни ів, обробіт ґр нт та норм несення мінеральних добрив на врожайність
рис (2009–2011 рр.), т/ а

Обробіток ґрунту (В)
Попередник (А) Норма добрив (С)

оранка дискування
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ПАСПОРТИЗАЦІЇ ГАЛУЗЕЙ
ХАРЧОПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ

Роз рито теоретичн і пра тичн с тність
паспортизації, запропоновано онцепт альн
модель паспорта ал зі харчопереробної
промисловості, обґр нтовано систем по азни ів
паспорта я джерела релевантної інформації
та методоло ічно о базис для здійснення
е ономічно о аналіз стан ал зі. Визначено,
що лючовою ф н цією сформованих паспортів
є інте рація сіх дост пних інформаційних
джерел і перехід від системи розрізнених даних
до систематизованої бази знань, що водночас
презент є інтеле т альний апітал розробни ів
паспорта і в лючає в себе інформацію та ідеї,
потрібні для прийняття ефе тивних правлінсь их
рішень.

У процесі реалізації інноваційної політики в
національному господарстві набирає силу сек-
тор харчової індустрії як перспективне й ви-
сокоефективне джерело зростання сукупного
суспільного продукту. Насичення цього секто-
ру ринкової економіки — ключове завдання су-
часного підприємництва, наявність якого є імпе-
ративом цивілізованого ринку.
Нині можна впевнено констатувати непере-

січну значущість формування інноваційно-ін-
формаційної системи харчової індустрії та
створення її методологічного базису. З огляду
на це вітчизняне підприємництво, яке, до речі,
використовує потужності малих, середніх і ве-
ликих приватних або державних підприємств,
що не сподіваються на фінансову підтримку
держави, потребує, водночас, реальної органі-
заційної, економічної, інституційної та інформа-
ційної державної підтримки. Проте й донині
інноваційно та екологічно зорієнтованій під-
приємницькій діяльності на продовольчому

Ключові слова: паспорт, паспортизація, харчопереробна промисловість, концептуальна
модель.

ринку притаманні стихійне формування попи-
ту на товари і послуги (особливо екологічного
призначення), неврегульованість, відсутність
сприятливих організаційних, економічних і пра-
вових умов, до чого намагаються привернути
увагу вітчизняні фахівці ще з початку 2000-х
років [2, 13].
Дослідженням галузевого інноваційного роз-

витку національних економік приділяли чима-
ло уваги вітчизняні та зарубіжні вчені: В. Геєць
[3], Т. Канаморі [17], Д. Лакстон [18], І. Лукінов
[8], М. Обстфелд [19]. Проблемам інформа-
ційного забезпечення економічного аналізу на
основі паспортів у різних галузях економіки
присвятили свої праці вчені: В. Баженов, П. Бор-
щевський, В. Голеусов, Г. Дубовик, Л. Кова-
льов, Л. Лебедєв, І. Матченко, П. Музика, В. Ри-
бачук, П. Саблук, Р. Сайфулін, А. Шеремет та ін.
[1, 7, 11, 14, 16]. Ці автори вважають, що органі-
зація моніторингу розвитку галузі в умовах рин-
ку з використанням даних паспортизації має
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здійснюватись на засадах комплексного підхо-
ду. Водночас ринкове середовище висуває ши-
рокий спектр завдань щодо розв’язання про-
блем самої економічної науки, обґрунтування
нових парадигм, методів і способів аналізу.
Важливе місце серед них займають питання
адекватної оцінки і прогнозування соціально-
економічного розвитку на макро-, мезо- і мікро-
рівнях.
Мета статті — розкрити теоретичну і прак-

тичну сутність паспортизації, запропонувати
концептуальну модель паспорта галузі харчо-
переробної промисловості, обґрунтувати систе-
му показників паспорта як джерела релевант-
ної інформації та методологічного базису для
здійснення когнітивного аналізу стану галузі.
Методика та результати досліджень.

Більшість процесів, що відбуваються в еко-
номіці, побудовані на різного роду інноваціях і
пов’язані з потребою оцінки стану їх розвитку
та ухвалення рішень щодо прогнозування. По-
зитивні і негативні сторони методів і принципів
цих досліджень досить широко висвітлені у на-
уковій літературі. Тому доцільно зупинитися на
чинниках, що стримують економічні досліджен-
ня галузевого розвитку ринків харчопереробної
промисловості. Перша група чинників зумовле-
на добре відомими фінансовими проблемами
вітчизняної науки, які обмежують доступ до
інформації, самостійного збору даних, програм-
них розробок і потрібних технічних засобів.
Друга група пов’язана з низькою якістю статис-
тичної інформації, зумовленої недосконалою
методологією обстежень: нерівномірністю і не-
зіставністю даних у часових рядах; слабким
обліком неформального сектору економіки;
надмірною закритістю комерційної інформації
та ін. Отже, відсутність релевантної інформації
призводить до невизначеності, унеможливлює
відпрацювання універсальної методики прогно-
зу, створюючи передумови для утворення
«економіки хаосу» [10] та недостовірної інфор-
мації.

 Розроблення методологічних підходів дос-
лідження інноваційного розвитку галузей хар-
чопереробної промисловості невіддільне від
економічних реалій сьогодення, які М. Єрмо-
шенко характеризує як «тісні зв’язки економіч-
них функцій інформації та конкретних форм
економічної дійсності в середовищі виробничих
відносин» [4]. Таке загальне розуміння інфор-
мації дає змогу визначити її як функцію транс-
формації нового знання, тобто комунікатора —
елемента економічних відносин, який транс-

формує унікальність інформації в економічно
реалізований продукт.
У сучасному ринковому середовищі мож-

ливість користуватися інформаційними ресур-
сами є вирішальною для ефективного управ-
ління. За оцінками фахівців, в економіці роз-
винених країн інформаційна складова вироб-
ництва сягає 60–70% від загальної вартості
створеної продукції. Тому ключовим завданням
управління стає розробка ефективного меха-
нізму визначення потреби, одержання, постій-
ного аналізу інформаційних ресурсів.
Основою сутності інформаційних ресурсів є

поняття «інформація». Закон України «Про Ін-
формацію» тлумачить цей термін як «будь-які
відомості та/або дані, які можуть бути збере-
жені на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді». Фахівці різних галузей
знань розрізняють наукову, технічну, економіч-
ну, соціальну та інші види інформації.
Рух інформації загалом можна уявити як рух

сировини від початку надходження у вироб-
ництво до перетворення у кінцеву продукцію.
Він починається зі збирання розрізнених даних.
Інформаційний ресурс для прийняття управлін-
ського рішення отримують після відповідної
обробки знань або даних, тобто неорганізо-
ваних фактів: імен, чисел, показників та ін. Його
якість визначають 5 основних чинників: точ-
ність — інформація не повинна містити поми-
лок; оперативність — інформація має базува-
тися на поточних даних; повнота — для прий-
няття управлінського рішення інформація має
розкривати всі ключові питання; стислість —
інформація має сприйматися керівником швид-
ко й легко; доречність — зайва інформація має
відсіюватися. Знання та інші форми представ-
лення інформації застарівають і стають не-
потрібними, отже, має існувати система управ-
ління ними [15].
У науковій літературі є чимало класифікацій

інформації та інформаційних ресурсів. Узагаль-
нивши ці знання, автор наводить класифікацію
інформаційних ресурсів за джерелами їх утво-
рення (рисунок).
Наведена схема наочно демонструє, що ін-

формаційні показники можуть бути унікальними
не лише для стратегічного управління бізне-
сом, а й для макро- і мезорівнів, тобто для
управління на глобальному, державному, ре-
гіональному та галузевому рівнях.
Харчопереробна промисловість України скла-

дається з різних галузей і підгалузей вироб-
ництва: борошномельно-круп’яної, цукрової,

Концептуальна модель паспортизації
галузей харчопереробної промисловості
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спиртової, пивоварної, хлібопекарської, конди-
терської, м’ясо-молочної, рибної, лікеро-горіл-
чаної, олієжирової, виноробної, консервної, со-
ляної, овочевої тощо, які представляють понад
22 тис. великих, середніх і малих підприємств
різних форм власності, що забезпечують понад
17% вітчизняного ринку промислової продукції.
Найбільша частина реалізованої продукції —
це м’ясні та молочні продукти, олія та тваринні
жири, хліб і хлібобулочні вироби, напої, тютю-
нові вироби. У загальному обсязі реалізованих
харчових продуктів у 2012 р. продукція м’ясо-
переробної галузі займала 20%, молочні про-
дукти — 18,7, продукція олієжирової галузі —
майже 14,6, хлібопекарської — 12,1%. Крім
харчосмакової продукції, підприємства харчо-
вої промисловості можуть виробляти біоінгре-
дієнти, комбікорми, тютюнові, косметичні виро-
би тощо.
Серед інших важливих чинників розвитку

харчової промисловості доцільно відзначити
залежність територіального розміщення вироб-
ництва від сировинної бази, що найхарактер-
ніше для галузей, які використовують нетран-
спортабельну сировину, яка швидко псується,
або велику кількість сировини (цукрова, олій-
на, рибна, овочеконсервна, молочна та інші
галузі), а також від близькості споживчого рин-
ку до виробництва — через короткий термін
зберігання готової продукції та економію на

транспортних витратах (кондитерська, хлібопе-
карська, пивоварна та інші галузі).
На ефективність роботи та розміщення ви-

робничих потужностей відчутно впливає струк-
тура ринків праці, можливість залучати висо-
кокваліфіковані кадри, наявність енергетичних
і фінансових ресурсів, складського господар-
ства, логістичної складової та ін. Водночас сьо-
годення потребує від підприємств харчової про-
мисловості компромісу між цими чинниками.
Керуючись постулатами наявних економіч-

них теорій (неокласичної, інституціональної,
еволюційної), харчопереробну промисловість
як об’єкт нашої концепції можна зарахувати до
індустріальної організації, яка є множинною су-
купністю форм і способів диференціації (спеці-
алізації) виробничих функцій для досягнення
єдиної організаційної мети. Як організаційна
структура мезорівня вона має включати: меха-
нізм управління; способи функціонального роз-
поділу суб’єктів організації та ресурсів; форми
залучення, розвитку, комбінації та інтеграції
праці суб’єктів організації; інституціональні нор-
ми, які скріпляють, об’єднують усі елементи цієї
структури.
Механізм управління організаційною струк-

турою харчопереробної промисловості перед-
бачає обов’язкову наявність функціональних
блоків: суб’єктів прийняття стратегічних і опе-
раційних рішень; процедур, під час яких ці рі-

Класифі ація інформаційних рес рсів за джерелами їх творення
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шення приймаються, зокрема збір, накопичен-
ня інформації, планування; способів трансфор-
мації рішень у діяльність агентів (інформуван-
ня і контроль) незалежно від інституціональної
форми, в якій усі попередні блоки реалізуються.
Отже, запровадження в Україні сучасної ін-

ституціональної теорії потребує розробки від-
повідного методичного інструментарію. Наші
дослідження властивостей національної еконо-
міки як складної недетермінованої соціально-
економічної системи свідчать про необхідність
збагачення традиційних методів економічного
аналізу новим класом сучасних інформаційних
моделей. Вважаємо, що моделі паспортів і кон-
цепція паспортизації галузей харчопереробної
промисловості матимуть переваги в тому, що
сприятимуть розв’язанню багатьох проблем
регулювання раціональної та ірраціональної
поведінки державних органів, а також активних
економічних агентів способом формування,
діагностики і регулювання інституціональної
системи економіки.
На думку зарубіжних фахівців, паспорт

об’єкта — це вся сукупність відомостей про
нього. В економічній практиці Західної Європи
в цьому разі використовують термін «регістр»,
метою якого є підготовка точного і повного кіль-
кісного описання об’єкта дослідження для по-
дальшої оцінки можливих економічних подій та
наслідків [12]. Паспортизація ж (як функція уп-
равління) — система збору, ведення і надан-
ня релевантної інформації [5].
Залежно від мети паспортизації паспорти

диференціюють за такою ієрархічною структу-
рою:
нижчий (І) рівень відповідає паспортизації

установок, машин, пристроїв, агрегатів, що на-
лежать до основної технологічної схеми вироб-
ництва, атестації робочого місця, споруд на
рівні підрозділів, будь-якого допоміжного про-
цесу та інших елементів об’єктів дослідження.
Такий паспорт слід оновлювати в разі заміни
старих машин чи устаткування на нові;
середній (ІІ) — відповідає паспортизації тех-

нологічних процесів на рівні підприємств однієї
галузі або різних галузей, задіяних в інтегра-
ційному виробничому процесі. Паспорти серед-
нього рівня є підсумком обстеження техноло-
гій та технологічних схем і їх слід оновлювати
після впровадження інноваційних технологічних
змін на виробничому об’єкті;
вищий (ІІІ) — відповідає паспортизації на

рівні об’єднань, територій, регіонів, галузей еко-
номіки. Паспорти вищих рівнів інтегрують час-

тину інформації з паспортів нижчого та серед-
нього рівнів, зокрема екологічні паспорти. За
потреби їх можна оновлювати один раз у 2–3
роки [6].
Отже, паспорт харчопереробної галузі про-

мисловості відповідає вищому рівню економіч-
них паспортів, які наразі вивчені недостатньо,
потребують ґрунтовного опрацювання, що й
підтверджує актуальність розроблення цієї кон-
цепції.
Метою концептуальної моделі «Паспорта

галузі» (та її модифікацій) є: здійснення органі-
заційних, економічних та інших заходів для де-
тального аналізу її розвитку та забезпечен-
ня інформаційними ресурсами фундаменталь-
них і прикладних досліджень стану ринкової
кон’юнктури галузей харчопереробної промис-
ловості, формування балансів виробництва і
споживання продукції, а також забезпечення
раціональної відповідності обсягів виробницт-
ва, якості та асортименту продукції сукупному
попиту вітчизняного та світового ринків, підви-
щення національної значущості галузі та її імі-
джу у світовій спільноті.
Завданнями паспорта галузі є:
створення механізму ефективного залучен-

ня та використання ресурсного потенціалу га-
лузі харчопереробної промисловості, її вироб-
ничої та ринкової інфраструктури, розроблен-
ня заходів щодо його удосконалення та
забезпечення сталого розвитку галузі;
формування інформаційної бази, що відби-

ває динаміку, поточний стан і структуру ринку
та іншу аналітичну інформацію щодо кон’юнк-
тури ринку продовольства.
Під час складання паспортів застосовують

методи якісного та кількісного аналізу інформа-
ційної бази щодо виробництва й торгівлі товар-
ною продукцією, що реалізується на внутріш-
ньому та зовнішньому ринках, та ін. Джерела-
ми даних для складання паспортів можуть
бути: експертні опитування, статистична інфор-
мація Держстату України, Інтернет-ресурси про-
фільних компаній, інформація митної служби та
Міжнародної фінансової корпорації, база даних
ФАО, звіти компаній, публікації в інформацій-
них і спеціалізованих виданнях, зовнішня рек-
лама, матеріали конференцій, форумів та ін.
Методологічна процедура зі збору, система-

тизації, зведення в електронну базу даних з
аналізом інформації щодо ринкової кон’юнкту-
ри та поточного стану діяльності різних галу-
зевих напрямів і господарських структур хар-
чопереробної промисловості за складеним пе-
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Концептуальна модель паспортизації
галузей харчопереробної промисловості

реліком первинних і розрахункових показників
називається паспортизацією галузі.
Ключовою функцією сформованих паспортів

галузі є інтеграція усіх доступних інформацій-
них джерел і перехід від системи розрізнених
даних до систематизованої бази знань, що вод-
ночас презентує інтелектуальний капітал роз-
робників паспорта і включає в себе інформа-
цію та ідеї, потрібні для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Наприклад, виробники сирів на початку про-

ведення спеціальних маркетингових дослі-
джень, спрямованих на пошук способів поси-

лення ринкових позицій, насамперед здійс-
нюватимуть дослідження у галузі молочних
продуктів. У такому разі паспорт допоможе
сформувати загальне уявлення щодо ринку цієї
продукції і отримати відповіді на низку важли-
вих питань щодо кон’юнктури та тенденцій рин-
ку молока, сегмента виробників сиру у ньому,
асортименту сирної продукції та основних ціно-
вих тенденцій.
Концептуальна модель «Паспорта галузі»

харчопереробної промисловості пропонує 7 базо-
вих розділів (таблиця). Найоб’ємнішим за обся-
гом економічної інформації є розділ «Характер

Загальна характеристика галузі Наведено стисле описання галузі з коротким алгорит-
мом технологічного процесу

Характер кон’юнктури ринку продукції галузі Обсяги виробництва, експорту, імпорту і споживання
продукції в динаміці з початку попереднього року і по
звітний період включно.
Структура виробництва, експорту, імпорту і споживан-
ня в розрізі основних видів продукції галузі, компаній
(виробників, експортерів, імпортерів) і регіонів
(областей України, країн призначення і країн походжен-
ня товару) за звітний період поточного року порівняно
з аналогічним періодом попереднього.
Рейтинги регіонів і компаній у виробництві, експорті та
імпорті продукції.
Споживання: баланс попиту і пропозиції ринку про-
дукції, частка імпорту в споживанні, частка експорту
в загальному виробництві.
Основні фінансово-економічні показники галузі:
прибуток, рентабельність, витрати, надходження
інвестицій

Сировинна база галузі Стисле описання основних компонентів сировини та
тенденцій ринку: обсяги виробництва, експорту,
імпорту.
Баланс попиту і пропозиції

Виробничий потенціал галузі Потенціал виробничих потужностей галузі та їх
фактичне завантаження.
Чисельність зайнятих і рівень оплати праці в галузі
порівняно із середньою в Україні.
Науково-технічний та техніко-технологічний потенціал

Державне регулювання та законодавство Перелік законодавчих актів і проблемні питання галузі,
що підпадають під державне регулювання

Екологічний вплив на середовище Стисле описання проблем екологічного характеру у
конкретній галузі

Вимоги до якості Вплив інноваційних впроваджень на рівень споживан-
ня і забезпечення вимог до якості товарів. Сертифіка-
ція,  стандартизація продукції галузі, безпека харчових
продуктів

Концепт альна модель паспорта ал зі харчопереробної промисловості

Розділ Показники, описання
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кон’юнктури ринку продукції галузі». Кон’юнкту-
ру ринку вивчають за допомогою показників, які
дають змогу кількісно оцінити зміни і визначи-
ти тенденції їх розвитку. Аналіз цих показників
дасть змогу експерту визначити комерційну
цінність і конкурентоспроможність товарів, мож-
ливість і економічну доцільність купівлі-прода-
жу; виявити потенційні і фактичні країни-експор-
тери (імпортери), фірми-контрагенти; обрати
слушний момент виходу на ринок тощо.
Усі чинники, що впливають на кон’юнктуру

ринку, можуть бути постійні і тимчасові (за пе-
ріодичністю дії), а також можуть стимулювати
або стримувати розвиток ринку. На кон’юнкту-
ру впливають і такі чинники: сезонний характер
виробництва, споживання ряду товарів та ін.
Ціла низка економічних показників, які знайшли
відображення у паспортах, належать до розря-
ду специфічних, оскільки їх неможливо піді-
гнати під стандартний шаблон. У кожної галузі
є свої особливості, а отже, й документ, що її
описує, має відображати індивідуальну спе-
цифіку механізму функціонування конкретного
сегмента господарської системи, тому створи-
ти еталон паспорта в принципі неможливо.
Найбільш інформаційно закритими нішами,

наприклад, для олієжирової галузі, є виробниц-
тво і реалізація похідної продукції олійного ви-
робництва — соняшникових, соєвих та інших
шротів, які можуть приносити додатковий при-
буток; для спиртової галузі — структура зовніш-
ньої торгівлі харчовими і нехарчовими спирта-
ми та цінові тенденції; для цукрової — кількість
суб’єктів за формами господарювання. Для
кондитерської та хлібопекарської галузей зак-
ритими даними є виробничі потужності, їх за-
вантаження та фінансові показники, споживан-
ня окремих виробів на душу населення в рік.
Складнощі виникають з отриманням показни-
ків виробництва та реалізації борошна, оскіль-
ки облік його ведуть у перерахунку на зерно.
Проблемною зоною є також обсяг іноземних ін-
вестицій окремо для кожної галузі харчопере-
робної промисловості тощо. Це далеко не пов-
ний перелік закритої або напівзакритої для спо-
живачів інформації.
Водночас, враховуючи специфіку кожної га-

лузі, матеріали паспортизації мають акценту-
вати увагу на продукції споживчого кошика.
Наприклад, в описанні олієжирового ринку вар-
то детальніше розкрити показники виробницт-
ва і реалізації саме соняшникової олії (тради-
ційного продукту для України), оскільки, наприк-
лад, оливкова олія  це продукт преміум-класу,
який займає незначну частку у структурі спо-
живання рослинних олій. Найвищу частку у світі
займають соєва, пальмова, ріпакова і соняш-
никова олії, причому остання займає 5–6% сві-
тового споживання. Якщо соєву, ріпакову і паль-
мову олії використовують ще й у виробництві
біопалива, то соняшникову — лише в їжу, і
тому, користуючись беззаперечним попитом,
вона коштує дорожче соєвої (приблизно на 150
дол. США на 1 т). Результати паспортизації,
враховуючи таку пріоритетність соняшникової
олії, дають змогу стратегічного бачення збіль-
шення її закупок до країн ЄС, Ближнього Схо-
ду і Північної Америки. Поступово наростає
тенденція попиту з боку Індії та Китаю.
Кожний підприємець, який хоче бути стабіль-

но конкурентним, має ретельно вивчати, відсте-
жувати і знати рух фактичного ринкового попи-
ту та платоспроможності різних соціальних верств
населення, міру та зміни насиченості ринку
тими чи іншими товарами й послугами, тобто
мати достатню інформацію про місткість і мін-
ливість кон’юнктури товарного ринку. Власне,
мова йде про «моделювання моніторингу рин-
кових подій» [9] на основі даних паспортизації.
Україна має чималі можливості «задоволь-

нити власні потреби у харчових продуктах і екс-
портувати цукор, олію, алкогольні напої (горіл-
ку, вина найвищих сортів), тютюнові вироби
тощо. Якщо виділити зони виробництва еколо-
гічно чистих продуктів харчування, налагодити
їх глибоку переробку з впровадження енерго- і
ресурсозберігаючих технологій, належне то-
варне пакування за допомогою сучасних мате-
ріалів і технологій світового рівня, то українські
продукти можуть бути конкурентоздатними на-
віть на високонасиченому європейському рин-
ку. Для цього влада повинна виробити і запро-
вадити розумну аграрну та агропродовольчу
політику…» [9].

Концептуальна модель паспортизації
галузей харчопереробної промисловості

Інформаційні інтереси владних структур
не повинні розбігатися з інтересами підпри-
ємців і суспільства загалом.

Висновки

Концептуальна модель паспортизації галу-
зей харчопереробної промисловості наразі пе-
ребуває у стані апробації, однак вже очевид-
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на її методологічно-прикладна значущість для
різних управлінських і господарських суб’єктів.
Для управлінців вона стане серйозним підґрун-
тям під час формування стратегій розвитку
продовольчого комплексу, а для підприємниц-
тва — під час моделювання моніторингу рин-
кових подій. Здійснення паспортизації дасть
змогу:
сформувати базу даних за основними по-

казниками діяльності відповідної галузі харчо-
переробної промисловості, яка стане основою
під час ухвалення рішень як за первинною ін-
формацією, що характеризує діяльність га-
лузі, так і за похідними комплексними показ-
никами, розрахованими для отримання аналі-
тичних висновків щодо економічного стану
досліджуваної галузі;
створити систему моніторингу показни-

ків, закладених у паспорти галузей харчопе-

реробної промисловості, і постійно оновлюва-
ти базу даних;
класифікувати показники діяльності галу-

зей харчопереробної промисловості за зна-
чущістю для оцінки ефективності її діяль-
ності;
створити основу для розробки і впрова-

дження інноваційної методології оцінки ефек-
тивності діяльності;
обґрунтовано ув’язувати фінансово-еконо-

мічний, техніко-технологічний та екологічний
стани досліджуваної галузі, порівнювати і на-
давати аналітичне узагальнення усіх дослі-
джуваних галузей харчопереробної промисло-
вості для прийняття виваженого управлінсь-
кого рішення;
збільшити дієвий інформаційний ресурс,

спрямований на забезпечення сталого роз-
витку галузі.
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ФОРМУВАННЯ ДИЛЕРСЬКОЇ МЕРЕЖІ
ЗБУТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ В УКРАЇНІ

Проведено оцін с часно о стан дилерсь ої
мережі зб т сільсь о осподарсь ої техні и.
Досліджено світовий досвід щодо ви онання
дилерами не лише перепродажної під отов и,
а й подальшо о сервісно о обсл ов вання
придбаної сільсь о осподарсь ої техні и
протя ом арантійно о термін обсл ов вання.
Запропоновано заходи з дос оналення
ф н ціон вання дилерсь ої мережі я с ладової
інфрастр т ри рин сільсь о осподарсь ої
техні и.

У структурі ринку засобів виробництва в аг-
ропромисловому комплексі розширюється ніша
ринку агросервісу як виокремлена частина за-
гального ринку. Технічний сервіс у ринкових
умовах має товарний характер. Вартість і ціна
його залежать від форми реалізації, яка, у свою
чергу, змінюється відповідно до мінливих умов
виробництва, його організації, напрямів удос-
коналення, що відповідають загальним законам
розвитку виробничої діяльності, концентрації та
спеціалізації агропромислового виробництва.
Головною умовою розширення сфери обслу-
говування сільськогосподарської техніки є пла-
тоспроможність агротоваровиробника. Роз-
виток цієї сфери бере початок з передачі спе-
ціалізованим структурам наростаючого обсягу
робіт з технічного сервісу. Однією з таких умов
розширення має стати створення мережі ди-
лерських підприємств з обслуговування сіль-
госптоваровиробників. Це є закономірним про-
цесом концентрації капіталу в спеціалізованих
організаційних структурах, здатних на замов-
лення агропідприємств виконувати комплекс
технологічних операцій з відновлення і ремон-
ту сільськогосподарських машин та механізмів,
а також забезпечувати їх необхідними запас-
ними деталями й вузлами якісно і з найменши-
ми витратами коштів та часу.

Ключові слова: дилерська мережа, сільськогосподарська техніка, агросервіс.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Питанням функціонування й розвитку сільсько-
господарської техніки присвячено праці віт-
чизняних учених Я. Білоуська, О. Витниць-
кої, С. Даценка, В. Кравчука, Г. Підлісецько-
го, В. Трегобчука та ін. Істотний внесок у роз-
робку науково-методичної бази розвитку вто-
ринного ринку сільськогосподарської техніки
зробили А. Боєв, Д. Буклагін, В. Драганцев,
Ю. Конкін, Н. Червонощоков, Л. Кормаков,
Л. Орсик, М. Халфін та ін. учені.

 Мета досліджень — здійснити оцінку функ-
ціонування вторинного ринку сільськогоспо-
дарської техніки та, використовуючи зарубіж-
ний досвід, запропонувати способи його вдос-
коналення.
Методи досліджень — було застосовано

такі теоретичні та емпіричні методи наукового
пізнання, як системний підхід з використанням
методів порівняльного аналізу, порівняння, син-
тезу, аналізу ієрархій та ухвалення рішень.
Результати досліджень. Нині спостеріга-

ється значне надходження в Україну вживаної
сільськогосподарської техніки. Так, частка вжи-
ваної зернозбиральної техніки у 2011 р. стано-
вила 46,46% від загальної кількості імпорту,
тракторів дещо менше — 6%.
Досвід США, Великої Британії, Німеччини

Економіка
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та ін. країн показує, що ринок уживаної техніки
є важливим резервом збереження технічного
потенціалу агротоваровиробників. У США й Ні-
меччині на один новий трактор приходиться 3–
4 уживаних. Таку саму картину спостерігаємо і
в країнах ЄС. На ринок уживаної техніки над-
ходять трактори з терміном служби 4–5 років
при середньорічному напрацюванні 1000 мото-
годин, або 6–7 років за обробітку 50 га, оскіль-
ки пришвидшується вплив застосування при-
скореної амортизації першими господарями (як
правило, великих ферм), яким вигідно викорис-
товувати машини 3–4 роки, а потім продати їх
і купити нову сучасну техніку [1].
Основна частина вживаної техніки реалі-

зується через дилерську систему після якісно-
го передпродажного обслуговування та ремон-
ту. Вартість уживаних машин знижується зі збіль-
шенням терміну служби техніки, і її середнє
значення залишається на рівні не менше 30%
від первинної вартості машини. Найбільший по-
пит мають трактори з терміном служби 3–5 років
і напрацюванням до 3000 мотогодин. Ціна на
ці машини на 50% і більше нижча, ніж на нові.
У багатьох західних країнах понад 50% ме-

ханізованих робіт у фермерських господар-
ствах виконують уживані машини з терміном
служби 7–15 років. У США працюють трактори,
виготовлені 30 років тому.
Ринок уживаної та списаної техніки — дже-

рело запасних частин для старих, знятих з ви-
робництва моделей машин. Багато дилерських
підприємств США водночас із продажем і тех-
нічним обслуговуванням нових машин практи-
кують придбання вживаної техніки, її розбиран-
ня, продаж вузлів і деталей. Підтримка мате-
ріально-технічного парку АПК в працездатному
стані зумовлює потребу збільшення поставок
запасних частин [1].
Щороку в системі АПК списують і відправ-

ляють на металобрухт сотні тракторів, авто-
мобілів, комбайнів та ін. сільськогосподарсь-
ких машин, що відпрацювали амортизаційний
термін.
Дослідження ремонтного фонду тракторів та

ін. машин показують, що в середньому лише
20% деталей машин, які потребують капіталь-
ного ремонту, підлягають вибракуванню, 25–
40% — придатні для подальшої експлуатації,
а решту можна відтворити. Собівартість відтво-
рення деталей не перевищує 40–70% від вар-
тості нових за ресурсу 80–90%.
Тому одним з організаційних завдань збере-

ження машинно-тракторного парку є створен-

ня дилерської мережі та регіональних ринків
купівлі-продажу вживаної техніки.
Враховуючи велике значення вторинного

ринку сільськогосподарської техніки, його до-
цільно розвивати на основі державної підтрим-
ки, яка передбачатиме захист агровиробника
від придбання на вторинному ринку недобро-
якісної продукції, стимулювання найповнішого
використання ресурсу машин, закладеного під
час їх виготовлення, розвиток модернізації ма-
шин, що експлуатуються, розширення поста-
чання на ринок сільськогосподарської техніки,
яка була у використанні, але придатна для по-
дальшої експлуатації, а також регулювання цін
на продукцію на вторинному ринку [4].
Регулювання у сфері формування і функціо-

нування вторинного ринку має здійснюватися
відповідно до законодавства України на основі
нормативних та правових актів і передбачати:
визнання пріоритету виробника та переробни-
ка сільгосппродукції — основних споживачів
відтвореної сільськогосподарської техніки; від-
повідальність продавця (дилера) за відповід-
ність уживаної і відтвореної техніки технічним
умовам; фінансову відповідальність за завдані
агровиробнику збитки з усуненням несправно-
стей уживаної та відтвореної техніки в термі-
ни, що перевищують нормативні.
Реалізація вторинного використання мате-

ріально-технічних ресурсів на рівні підприємств
передбачає: розвиток дилерських підприємств,
цехів і дільниць з відтворення уживаних машин,
їхніх вузлів та агрегатів; організацію купівлі-про-
дажу уживаних машин, прокат чи оренду техніки.
Товарний фонд вторинного ринку сільсько-

господарської техніки може формуватися за
рахунок: надлишків техніки, що утворилися в
господарствах унаслідок їх структурних пере-
творень або змін напряму господарської діяль-
ності; заміни в економічно потужних господар-
ствах морально застарілих машин технікою
нового покоління; модернізації та капітального
ремонту на спеціалізованих підприємствах спи-
саної і застарілої техніки та ін. ресурсів.
Ціна на вживану техніку, яку дилер купує для

відтворення та постачання на вторинний ринок,
має визначатися покупцем за договірною ціною
з урахуванням її залишкової вартості. Ціна спи-
саної техніки, яка, по можливості, надається
дилеру в укомплектованому вигляді, може ста-
новити близько 10–15% від первинної вартості
машини. Ціна ж неукомплектованої машини
знижується з урахуванням вартості відсутніх
елементів [2].

Формування дилерської мережі збуту
сільськогосподарської техніки в Україні
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За укладання договору про купівлю-продаж
техніки, що була в експлуатації, дилеру влас-
ником техніки може бути надана знижка на до-
говірну ціну у разі, якщо відтворена техніка
буде продана йому до початку проведення
сільськогосподарських робіт у поточному році.
Дилерське чи ремонтне підприємство з від-

творення вживаної техніки повинно мати ліцен-
зію та сертифікат відповідності, якщо машина
належить до номенклатури продукції та послуг,
що підлягають обов’язковій сертифікації на
проведення відтворювальних робіт, мати
нормативну документацію з налагодження і
технічного обслуговування машини.
Роботоздатність техніки в гарантійний та

післягарантійний періоди забезпечується тех-
нічними центрами дилерів, опорними пунктами
підприємств-виробників або ремонтно-обслуго-
вуючими підприємствами.
Вартість відтвореної техніки на вторинному

ринку не має перевищувати 40–70% від пер-
винної вартості техніки залежно від терміну
служби базової машини, гарантованого ресур-
су, обсягу та якості відтворювальних робіт.
Потрібно економічно та організаційно заці-

кавити підприємства у здаванні техніки в ре-
монт та відновленні. Наприклад, їм можна поста-
чати техніку за лізингом у першу чергу. Заво-
ди-виробники сільгосптехніки мають організу-
вати виробництво необхідних запасних частин
для відтворення машин, що вийшли з ладу.
Системі сільськогосподарського машинобу-

дування в регіонах слід орієнтувати потужності
своїх підприємств на відтворення і реалізацію
уживаної техніки.
Уживана сільськогосподарська техніка — та,

що виготовлена в Україні, так і та, що надхо-
дить з-за кордону, має використовуватися та-
кож для комплектування машинно-технологіч-
них станцій, прокатних пунктів, механізованих
загонів тощо. Ця техніка у процесі відтворен-
ня має проходити модернізацію, яка дасть змо-
гу підвищити її первинний технічний рівень.
З урахуванням зарубіжного досвіду необхід-

но розробити науково обґрунтовані рекомен-
дації з визначення залишкової вартості машин
і вартості відтворених сільськогосподарських
машин, вузлів та агрегатів [5].
В умовах нинішнього економічного стану га-

лузей сільського господарства та відсутності
платоспроможного попиту на нову техніку вто-
ринний ринок дасть змогу значною мірою від-
творити машинно-тракторний парк і забезпечи-
ти виконання механізованих операцій у вста-

новлені агротехнічні терміни за мінімальних
капітальних вкладень; створити умови для
підвищення технічного рівня відтвореної маши-
ни порівняно з базовою; підвищити якість робіт
з відтворення техніки, що була в експлуатації,
за рахунок використання машинобудівної тех-
нології і надання гарантій; забезпечити опти-
мальне співвідношення між попитом і пропози-
цією через відносно низькі ціни відтворених
машин порівняно з новими.
Основними завданнями вторинного ринку

мають бути: маркетингові дослідження, вивчен-
ня поточної та перспективної потреб і попиту
сільських споживачів на відтворену техніку за
прогнозованою ціною; обґрунтування доціль-
ності купівлі відтворених машин; організація
реклами; організація збору та узагальнення
замовлень; розробка методів об’єктивної оцін-
ки вартості машин; продаж техніки, постачан-
ня її споживачу, передпродажне, гарантійне та
післягарантійне обслуговування і ремонт.
План і послідовність організації вторинного

ринку мають ґрунтуватися на результатах до-
слідження потреби в сільгоспмашинах за типа-
ми й марками та наявності їх (у роботоздатно-
му стані) в зоні майбутнього обслуговування.
Після проведеного аналізу необхідно розро-

бити детальний бізнес-план, в якому мають
знайти відображення такі питання: купівля-про-
даж уживаних машин по роках діяльності рин-
ку; призначення цін при покупці, відтворенні та
продажу машин; місця розташування ринку;
площі, необхідні будівлі і споруди; перелік і
вартість необхідного обладнання; кількість об-
слуговуючого персоналу; взаємовідносини між
представниками ринку (дилерами), сільськими
товаровиробниками та заводами-виробниками
машин.
Однією з проблем за купівлі-продажу вжива-

них машин, їх складових частин чи обладнан-
ня є визначення ціни. Ціни, зазвичай, договірні,
але потребують економічного обґрунтування і
залежать передусім від післяремонтного стану
техніки, якості відтворення (ремонту), залишко-
вої вартості тощо.
Методика розрахунку ціни має бути гнучкою

і враховувати: технічний стан машини; її залиш-
ковий ресурс (чи вік); гарантійний ресурс після
відтворення (ремонту); чинник придбання вжи-
ваної машини, особливо, коли її вік досягає
одного року (втрата первинного володіння ма-
шиною); оперативність оцінки.
Практичний досвід (як зарубіжний, так і віт-

чизняний) показує, що з пропозиціями щодо

Формування дилерської мережі збуту
сільськогосподарської техніки в Україні
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державної техніки не все так просто. Техніка,
що продається на біржах, за кордоном або в
Інтернеті, хоч і дешевша нової, однак за якістю
гірша. А клопоту з переведенням та оформлен-
ням не менше, ніж за купівлі нового трактора
чи комбайна.
Тому за купівлі такої продукції необхідно

враховувати, що мають бути визначені питан-
ня післяпродажного обслуговування і ремонту,
доступності та наявності запчастин; важливо
враховувати відповідність придбаної машини
місцевим умовам. Так, якщо господарство до-
сягає високої врожайності і прагне зібрати вро-
жай швидко і з мінімальними втратами, то за
таких умов краще купити комбайни західного
виробництва, і чим новіші вони будуть, тим кра-
ще. Ці машини можуть окупитися вже протягом
року. В господарствах із низькою врожайністю
може бути інший варіант. Однак у будь-якому

Формування дилерської мережі збуту
сільськогосподарської техніки в Україні

разі спеціалісти господарства мають визначи-
ти, яка техніка, з яким додатковим обладнан-
ням їм потрібна; за винятком тих випадків, коли
техніка постачається в межах централізованих
програм, що ініціюються і фінансуються уря-
дом, спеціалістам господарств, фермерам са-
мим доводиться вирішувати, в кого придбати
техніку. Тут можливі 4 варіанти самостійного
придбання і вибору вторинної сільськогоспо-
дарської техніки: безпосередньо в господар-
ствах; у дилерів фірм-виробників, великих
центрів по торгівлі сільськогосподарською тех-
нікою за кордоном; у дилерів чи в сервісних
центрах фірм-виробників в Україні та ін. краї-
нах СНД; в українських фірм-посередників.
Усі запропоновані варіанти мають свої пере-

ваги та недоліки, тому агротоваровиробникам
необхідно зробити правильний і вдалий вибір
за оновлення машинно-тракторного парку.

В умовах гострого дефіциту сільгосптех-
ніки, її швидкого старіння та зниження надій-
ності великого значення набуває максималь-
не використання наявних резервів, які й фop-
мують ринок уживаної сільськогосподарської
техніки: техніка, вилучена за несплату в лі-
зингових компаніях, банках; несправна техні-
ка з термінами амортизації не більше 60%,
яку економічно доцільно відновлювати; нереа-
лізована заводами-постачальниками сільсь-
когосподарська техніка 2–3-річної давності з

Висновки

ціновими знижками 25–30% від нових цін; від-
ремонтована і модернізована сільськогоспо-
дарська техніка вітчизняного та зарубіжно-
го виробництва. Економічна ефективність
вторинного ринку техніки визначається, го-
ловним чином, платоспроможним попитом на
уживані машини, який має бути скоригований на-
явністю вживаних машин (ремонтним фондом).
За ефективної організації ринок уживаної

техніки за кількістю постачених машин мож-
на порівняти з ринком нових машин.
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Вивчено вплив способ передпосівної оброб и
насіння та поза ореневих підживлень на основні
по азни и фотосинтетичної прод тивності
посівів бобів ормових. Встановлено сильний
позитивний зв’язо між рівнем рожайності та
по азни ами фотосинтетичної прод тивності.

Найхарактернішою і важливою особливістю
рослин є здійснення фотоавтотрофної функції
(фотосинтез). Фотосинтез — процес, за якого
відбувається поглинання світлової енергії сон-
ця хлорофілом і допоміжними пігментами та
перетворення її в енергію хімічних зв’язків, по-
глинання вуглекислого газу з атмосфери, від-
новлення його в органічні сполуки і виділення
кисню [1].
Відомо, що врожайність сільськогосподарсь-

ких культур, зокрема бобів кормових, значною
мірою залежить від площі листя та рівня про-
дуктивності фотосинтезу. За даними М.А. Мак-
симова [3], чим краще розвинена листкова по-
верхня, тим більше загальне накопичення сухої
речовини. Рослини ж, що мають досить висо-
ку інтенсивність асиміляції кожного окремого
листка, але з незначною листковою поверхнею,
характеризуються слабким ростом і накопичу-
ють обмежену кількість органічних речовин.
Листя зрідженого посіву може освітлюватися
світлом високої інтенсивності, але при цьому
ККД фотосинтезу залишатиметься низьким.
Загущені посіви з надмірно розвинутою лист-
ковою поверхнею можуть поглинати енергію
сонячного світла досить ефективно, проте вза-
ємне затемнення листя зумовить відмирання
нижніх листків, знизить продуктивність фото-
синтезу, що, в свою чергу, вплине на розвиток
репродуктивних органів. Оптимальна площа
листкової поверхні для більшості сільськогос-
подарських культур становить 40–50 тис. м2/га,

Ключові слова: боби кормові, фотосинтетичний потенціал, чиста продуктивність
фотосинтезу, урожайність, якість зерна.

що, в свою чергу, сприяє високій продуктив-
ності фотосинтезу. До того ж, ця величина має
бути сформована до закінчення вегетативно-
го росту і масового утворення генеративних
органів [7]. Тому важливим є створення таких
умов для росту і розвитку рослин, за яких лист-
ковий апарат міг би функціонувати з найвищою
продуктивністю.
Мета досліджень — визначити залежності

формування і функціонування фотосинтетич-
ного апарату рослин бобів кормових від органі-
зованих елементів технології їх вирощуван-
ня — способу передпосівної обробки та поза-
кореневих підживлень, спрямованих на реалі-
зацію їх генетичного потенціалу в умовах Пра-
вобережного Лісостепу.
Методика досліджень. Дослідження прово-

дили упродовж 2010–2012 рр. в Інституті кормів
та сільського господарства Поділля НААН.
Ґрунти — сірі лісові середньосуглинкові на лесі.
У досліді вивчали дію та взаємодію двох фак-
торів: способу передпосівної обробки та по-
закореневого підживлення. Градація факто-
рів становила 4×5. Фактори розміщувалися
систематичним методом у 2 яруси. Повторність
досліду 4-разова. Площа облікової ділянки —
25 м2.
Для передпосівної обробки насіння та поза-

кореневого підживлення використовували ба-
гатокомпонентні добрива на хелатній основі:
Рексолін АВС (Mg — 5,4%; B — 0,5; Cu — 1,5;
Fe — 4; Mn — 4; Mo — 0,1; Zn — 1,5; Co —
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0,05%) та Вермісол (N — 15 мг/л; P — 16,2;
K — 101,4; Ca — 47,4; Mg — 12,7; Fe — 11,6;
Mn — 0,1 мг/л). Для бактеризації насіння за-
стосовували штам бульбочкових бактерій
R. leguminosarum bv. viceae Б-9 з колекції мік-
роорганізмів лабораторії біологічного азоту і
фосфору Інституту сільського господарства
Криму НААН. Висівали сорт бобів кормових
Візир селекції Інституту кормів та сільського
господарства Поділля НААН.
Площу листя, фотосинтетичний потенціал

(ФП) та чисту продуктивність фотосинтезу
(ЧПФ) визначали за методикою А.О. Ничипоро-
вича [2]. Визначення кількості хлорофілу у тка-
нинах листя проводили методом спиртової ви-

Формування продуктивності бобів
кормових в умовах Правобережного Лісостепу

тяжки, а їх концентрацію визначали на конден-
ційному електрофотоколориметрі (КФК-2) [6].
Результати досліджень. Установлено, що

інокуляція та застосування макро- та мікроеле-
ментів значно впливали на всі життєві функції
рослинного організму, насамперед, на проце-
си росту і розвитку. Так, обробка насіння бага-
токомпонентним добривом на хелатній основі
Рексолін АВС (150 г/т) і органічним добривом
Вермісол (10 л/т) на фоні інокуляції насіння та
проведення 2-разового позакореневого піджив-
лення цими самими добривами у фази бутоні-
зації та утворення зелених бобів у середньому
забезпечили збільшення площі листкової по-
верхні у фазі кінець цвітіння на 14–11,5 тис. м2/га

Без інокуляції 1 38,3 2,177 9,58

2 42,6 2,461 11,45

3 41,6 2,401 11,40

4 42,6 2,531 11,85

5 41,9 2,484 11,72

Інокуляція 1 40,6 2,349 10,52

2 46,0 2,699 13,49

3 44,7 2,635 13,27

4 46,1 2,795 14,48

5 45,2 2,740 13,87

Інокуляція + Рексолін АВС 1 46,2 2,741 16,90

2 52,3 3,239 18,59

3 50,9 3,165 18,15

4 53,0 3,397 18,83

5 51,6 3,320 18,78

Інокуляція + Вермісол 1 44,1 2,584 13,11

2 51,1 3,034 15,95

3 49,8 2,962 15,00

4 51,2 3,169 16,07

5 50,4 3,104 16,01

Варіанти досліду: 1 — без підживлення; 2 — у фазі бутонізації Рексоліном АВС; 3 — у фазі бутонізації
Вермісолом; 4 — у фазах бутонізації та утворення зелених бобів Рексоліном АВС; 5 — у фазах бутоні-
зації та утворення зелених бобів Вермісолом. НІР0,95 т/га (у середньому за 2010–2012 рр.); А — 0,018;
В — 0,021; АВ — 0,041 (для табл. 1 і 2).

1. Ма симальні по азни и фотосинтетичної прод тивності бобів ормових залежно від спо-
соб передпосівної оброб и та поза ореневих підживлень ( середньом за 2010–2012 рр.)

Фази та періоди вегетації

повні сходи —
фізіологічна стиглість

кінець цвітіння
утворення
зелених бобів

Площа листя,
тис. м2/га

Σ Фотосинтетичний
потенціал,
млн м2·днів/га

Уміст хлорофілу
a+b, мг/100 г с.р.

Cпосіб
передпосівної обробки

(А)

Позакореневе
підживлення

(В)
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порівняно з контролем. Причому, найбільший
приріст листкової поверхні бобів кормових
(53 тис. м2/га) було отримано у варіанті дослі-
ду, де проводили передпосівну обробку насіння
Рексоліном АВС (150 г/т) на фоні інокуляції
штамом бульбочкових бактерій Б-9 та позако-
реневі підживлення цим самим добривом у
нормі 150 г/га у фазах бутонізації та утворен-
ня зелених бобів (табл. 1).
Установлено, що показники ФП у період пов-

ні сходи — фізіологічна стиглість станови-
ли 2,177 млн м2·днів/га у контрольному ва-
ріанті. Максимальне значення ФП 3,397 млн
м2·днів/га було у варіанті досліду, де проводи-
ли передпосівну обробку насіння композицією
інокулянта Б-9 з Рексоліном АВС (150 г/т) та 2
позакореневих підживлення Рексоліном АВС
(150 г/га) у фази бутонізації та утворення зе-
лених бобів.
Використання органічного добрива Вермісол

на фоні інокуляції для передпосівної оброб-

Формування продуктивності бобів
кормових в умовах Правобережного Лісостепу

Без обробки 1 2,65

2 2,93

3 2,85

4 3,24

5 3,05

Інокуляція 1 2,94

2 3,23

3 3,13

4 3,49

5 3,34

Інокуляція + 1 3,23
Рексолін АВС 2 3,66

3 3,37

4 3,96

5 3,59

Інокуляція + 1 3,16
Вермісол 2 3,55

3 3,43

4 3,82

5 3,67

2. Урожайність зерна бобів ормових залеж-
но від способ передпосівної оброб и насіння
та поза ореневих підживлень ( середньом
за 2010–2012 рр.), т/ а

Урожайність,
т/га

Спосіб
передпосівної
обробки

Позакореневе
підживлення

ки насіння та застосовування його для поза-
кореневого підживлення було менш ефектив-
ним.
Отже, величина площі листкової поверхні та

ФП прямо пропорційно залежить від впливу
організованих факторів, тобто від способу пе-
редпосівної обробки насіння та позакореневих
підживлень.
Відомо, що рівень урожайності зерна бобів

кормових є головним показником, за яким мож-
на оцінити інтенсивність роботи фотосинтетич-
ного апарату та встановити доцільність засто-
сування тих чи інших технологічних заходів.
Так, у середньому за 2010–2012 рр. най-

більшу урожайність зерна бобів кормових
3,96 т/га було отримано на ділянках, де прово-
дили передпосівну обробку насіння інокулян-
том (штам бульбочкових бактерій Б-9) у по-
єднанні з Рексоліном АВС у нормі 150 г/т та за-
стосовували 2 позакореневих підживлення у
фази бутонізації та утворення зелених бобів
Рексоліном АВС (150 г/га), що відповідно біль-
ше на 1,31 т/га порівняно з контролем (без об-
робок) (табл. 2).
Обробка насіння штамом бульбочкових бак-

терій Б-9 забезпечила приріст урожаю зерна
бобів кормових 0,28 т/га, або 9,6%, тоді як за
поєднання інокуляції з Рексоліном АВС (150 г/т)
та Вермісолом (10 л/т) приріст відповідно ста-
новив 0,34 т/га, або 10,5% та 0,30 т/га, або
9,3%.
Також виявлено приріст урожаю від поєд-

нання двох позакореневих підживлень у фази
бутонізації та утворення зелених бобів добри-
вами Рексолін АВС (150 г/га) 0,63 т/га, або
21,1% та Вермісол (6 л/га) — 0,42 т/га, або
14%. Одне підживлення Рексоліном АВС та
Вермісолом у фазі бутонізації забезпечило
приріст відповідно 0,35 т/га, або 11,6% та

Част а вплив фа торів форм ванні врожаю
зерна бобів ормових ( середньом за 2010–
2012 рр.): 1 — спосіб передпосівної оброб-
и насіння — 41%; 2 — поза ореневе піджив-
лення — 29%; 3 — ідротермічні мови —
22%; 4 — інші невраховані чинни и — 8%

3 1
4

2
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Формування продуктивності бобів
кормових в умовах Правобережного Лісостепу

В умовах Правобережного Лісостепу на
сірих лісових середньосуглинкових ґрунтах
урожайність зерна бобів кормових сягає
3,96 т/га та з умістом сирого протеїну —
32,86% за передпосівної обробки насіння іно-

Висновки

кулянтом (штам бульбочкових бактерій Б-9)
із мінеральним добривом Рексолін АВС (150 г/т)
та проведення двох позакореневих підживлень
у фазах бутонізації та утворення зелених
бобів цим самим добривом (150 г/га).
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0,20 т/га, або 6,7%. Аналогічну залежність ви-
явлено за результатами власних досліджень з
культурою сої та бобів кормових [6, 7].
Після кореляційно-регресійного аналізу вста-

новлено, що є сильний позитивний зв’язок між
показниками ФП та урожайністю зерна бобів
кормових. Так, коефіцієнт кореляції між ЧПФ та
урожайністю становив 0,792, площею листя та
урожайністю — 0,926, урожайністю та сумар-
ним ФП посіву — 0,938. Залежність між вели-
чиною урожайності зерна бобів кормових та
показниками ФП їх посівів можна відобразити
у вигляді рівняння множинної регресії:

    y = –2,0260–0,1167x1+0,0047x2+3,3536x3,
де у — урожайність зерна бобів кормових, т/га;

х1 — ЧПФ, г/м2 за добу; х2 — площа листя, тис.
м2/га; x3 — Σ ФПП, млн м2·днів/га. Коефіці-
єнт детермінації становив D = 0,942. Крите-
рій Фішера — F = 42,304 (табличне значення
F = 3,24).
На основі дисперсійного аналізу виявлено,

що в середньому за 2010–2012 рр. досліджень
рівень сформованого врожаю зерна бобів кор-
мових залежав від передпосівної обробки на
41%, від позакореневих підживлень — на 29%
(рисунок). Високий рівень частки впливу на
формування величини урожайності зерна бо-
бів кормових мали гідротермічні умови року —
22%. Інші невраховані фактори впливали на
формування величини урожайності — на рів-
ні 8%.



69Вісник аграрної наукивересень 2013 р.

Оцінка стану водних ресурсів є невід’ємним
елементом аналізу доступних водних ресурсів
на території та факторів, що впливають на їх
наявність та якість.
Мета досліджень — розроблення способу

оцінки впливу водогосподарської діяльності на
водні ресурси басейнів гірських річок Криму.
Методика досліджень. Об’єкт досліджень —

процес формування якості води в басейнах
передгірних водозборів. Дослідження здійсню-
вали на території Сімферопольського району
АР Крим (водозбори Сімферопольського та
Партизанського водосховищ). Територія фор-
мування водних ресурсів Сімферопольського
водосховища за природними та господарськи-
ми умовами є репрезентативною для гірських
та передгірських річок. Для перевірки резуль-
татів досліджень взято водозбірну площу Пар-
тизанського водосховища, на якій практично
немає антропогенного навантаження. Для дос-
лідження стану водних ресурсів, визначення
факторів, що впливають на їх формування, і
зв’язків між компонентами системи було вико-
ристано агрогідрологічне моделювання (про-
грамний комплекс MWSWAT [5].
Результати досліджень. На основі дослі-

джень із вивчення формування водних ресурсів
та факторів, що впливають на якісно-кількісні
характеристики стоку, запропоновано структу-
ровану послідовність дій для оцінки впливу
природних та антропогенних факторів на водні
ресурси (алгоритм вирішення цього завдання
наведено на рисунку).
Крок перший передбачає визначення класів

даних первинної інформації та їх джерел, ана-
ліз наявних даних та встановлення статистич-
них закономірностей. На цьому етапі доцільно
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також визначити достатню кількість пунктів спо-
стережень та періодичність вимірювання да-
них. Для вирішення цих завдань пропонуєть-
ся використовувати цифрову модель рельєфу
(DEM); шари землекористування та ґрунтів
(скажімо, дані проекту WaterBase [4]) разом з
паперовими картографічними даними; бази да-
них (БД) метеорологічної інформації; дані при-
пливу до водосховищ; дані вимірювань фізико-
хімічних параметрів якості води в поверхневих
джерелах [1].
Крок другий — формування структури елект-

ронних БД вище від наведених параметрів для
подальшого використання та обробки даних.
Вихідною інформацією на цьому етапі є ство-
рені шари інформації щодо землекористуван-
ня та ґрунтів, БД інформації у форматі DBF або
інших форматах.
Крок третій — визначення локалізації та

типів джерел забруднення на території. На цьо-
му етапі вихідними матеріалами є картографіч-
на інформація точкових та дифузних джерел
забруднення.
Крок четвертий — оцінка стану за інтегро-

ваним показником, розрахованим за критерія-
ми землекористування, якості води та антропо-
генного навантаження. Вихідними матеріалами
є карти типізації водозборів за екологічним ста-
ном та визначені критичні території на водо-
зборах із зазначенням фактора (або факторів),
що найістотніше впливає на стан водних ре-
сурсів [3].
Крок п’ятий — аналіз впливу зміни типів

землекористування і кліматичних умов на фор-
мування водних ресурсів і гідрохімічний режим
водойми. Застосовують агрогідрологічне моде-
лювання (наприклад, з використанням відкри-
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тих програмних продуктів) [2]. Результатом цьо-
го етапу є прогноз зміни якісних і кількісних ха-
рактеристик припливу до водосховищ з ураху-

Алгоритм оцінки впливу природних
та антропогенних факторів на водні ресурси

Розроблено послідовність дій (алгоритм)
для аналізу впливу землекористування та
можливих змін клімату на гідрохімічний режим
водних об’єктів. Такий підхід дає змогу отри-

Висновки

мувати прогнозні дані щодо кількісних та якіс-
них параметрів надходження води до водосхо-
вищ, оцінювати їх можливе варіювання та
вплив на екологічний стан водозбору.
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ванням зміни метеорологічних умов і умов упо-
рядкування території та розроблення рекомен-
дацій щодо поліпшення екологічної ситуації.

Бло -схема ал оритм оцін и вплив природних та антропо енних фа торів на водні рес рси

1 етап
Збирання метеорологічних даних,

даних щодо типів
землекористування, грунтів,
припливу до водосховищ,
фізико-хімічних параметрів

припливу

Прогноз зміни
гідрохімічного режиму
води у водосховищі

2 етап
Створення БД

3 етап
Аналіз потенційних джерел
забруднення та їх впливу

4 етап
Оцінка за інтегральним

показником

Визначення впливу
типів землекористування

5 етап
Аналіз впливу змін

Моделювання
на основі
статистичних
даних

Аналіз
результатів

Моделювання з
урахуванням
змін клімату

Моделювання з
урахуванням змін
типів земле-
користування
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Досліджено питання державної підтрим и
створення та ф н ціон вання оптових
сільсь о осподарсь их рин ів в У раїні, а та ож
їх роль в діяльності малих сільсь о осподарсь их
творень. Державна фінансова допомо а для
оптових рин ів сільсь о осподарсь ої прод ції
може та ож здійснюватися через надання пози ,
редитів тощо. Б дівництво оптових рин ів
сільсь о осподарсь ої прод ції є важливим
етапом розб дови системи ло істи и
продовольства з метою забезпечення
стабільності доходів сільсь о осподарсь их
товаровиробни ів та сприяння розвит
підприємництва. У розб дові оптових
сільсь о осподарсь их рин ів є й інтерес
держави — це безпе а прод ції, надходження
до бюджет , створення робочих місць та
розвито дрібно о і середньо о підприємництва.

Нинішня інфраструктура аграрного ринку в
Україні не зорієнтована на швидке просування
такої продукції до споживачів. Це призводить
до нестабільної цінової ситуації, неефективно-
го використання матеріально-технічних ресур-
сів, обмеження можливостей щодо забезпечен-
ня населення доброякісною сільськогосподар-
ською продукцією в широкому асортименті і за
доступною ціною, а також додаткових витрат
виробників, переробників, споживачів.
Створення оптових ринків сільськогосподар-

ської продукції з вільним доступом до них аг-
ротоваровиробників сприяє їх стабільному еко-
номічному розвитку та прозорому формуванню
ціни з урахуванням попиту та пропозиції.
Результати досліджень. Проблема не-

ефективності аграрних ринків існує не лише в
Україні, а й в інших країнах світу. Враховуючи
соціальну їх важливість, уряди багатьох країн
застосовують практику прямої підтримки не-
ефективних суб’єктів цих ринків, найчастіше
фермерів. Останнім часом віддають перевагу
інвестиційній підтримці розвитку інфраструкту-
ри цих ринків, що дає змогу впроваджувати су-
часні технології зберігання та накопичення оп-
тових партій надлишкової сільгосппродукції і
спрямовувати її потоки на експорт — й таким
чином отримувати додаткові доходи, а також

Ключові слова: оптові сільськогосподарські ринки, аграрний ринок, державне регулювання,
реалізація сільськогосподарської продукції.

відмовитися від негативної практики стриму-
вання зростання обсягів виробництва сільгосп-
продукції з метою утримання її оптимальної
внутрішньої ціни.
За останні роки в економіках розвинених

країн було сформовано лише невелику кіль-
кість нових ринків. У Великій Британії нині до
75% усіх фруктів та овочів реалізуються поза
оптовими ринками. У майбутньому потреба в
оптових ринках зростатиме в країнах, що роз-
виваються, зокрема в Україні, а також у великій
кількості розвинених країн [3]. Так оптовий то-
варооборот підприємств оптової торгівлі Украї-
ни у 2012 р. становив 1 093 290,8 млн грн, зок-
рема продовольчих товарів — 215 169,0 і не-
продовольчих — 878 121,8 млн грн. При цьому
порівняно з 2005 р. оптовий товарооборот
підприємств оптової торгівлі збільшився май-
же на 47% [7]. Частка реалізації сільськогоспо-
дарської продукції її виробниками на ринку че-
рез власні магазини, ятки, палатки досить не-
значна, лише овочі закритого ґрунту, баштанні
та мед реалізуються в обсягах понад 20% [8].
Постановою Кабінету Міністрів України від

03.06.2009 № 562 затверджено Державну ці-
льову програму створення оптових ринків
сільськогосподарської продукції (далі — Про-
грама).
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Оптовий ринок сільськогосподарської
продукції — це юридична особа, предметом
діяльності якої є надання послуг, що забезпе-
чують здійснення оптової торгівлі сільськогос-
подарською продукцією, і якій в установлено-
му Законом України «Про оптові ринки сіль-
ськогосподарської продукції» порядку надано
статус оптового ринку сільськогосподарської
продукції [1].
Відповідно до Програми розв’язати пробле-

ми, пов’язані зі створенням оптових ринків сіль-
ськогосподарської продукції, можна, застосову-
ючи два варіанти, що передбачають: перший —
розвиток мережі оптових ринків через само-
стійне залучення ними кредитів та інвестицій;
другий — надання державної підтримки водно-
час зі створенням сприятливих умов для залу-
чення інвестицій, зокрема через спрощення
процедури виділення земельних ділянок під
будівництво приміщень для оптових ринків.
Основні завдання і заходи з виконання Про-

грами полягають у: розробленні проектів нор-
мативно-правових актів з питань діяльності
оптових ринків сільськогосподарської продукції;
створенні мережі оптових ринків, зокрема за
рахунок коштів державного бюджету у сумі
1200 млн грн; сприянні створенню об’єднання
оптових ринків та їх подальшій інтеграції у між-
народні організації оптових ринків [2].
З метою реалізації зазначених положень

Кабінетом Міністрів України ухвалено постано-
ву від 11.02.2010 № 141 «Про затвердження
Порядку набуття юридичною особою статусу
оптового ринку сільськогосподарської продук-
ції», а Мінагрополітики затверджено наказами
від 25.11.2009 № 830 — Порядок надання асо-
ціації оптових ринків сільськогосподарської про-
дукції статусу саморегулювальної організації,
від 19.02.2010 № 73 — Типові правила роботи
оптових ринків сільськогосподарської продукції;
від 02.03.2010 № 109 — Положення про комі-
сію з питань надання юридичній особі статусу
оптового ринку сільськогосподарської продукції
Міністерства аграрної політики України та її
складу.
Запланованим результатом виконання Про-

грами у 2009–2013 рр. є створення 25 оптових
ринків сільськогосподарської продукції; форму-
вання сучасної мережі таких ринків; забезпе-
чення товаровиробникам належних умов для
продажу власної сільськогосподарської про-
дукції на оптових ринках; сприяння зниженню
рівня споживчої інфляції; збільшення обсягу
виробництва плодоовочевої продукції; створен-
ня близько 3 тис. робочих місць.
Правові засади організації діяльності опто-

Державна підтримка оптових
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вих ринків сільськогосподарської продукції в
Україні та регулювання відносин у цій сфері, що
спрямовані на захист прав і законних інтересів
агротоваровиробників, які здійснюють оптовий
продаж сільськогосподарської продукції влас-
ного виробництва, визначено Законом України
від 25.06.2009 № 1561 «Про оптові ринки сіль-
ськогосподарської продукції».
Відповідно до ст. 13 Закону України від

25.06.2009 № 1561 «Про оптові ринки сільсько-
господарської продукції» передбачено надан-
ня державної фінансової допомоги оптовим
ринкам сільськогосподарської продукції у пері-
од їх становлення, зокрема оптовим ринкам
сільськогосподарської продукції незалежно від
форми власності та організаційно-правової фор-
ми у період їх становлення надається фінан-
сова допомога за рахунок коштів Державного
бюджету України на безповоротній та/або по-
воротній основі [1].
Державна фінансова допомога для оптових

ринків сільськогосподарської продукції може
також здійснюватися через надання позик, кре-
дитів та будь-яким іншим способом.
Період становлення оптового ринку сільсь-

когосподарської продукції дорівнює терміну ви-
конання проекту (бізнес-плану) створення та
організації діяльності юридичної особи у статусі
оптового ринку сільськогосподарської продук-
ції, але не може перевищувати 7-ми років з дня
набуття оптовим ринком сільськогосподарської
продукції такого статусу.
Для надання державної фінансової підтрим-

ки Кабінетом Міністрів України у проектах За-
кону України «Про Державний бюджет України
на 2014 рік» може бути передбачено видатки
на створення та забезпечення діяльності опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції. Го-
ловним розпорядником бюджетних коштів на
створення та забезпечення діяльності оптових
ринків сільськогосподарської продукції, є цент-
ральний орган виконавчої влади.
Крім того, Кабінет Міністрів України може

передбачати у проектах Закону України «Про
Державний бюджет України» субвенції з Дер-
жавного бюджету України, бюджету Автоном-
ної Республіки Крим обласним бюджетам з їх
подальшим перерозподілом для бюджетів міс-
цевого самоврядування на виконання інвести-
ційних проектів і створення оптового ринку сіль-
ськогосподарської продукції та забезпечення
його діяльності.
Мінагрополітики України у 2010 р. було за-

початковано бюджетну програму «Фінансова
підтримка створення оптових ринків сільсько-
господарської продукції».
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З 2011 р. створення мережі оптових ринків
сільськогосподарської продукції проводиться в
рамках національного проекту «Зелені ринки —
створення мережі регіональних оптових продо-
вольчих ринків». У 2010 р. на будівництво оп-
тових ринків сільськогосподарської продукції з
держбюджету було передбачено 36 млн грн, у
2011 — 198 млн грн, у 2012 — 248 млн грн. На
2013 р. у державному бюджеті кошти на пря-
му підтримку оптових ринків сільськогосподар-
ської продукції не передбачені. Водночас за
бюджетною програмою 2801180 «Фінансова
підтримка заходів в АПК» передбачено асигну-
вання за загальним фондом в обсязі 91,8 млн грн
та за спеціальним фондом — у розмірі 5 млн грн,
частка яких, можливо, буде спрямована на під-
тримку створення оптових ринків сільськогос-
подарської продукції [6].
Слід відзначити, що вже у 2013 р. створен-

ня мережі оптових ринків сільськогосподарсь-
кої продукції зазнало істотних змін. Через не-
стачу коштів було вирішено розгортати їх будів-
ництво не біля кожного обласного центру, як це
очікувалося раніше, а лише поблизу міст-мі-
льйонників. Крім того, проблемами створення
мережі оптових ринків сільськогосподарської
продукції є висока вартість землі для розміщен-
ня таких ринків, необхідність значних обсягів
інвестицій i тривалий строк їх окупності, а та-
кож бюрократичні перепони під час започатку-
вання бізнесу.
Зокрема, активно діючими в Україні є 5 оп-

тових ринків сільськогосподарської продукції:
«Шувар» у Львівській області, «Нежданий» у
Херсонській області, «Столичний» у Києві, «Гос-
подар» у Донецькій, «Чародій» у Черкаській
областях. Будівництво ще 6-ти оптових ринків
сільськогосподарської продукції (в Одесі, За-
поріжжі, Маріуполі, Херсоні, Харкові і Рівному)
завершується. Отже, на сьогодні статус опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції от-
римали 11 юридичних осіб, які реалізують
проекти зі створення таких ринків з сучасною
інфраструктурою у Львівській, Київській, За-
порізькій, Одеській, Донецькій, Харківській,
Херсонській, Рівненській, Луганській, Чер-
каській і Миколаївській областях. 

 У 2012 р. отримав статус оптового сільсько-

господарський ринок «Шелен» у м. Рівне, від-
криття заплановано на травень 2014 р. Пла-
нується введення до кінця 2013 р. першого в
Україні виробничо-оптового ринку «Янтар» в
селищі Молодіжне Херсонської обл., який ма-
тиме електронну біржу, логістичні центри і єди-
ний у країні річковий термінал. Крім продажу
продукції, тут провадитиметься збирання вро-
жаю, його зберігання, продаж та експорт. За-
гальна торговельна площа ринку разом з інтер-
терміналом становитиме близько 260 га [6].

 З набуттям статусу оптового ринку сільсько-
господарської продукції зазначені суб’єкти ма-
ють право на отримання державної фінансової
підтримки відповідно до механізму, визначено-
го постановою Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті, для на-
дання фінансової підтримки для створення оп-
тових ринків сільськогосподарської продукції»
від 29.09.2010 № 893.
У розбудові оптових сільськогосподарських

ринків є й інтерес держави — це безпека про-
дукції, надходження до бюджету, створення
робочих місць і розвиток дрібного та середньо-
го підприємництва. Такі ринки розраховані на
високорентабельні культури, тому з фермерсь-
кого господарства в 10 га селянин може легко
отримати 200–400 тис. грн чистого прибутку на
рік, при цьому враховуючи інтереси покупця [9].
В Україні оптові ринки сільськогосподарсь-

кої продукції є виключно комерційними проек-
тами приватних інвесторів, яким держава на-
дає певні пільги.
Наразі відкритими залишаються питання не-

визначеності сертифікаційних критеріїв за на-
дання переваги проектам оптових ринків, на-
гальними проблемами також є відсутність
оптової торгівлі вітчизняною продукцією та від-
сутність співпраці адміністрацій оптових ринків
з організаціями сільськогосподарських товаро-
виробників [5].
Крім того, в Україні існує 35 акредитованих

товарних бірж, 247 агроторгових домів, 1627
оптово-плодоовочевих ринків, проте не досяг-
нуто кінцевої мети — формування цивілізова-
ного посередника між безпосереднім виробни-
ком продукції та споживачем.

У 2010 р. в Україні запроваджено окрему
бюджетну програму «Фінансова підтримка
створення оптових ринків сільськогоспо-
дарської продукції» та спрямовано з держав-

Висновки

ного бюджету на їх підтримку понад 350 млн
грн, однак таких, що активно діють, є лише
5 оптових ринків із запланованих 25. Це не
сприяє формуванню цивілізованого посередни-



74 Вісник аграрної науки вересень 2013 р.

СТОРІНКА
МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Державна підтримка оптових
сільськогосподарських ринків в Україні

1. Закон України «Про оптові ринки сільгосппро-
дукції»//Відомості Верховної Ради України. —
2009. — № 51 (18.12.2009). — С. 755.

2. Державна цільова програма створення оптових
ринків сільськогосподарської продукції. Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р.
№ 562//Офіц. вісн. України. — 2009. — № 43
(19.07.2009). — С. 1434.

3. Лисюк В.М. Стратегія розвитку оптових ринків
сільськогосподарської продукції в Україні//Економічні
інновації. — 2011. — Вип. 43. — С. 151–160.

4. Нехайчук Д.В. Про створення оптового ринку
сільськогосподарської продукції як передумови ус-
пішної реалізації кластерного підходу в агросекторі
Автономної Республіки Крим//Економіка харч. пром-
сті. — 2011. — № 4 (12). — С. 62–67.

5. Обговорюємо питання функціонування опто-
вих ринків сільськогосподарської продукції//ре-

Бібліографія

жим доступу: http://www.kopartners.com.ua/ukr/news/
obgovoryuiemo-pitannya-funkcionuvannya-optovih-
rinkiv-silskogospodarskoyi-produkciyi

6. Першочергові заходи щодо розвитку інфра-
структури аграрного ринку в Україні. Аналітична за-
писка//Режим доступу http://www.niss.gov.ua/articles/
1086/

7. Статистичний бюлетень «Реалізація про-
дукції сільськогосподарськими підприємствами за
2012 рік»/Держ. служба статистики України. — К.,
2013.

8. Статистичний збірник «Оптова і біржова тор-
гівля України»/Держ. служба статистики Украї-
ни. — К. 2012.

9. Федишин Р. «Оптові ринки сільськогосподарсь-
кої продукції враховують інтереси як селян, так і
кінцевих покупців»http://www.agroinvest.org.ua/ukr/
?nid-news[213ϕntype=agsector

Надійшла 2.08.2013.

ка між безпосереднім виробником продукції і
споживачем. Наслідком цього є нестабіль-
ність кон’юнктури ринків, недотримання без-
посередніми товаровиробниками значної час-

тини прибутку, яка переходить до посеред-
ників-торговців, а також повільний, а то й
деградуючий розвиток підприємництва в аг-
ровиробництві.

ВІСТІ З НАУКОВИХ УСТАНОВ

ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА У НОРВЕГІЇ

Основою норвезького сільського господарства є тваринництво, яке повністю задоволь-
няє потреби населення країни у м’ясі, молоці і молочних продуктах.
В останні 10 років у країні спостерігаються такі тенденції: загальне зменшення поголів’я

корів і молочних стад за одночасного зростання корів у стадах, а також їх продуктивності і
якості молока. Так, у 2006 р. зареєстровано 265380 корів, а наявність молочних стад —
14700, середня кількість корів у стаді — 18 гол., надій на корову за рік — 6586 кг, уміст
жиру в молоці — 4,16%, білка — 3,45%. У 2012 р. аналогічні показники були такі: 237500;
10350; 23,5; 7303; 4,19 і 3,40.
Наразі основною молочною породою в країні є норвезька червона. У цілому в 2012 р.

досягнуто високого рівня продуктивності корів — надою і виходу молочного жиру та білка
(таблиця).

М.С. Гавриленко,
кандидат сільськогосподарських наук

Інститут
розведення і генетики тварин НААН

Молочна продуктивність корів різних порід

Голштинська 1059 8616 4,06 3,32 635,9 393

Джерсейська 855 5584 5,77 3,87 548,3 394

Норвезька червона 140650 6870 4,15 3,37 516,6 380

сума: жир +
білок, кг

Продуктивність корів за 305 днів лактації
Міжотельний
період, днівНадій, кг

Уміст у молоці, %

жиру білка

Порода
Підконтрольних
корів, гол.
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МОЖЛИВОСТІ ПРИРОДИ
І ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ*

Висвітлено о ремі напрями розвит теорії
і пра ти и рівнова и в природі та с спільстві.
Вперше розраховано реальне забезпечення
людсь ої цивілізації рес рсами харчових
прод тів на с часном етапі. Установлено,
що с часний рівень можливо о виробництва
прод ції для харч вання є межею задоволення
потреб людсь о о населення нашої планети,
я ий с лався на почат ХХІ ст.

І світло, і пітьма, і суще, й тлінь
Змішаються в гримучій кулі газу,
І темні хвилі хворих поколінь
Розіб’ють груди в каламуті часу.

В. Базилевський

Ключові слова: рівновага, потреби людини, можливості природи, жива речовина, ресурси.

Дискусії

З давніх-давен філософи і вчені намагають-
ся пізнати природу і найголовнішу її частину —
живу матерію. Дедалі більше стає зрозуміло, що
недотримання законів природи завдає чимало
складнощів усьому зовнішньому середовищу,
яке оточує людину. Важливі ідеї вчених у цій
сфері спрямовані на розвиток теорії і практики
рівноваги в природі.
Ресурси природи. Людина як частина живої

природи забезпечена певними ресурсами для
життя. Ці ресурси призначені для розвитку ма-
теріального тіла живих організмів. Перед люди-
ною постає питання: як відбувається формуван-
ня життєвих ресурсів і тіла живих організмів?
В усіх процесах беруть участь мікроелемен-

ти, які містяться в ґрунті, на поверхні планети та
повітряній подушці планети Земля. Природні
складові, які створюють ресурси для живих ор-
ганізмів і будівництва їхнього матеріального тіла,
можна описати так.

1. Гідросфера — займає близько 70,8% по-
верхні Землі і розподілена так: 98,3% — Світо-
вий океан; 1,6% — вода, зв’язана в материко-
вих льодах; 0,1% — води материків (переваж-
но прісні води). Це і є ресурси води, які доступні
людині та іншим живим організмам.

2. Поверхня планети Земля поділена так:
70,8% площі займають води Світового океану;
29,2% — суша, з них трохи більше 10% її при-
датні для сільськогосподарського виробництва,
зокрема для продуктів харчування.

3. Атмосфера має такий склад: 78,08% —
азоту; 20,95 — кисню; 0,93 — аргону і 0,03 —
вуглецю; 0,01% — ін. газів. У тропосфері як
складовій атмосфери зосереджено 90% усіх га-
зів атмосфери. Тут відбуваються інтенсивні пе-
реміщення повітряних мас.

4. Стратосфера є важливою для досліджен-
ня кліматичних змін, де температура повітря
сягає 0°С. У нижній частині стратосфери міс-
титься озоновий шар, він вбирає 13% сонячної
радіації, що прямує до нашої планети, із 20%,
які затримує вся атмосфера Землі; майже пов-
ністю вбирає ультрафіолетові промені, згубні
для всього живого; захищає життя на Землі і є
фізичною межею поширення життя в атмосфері.
У результаті фотосинтетичної діяльності рос-

линних організмів отримуємо первинну валову
продукцію, а без врахування речовини (енергії),
витраченої на ріст і розвиток, — чисту первин-
ну продукцію, тобто біомасу (суху речовину). Ця
біомаса  залежить від багатьох факторів зовніш-
нього середовища, серед яких найважливішими
є: сонячне світло; вуглекислота; вода; темпера-* Стаття має дискусійний характер і друкується

в порядку обговорення.
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тура ґрунту; температура повітря; наявність со-
лей азоту, фосфору, калію та ін. мінеральних
речовин. Дослідження вченими динаміки деяких
з цих факторів свідчить, що енергія сонячного
світла з усієї сонячної енергії, яка прямує в бік
Землі, 37% залишається у світовому просторі,
а 63% поглинається атмосферою та поверхнею
Землі; більшу частину ультрафіолетової радіації
затримує шар озону атмосфери; за низької ін-
тенсивності світла фотосинтез відбувається
слабко, та й за вищої інтенсивності також не
спостерігається підвищення фотосинтезу. Дове-
дено, що для фотосинтезу більшості рослин
оптимальною температурою повітря є 25°С. Змі-
ни температурних режимів призводять до непе-
редбачуваних результатів.
Вуглекислота безпосередньо впливає на ін-

тенсивність фотосинтезу: як правило, вміст СО2
в повітрі становить 0,02–0,03 об’ємного відсот-
ка; за наявності низької концентрації вуглекис-
лоти (нижчої 0,008%) фотосинтез призупиняєть-
ся; підвищення вмісту вуглекислоти приводить
до зростання фотосинтезу і таке підвищення
спостерігається при концентрації СО2 до 1%.
Мабуть, саме тому зростання викидів СО2 в ат-
мосферу до певного часу не турбує багатьох
американських і європейських учених, оскільки
вони доводять можливість підвищення урожай-
ності сільськогосподарських культур. За браком
вологи настає депресія фотосинтезу; за низько-
го забезпечення вологою знижується відбір СО2
із повітря. Зниження вмісту води та погіршення
її якості призводить до депресії не лише фото-
синтезу, а й усієї біосфери.
Мінеральні речовини також мають визначний

вплив на біосферу. Наприклад, безпосередньо
споживати азот неможливо, лише рослини за-
своюють азот із ґрунту у вигляді іонів амонію або
нітратних іонів, тобто так званого фіксованого
азоту.
З огляду на це в державній політиці та бізнесі

слід дотримуватися постулату, що з намаганням
досягти істотного збільшення виробництва про-
дуктів сільського господарства треба одночас-
но вживати заходів для збереження рівноваги в
кругообігу азоту й інших солей, які споживають
рослини для передачі всім живим організмам
біосфери планети. Саме в сільському госпо-
дарстві потрібно брати до уваги, що існування
живих речовин (рослин, тварин) та формуван-
ня осадового шару Землі є процесами нероз-
ривно взаємопов’язаними, оскільки осадовий
шар виникає в результаті існування біосфери та
процесів, що незмінно в ній відбуваються.
Рівновага в природі. У Всесвіті, Сонячній

системі та на планеті Земля панує повна рівно-

вага між живими організмами рослинного і тва-
ринного світу. Рівновага живої речовини (рос-
лин, тварин, людини) впродовж усієї геологічної
історії є незмінною, і коли зменшується одна
складова, то зростає інша, щоб зберегти єдину
величину живої речовини. Отже, рівновага — це
закон природи, порушення якого призводить до
катаклізмів і непередбачуваних природних та
економічних результатів. З огляду на це рівно-
вага об’єктивно притаманна як усій природі пла-
нети Земля, так і життєдіяльності людини. Нині
настав час об’єктивної необхідності дотриман-
ня рівноваги між можливостями природи та над-
мірними потребами людини.
Рівновага пояснюється ще й досить глибин-

ними законами природи. Важливість цієї рівно-
ваги випливає з учення академіка В.І. Вернад-
ського про живу речовину (живі організми), яка
існує на поверхні планети Земля мільярди ро-
ків, маючи тісний зв’язок з біосферою. Учений
писав: «Потенциальная возможность захвата
поверхности всей планеты путем размноже-
ния одним организмом, одним его видом при-
суща всем организмам, ибо для всех них закон
размножения выражается в одной и той же
форме, в форме геометрической прогрессии»
[2]. Водночас усе має межі, встановлені закона-
ми Всесвіту, щоб завчасно не знищити плане-
ту: «Площадь, доступная заселению организ-
мами, ограничена — откуда следует суще-
ствование предельного количества (массы
жизни) живого вещества, могущего существо-
вать на нашей планете». Має межу і величина
живої речовини: «Число живых естественных
тел количественно связано с размерами опре-
деленной земной оболочки — биосферы» [2].
Доведено, що прошарок біосфери, в якій іс-

нує жива речовина, надзвичайно тонкий (кілька
метрів завтовшки в пустелях та десятки метрів
у лісах і водних екосистемах), і цей прошарок
академік В.І. Вернадський назвав «плівкою жит-
тя», де зосереджене життя рослин, тварин і мік-
роорганізмів [6]. Саме тут і проявляються тон-
кощі існування живих організмів та потреба рів-
новаги, позаяк забруднення повітря і водних
ресурсів, знищення лісів на величезних терито-
ріях, переведення їх у ріллю, розорювання й
осушування степів і лук та ін. порушує процес
перетворення сонячної енергії в хімічну, меха-
нічну і теплову, а в підсумку — реалізацію при-
родної програми всіх живих істот. Тому, як ви-
значають українські науковці, перший постулат
учення В.І. Вернадського полягає в тому, що
«основним завданням всесвітнього людства
має бути охорона біосфери, припинення її ан-
тропогенної деградації, збереження хоча б сьо-
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годнішнього її стану та рівня організованості,
від яких залежить майбутнє людини й людсь-
ких цивілізацій» [7].
Усе це проявляється в реальному житті, що

зумовлює об’єктивну потребу дотримання рів-
новаги в живій речовині на планеті Земля з ог-
ляду на пріоритетні особливості серед усіх жи-
вих організмів планети.
Перша особливість. Незважаючи на транс-

формаційні процеси, які відбуваються на планеті
Земля через кліматичні зміни, людина подібно
до таких представників тваринного світу, як му-
рашки, свині, таргани та криси, здатна найкраще
пристосовуватися до навколишнього середо-
вища. Така феноменальна здатність цих п’яти
видів тваринного світу пояснюється тим, що
лише вони можуть динамічно пристосовувати-
ся до споживання та перетравлювання будь-
яких харчів, постійно змінювати раціони харчу-
вання. Прикро, але за останні 20 років українці
зазнали фізичного й духовного виснаження, по-
рушилася рівновага, і це стало наслідком з двох
причин: перша — через нервові перевантажен-
ня; друга — через неякісне харчування, яке й
далі погіршується. Не випадково, на нашу дум-
ку, Україна посіла друге місце у світі після ПАР
за рівнем смертності на 1000 жителів. Ця інфор-
мація наводиться у звіті Центрального розвіду-
вального управління США [11].
Друга особливість. Конструкція організму

людини, як і всього живого, має постійний зв’я-
зок з конструкцією планети Земля, Сонячної сис-
теми та Всесвіту: «Всесвіт є системою само-
розвитку, а тому безперечною умовою його
існування, як і всякого живого єства, є пос-
тійний обмін в середовищі речовиною, енергією
та різноманітною інформацією» [9]. Цей зв’я-
зок загалом малопомітний і для пізнання людині
недоступний, але інтуїтивно вона його відчуває,
намагаючись не порушувати гармонії. У цьому
контексті стає зрозуміло, що значна частина об-
мінних властивостей живих організмів прихова-
на навіть не в генах, а в якійсь невідомій сут-
ності. Скажімо, традиції та звички людини й тва-
рини можуть бути підпорядковані волі та розуму,
але тільки інстинкт залишається незмінним і пе-
редається нащадкам поза генетичними зв’язка-
ми, набуваючи постійної природної константи.
Третя особливість. Між усіма частинами

людського тіла, як і будь-якої тварини, панує
повна гармонія, а це свідчить про те, що при-
рода потребує такої гармонії в усіх сферах, по-
в’язаних з нею. Усі клітини, всі органи і частини
тіла живої істоти підпорядковані одній меті —
слугувати живому організму так, щоб він функ-
ціонував ефективно. Отже, завдання у нас од-

не — жити разом успішно й злагоджено. Ця
складна конструкція живого організму побудова-
на із сукупності спеціалізованих клітин (шлунку,
печінки, крові, нирок, очей та ін.), які «ведуть між
собою діалог» (біологічно-організаційний), усі
вони перебувають у контакті, досягаючи гармонії
та рівноваги. Іноді діалог і рівновага порушують-
ся, і настає час, коли деякі клітини стають силь-
нішими, починають збільшуватися і невпинно
розмножуватися, як скажімо, ракові клітини
будь-якого органу живого організму, завдаючи
шкоди іншим клітинам, порушуючи рівновагу,
йдучи врозріз з потребами інших клітин як окре-
мого органу, так і організму загалом. Небезпе-
ка такої клітини в тому, що вона невпинно і
непропорційно розмножується, займаючи
простір інших клітин, порушуючи виконання
ними нормальних функцій. Такі функції та про-
цеси спостерігаються і в людському суспільстві,
їх породжує державний устрій, зокрема капі-
талізм, при якому дозволяють окремим особи-
нам, які здебільшого нічим не відрізняються від
інших, раптово збільшувати свою приватну
власність (фінансову, матеріальну, земельну,
трудову), завдаючи шкоди іншим членам сус-
пільства.
Дотримання рівноваги — потреба приро-

ди. Рівновага існує повсюди в живій і неживій
природі, а тому це не якийсь науковий експери-
мент — це потреба природи. За геологічної іс-
торії планети на її поверхні змінилося чимало
видів рослин і тварин, з давнини залишились
одиниці: верблюди, які для виживання в пустелі
мали запаси води і харчів; хамелеони, що захи-
щаються від хижаків зміною кольору шкіри; рос-
лини в гірській місцевості, які ростуть на камінні
за рахунок економного використання речовин і
вологи та ін.
Жива природа у своїй основі потребує також

рівноваги: клітина живого організму потребує
необхідної кількості харчової рідини, але певної
температури і без вмісту агресивних токсичних
домішок. Адже тіло людини містить величезну
кількість елементів природи, хімічна взаємодія
яких являє собою дивовижну конструкцію, в якій
жорстко дотримується рівновага через дозуван-
ня, баланс, тонку взаємодію. Найскладнішим є
те, що вся ця конструкція працює під впливом
електромагнітних, гравітаційних електронних
систем, які зв’язують між собою клітини, моле-
кули, атоми, частини, кварки і пустоти. Це і є
Космос на макрорівні, така конструкція надзви-
чайно тендітна, а тому потребує обережного
ставлення до неї. У разі потрапляння агресив-
них домішок клітина спочатку намагається адап-
туватися, але, зрештою, гине. Людина, що жила
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до нашої ери, при сучасних харчах, воді і заб-
рудненому повітрі вижити не могла б. Деякі клі-
тини і живі істоти, потрапивши в агресивне се-
редовище, можуть пристосовуватися, адаптува-
тись і навіть розвиватися, але це вже будуть інші
істоти. Отже, клітини, рослини і тварини, які не
досягли рівноваги із зовнішнім природним се-
редовищем, зникають.
Проведені дослідження дають змогу зробити

висновок, що в природі і людському суспільстві
вже є чимало прикладів невідповідності між
можливостями природи та надмірними потреба-
ми людини, про що свідчить зростання населен-
ня на Землі, яке перевищує 7 млрд осіб. Наші
розрахунки показують, що природа планети Зем-
ля може прогодувати не більше 7–8 млрд насе-
лення, в противному разі слід розширювати пло-
щі для виробництва харчових продуктів та роз-
ширювати опріснення вод океанів, чого при-
родою не передбачено.
На підставі наведеного вище і наших дослі-

джень можна зробити висновок, що сучасні сві-
тові соціально-економічні потрясіння, які розпо-
чалися після 1996 р., тривають і не скоро закін-
чаться, адже це не результат економічних і
фінансових криз, перевиробництва чи недови-
робництва, а прояв концентрованої загальної
кризи розриву між можливостями природи і на-
явністю природних ресурсів та надмірними по-
требами людини. Сучасні кризові явища не при-
пиняться доти, доки не буде введено правило
дотримання рівноваги між можливостями приро-
ди і потребами людини. Таке дотримання рівно-
ваги слід забезпечувати не комерцією, що може
викликати протистояння, зокрема і війну, а нор-
мами та законами справедливої державної полі-
тики, яка вимагатиме жорсткого дотримання цієї
рівноваги. Відтак майбутнє не за економічним
зростанням, потребою нарощувати дедалі вищі
темпи використання ресурсів, а за рівновагою
між можливостями природи і потребами люд-
ства. Прикладом може слугувати сучасний стан
використання прісної води, ресурс якої залежить
щонайменше від двох факторів: перший — клі-
матичні зміни; другий — людська схильність до
надмірного використання води та неконтрольо-
ваного її забруднення. Це стосується і розши-
рення площ під виробництво харчових продук-
тів, яких дуже бракує, а наявні — скорочуються
через використання їх для забудови під міста,
шляхи, промислові об’єкти та багато інших по-
треб людської цивілізації.
Зроблений ще в 1974 р. прогноз щодо кіль-

кості народонаселення планети дивовижно збі-
гається з реальною динамікою зростання на-
селення світу в мільярдах [6]: 1850 р. — 1,3,

1900 — 1,7, 1930 — 2,1, 1950 — 2,5, 1960 — 3,0,
1970 — 3,6, 1980 — 4,5, 1990 — 5,5, 2000 — 6,5,
2010 — 7,6, 2020 — 8,7, 2030 — 9,7, 2040 — 10,6,
2050 — 11,2, 2060 — 11,7, 2070 — 12,0, 2080 —
12,2, 2090 — 12,3, 2100 — 12,3, 2110 — 12,3,
2120 — 12,3. За такого зростання чисельності
населення планети доступність харчів, води і
навіть кисню стане обмеженою.
Намагання людини забезпечити таку кількість

населення всім необхідним для життєдіяльності
призведе насамперед до багатьох негативних
явищ: зростуть викиди СО2 і зовнішнє середо-
вище наповниться теплом, що зумовить кліма-
тичні зміни, до яких людина, багато тварин і рос-
лин не зможуть пристосуватися. Такий стан ре-
чей ми спостерігаємо вже сьогодні, хоча ніхто
насправді не може зрозуміти — що відбуваєть-
ся? Вважається, що настало потепління, але
чому — однозначної відповіді немає. Тому звер-
немося до реалій сучасності.
На межі ХХ–ХХІ ст. у Китаї різко зросли тем-

пи економічного розвитку, адже держава має за-
безпечити потреби свого народу. Кількість насе-
лення Китаю перевищує встановлені природою
межі, але людина, маючи якусь свою ідеологію,
розв’язує ці проблеми на власний розсуд. Праг-
нучи до нарощування виробництва, щоб підви-
щити рівень життя величезної кількості народу,
керівники країни вдавалися до використання
низьких рівнів технології, що призвело до вели-
чезних викидів у повітря, вміст шкідливих речо-
вин в яких у 22 рази перевищує норми, встанов-
лені ООН. Усе це зумовило нечувану смертність
молоді, що навіть для перенаселеного Китаю
стало досить відчутним. Тому в червні 2013 р.
Держрада КНР ухвалила «План щодо запобіган-
ня і контролю за рівнем забруднення повітря на
2013–2017 рр.» [10]. Лише цей приклад свідчить,
що людство має єдиний вихід: дотримуватись
рівноваги між можливостями природи та потре-
бами людини.
Ресурси харчових продуктів. Найяскраві-

шим прикладом дотримання рівноваги на пла-
неті Земля є забезпечення людської цивілізації
ресурсами харчових продуктів. Невпинне зрос-
тання за останні десятиліття чисельності насе-
лення на планеті Земля, а також кількості лю-
дей, що недоїдають, спонукає замислювати-
ся над проблемою: скільки ж все-таки наша пла-
нета може прогодувати людей? Ще акаде-
мік В.І. Вернадський, аналізуючи цю проблему,
посилався на інших учених і, зокрема, писав:
«Г.Ф. Николаи (в 1918–1919 гг.) попытался чис-
ленно оценить реальное размножение челове-
ка и развитие земледелия. По его исчислени-
ям, беря всю площадь суши, на один квадрат-
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Рис 722760295 323 2334515752850000

Молоко коров’яче 606660839 53 351863286620000

М’ясо ВРХ 62539967 187 116949738290000

Свинина 108642062 316 343308915920000

М’ясо куряче 89553298 165 147762941700000

Пшениця 704080283 313 2203771285790000

Соя 260915871 395 1030617690450000

Помідори 159023383 19 30214442770000

Кукурудза 883460240 325 2871245780000000

Тростина цукрова 1794359190 374 6711038010600000

Яйця курячі 65002611 157 102054099270000

Картопля 374382274 83 310737287420000

Овочі 268373869 33 88563376770000

Виноград 69654926 69 48061898940000

Яблука 75635283 46 34792230180000

Банани 106541709 91 95952955190000

Олія рослинна 643000000 899 5780570000000000

Усього 22602019692760000

Світове виробництво основних видів прод ції сільсь о о осподарства в перерах н на ал
2011 р.

100 г продукту, ккал Основні продукти усього, ккалПродукти Виробництво, т

ный километр приходится 11,4 человека. Зем-
леделие дает возможность проживать на 1 км2

по 150 человек, … т.е. больше в 22–24 раза,
чем их живет сейчас» [4]. Враховуючи цю дум-
ку, В.І. Вернадський зробив прогноз чисельності
населення на планеті Земля: «Мы должны
ждать к концу столетия значительное превы-
шение 2-х млрд» [5]. І справді, чисельність на-
селення вже у 1964 р. становила 3,3 млрд осіб,
у 1974 — 4,0, 1999 — 6,0, 2011 р. — 7,0 млрд
осіб. Отож навіть передбачуване значне зрос-
тання населення планети фактично було ще
вищим. Зростання чисельності населення на
кінець ХХ ст. більше ніж утричі порівняно з пе-
редбачанням В.І. Вернадським «значительного
превышения 2-х млрд» потребує подальшого
осмислення і вивчення.
Нагадаємо, що деякі вчені, зокрема і В.І. Вер-

надський, передбачали, що таке шалене зрос-
тання чисельності населення у ХХІ ст. припи-
ниться, оскільки «энергия, доступная человече-
ству, не есть величина безграничная, т.к. она
определяется размерами биосферы», а тому
існує, на думку Вернадського, «предел основной
биохимической энергии человечества — скоро-
сти передачи жизни, предел размножения че-
ловека» [8]. Отже, з одного боку харчів, здава-
лося б, достатньо для великої чисельності на-
селення, а з другого — зростання населення

планети стримуватиметься розмірами біосфери,
величиною (об’ємом) її біохімічної енергії для
розвитку живої речовини. Причини таких супе-
речностей не пояснюються, адже, як було заз-
начено вище, планета може прогодувати не-
чувано велику кількість населення.
А чи справді харчів є в безмежній кількості,

чи біохімічна енергія не регулює саме обсяги
харчів, через які визначається чисельність люд-
ства на планеті Земля? Якщо зробити розра-
хунки, скільки людство одержує ккал для життя
в сучасних умовах за досягнутого граничного
рівня технології сільськогосподарського вироб-
ництва, то за 2011 р. одержимо такі показники
(таблиця).
Отже, світове виробництво основних продук-

тів сільського господарства у 2011 р. забезпечу-
вало кожного жителя планети Земля за рік
3228860 ккал (22602019:7 млрд населення), від-
повідно на кожну добу припадає 8846 ккал
(3228860: 365). Незважаючи на те, що фактич-
на добова забезпеченість (8846 ккал) переви-
щує трохи більше ніж удвічі розрахунково-нор-
мативну потребу (3850 ккал), все-таки можна
зробити висновок, що межа людського засе-
лення нашої планети визначається вже сучас-
ною можливістю виробництва продукції для хар-
чування.
Визначити сучасний стан забезпечення про-
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дуктами харчування можна за розрахунками
кількості людей, яку може прогодувати 1 га сіль-
ськогосподарських угідь, якщо одержимо певну
кількість зернових у середньому з кожного гек-
тара, наприклад пшениці, з урахуванням уро-
жайності всіх зернових за умови, що 100 г пше-
ниці дає 313 ккал. В умовах сучасних технологій
людство може одержати з кожного гектара сіль-
ськогосподарських угідь 8 т пшениці. Ця кількість
дає змогу створити харчів на 25040000 ккал
(80000·313 ккал), що впродовж року забезпечить
калорійними харчами на 1 га 7,7 осіб (25040000
ккал : 3228860 ккал). Це і відповідає приблизно
тій чисельності людства, яка була зареєстрова-
на у 2011 р., — 7 млрд осіб (7,7 осіб ·1 млрд га).
При цьому деякого пояснення потребують

2 фактори, які, можливо, дадуть змогу спросту-
вати занадто завищену (в гексамільйонах) чи-
сельність людства на планеті Земля: по-перше,
це наявна в літературі добова потреба однієї
людини в кілокалоріях (у межах 3300–3850 ккал)
і та, що фактично склалася в сучасних умовах
(8846 ккал); по-друге, це те, що із 4,0 млрд га сіль-
ськогосподарських угідь, які нібито можуть вико-
ристовуватися для виробництва продуктів хар-
чування, лише 1 млрд га нині фактично перебу-
ває в обробітку [12]. Сьогодні споживання харчів
характеризує, з одного боку, високий рівень спо-
живання у розвинутих країнах, а з другого —
низький у нерозвинутих. У розвинутих країнах
кожна людина споживає навіть зайві калорії, а
в нерозвинутих — їх не вистачає. Змінити якось
цю ситуацію, окрім як з допомогою силових ме-
тодів перерозподілу, практично неможливо. Лю-
ди в слаборозвинутих країнах мусять розв’я-
зувати цю проблему через збільшення вироб-
ництва продуктів сільського господарства влас-
ними силами. Однак проблема полягає в мож-
ливостях. Визначальним фактором можливос-
тей виробництва сільськогосподарської продукції
є наявність угідь. Проте важко дати відповідь, де
є ті 3,6 млрд га сільськогосподарських угідь, які

людство може використати для виробництва
харчів. На планеті Земля їх важко вишукати, зок-
рема спалювання лісів викличе спротив при-
роди, використання піщаних територій потребує
багато вологи, а опріснення — докладання не-
ймовірних зусиль. Отже, рівень харчування,
який сформувався на початок ХХІ ст., є визна-
чальною умовою для дотримання рівноваги між
можливостями природи планети Земля та по-
требами людства. Щось тут змінити теоретич-
но можливо, але практично, коли угіддя вже роз-
поділені й перебувають у приватній власності,
дуже важко. За цих умов людство живе не за
тими правилами, про які писав Аристотель щодо
користування земельною власністю: «жить бла-
горазумно, но так, как это подобает свобод-
норожденному человеку; ведь если исключить
одно из этих условий, то в одном случае по-
лучится жизнь в роскоши, в другом — жизнь,
полная тяжелых трудов» [1]. На жаль, людство
пішло іншим шляхом — життя в багатстві і жит-
тя в бідності. Сама природа будь-яких відхилень
не допускає, жорстко підтримуючи рівновагу між
наявними ресурсами, скажімо харчів, і чисель-
ністю тваринного світу.
Як уже зазначалося, природа наділила лю-

дину свідомістю. Тваринний світ такої свідомості
не має, а тому підпорядкований законам при-
роди у розв’язанні проблем життєдіяльності. Лю-
дина, маючи свідомість, самостійно розв’язує
проблему забезпечення себе харчами, розорю-
ючи цілинні території, спалюючи ліси, щоб ви-
рощувати на цих місцях рослини для споживан-
ня, збільшуючи чисельність свійських тварин,
застосовуючи методи підвищення продуктив-
ності рослинництва й тваринництва. Людина
також на свій розсуд розподіляє отриману про-
дукцію рослинництва й тваринництва, не конт-
ролюючи чисельності населення планети. І коли
настає критична межа, природа приводить усе
у відповідність, тобто підтримує рівновагу, про
яку йшлося у цій статті.
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УДК 631.5.551
Петриченко В.Ф., Балюк С.А., Носко Б.С. Повыше-
ние устойчивости земледелия в условиях глобаль-
ного потепления//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 9. — С. 5–12.
Обобщены результаты печатных источников и соб-
ственных исследований об изменениях климата в
последние десятилетия и их влиянии на выращива-
ние сельскохозяйственных культур. Определены
главные направления повышения устойчивости зем-
леделия в условиях глобального потепления и из-
менения характера атмосферных осадков на приме-
ре отдельных культур, которые заключаются во вне-
дрении комплекса агротехнических мероприятий
(влагосберегающие способы обработки почвы, оп-
тимизация структуры посевных площадей, система
удобрения культур и борьба с сорняками), а также
возобновлении орошения, особенно в южных реги-
онах Степи. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: климат, земледелие, глобальное
потепление, влагосохранение, орошение.

УДК 631.442
Лопушняк В.И. Кислотно-основные свойства темно-
серой оподзоленной почвы под влиянием разных
систем удобрения//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 9. — С. 13–15.
Показано влияние систем удобрения на кислотно-
основные свойства темно-серой оподзоленной поч-
вы через три ротации короткоротационного зерно-
пропашного плодосменного севооборота. Совмест-
ное внесение минеральных удобрений, навоза,
сидератов и соломы обеспечивает снижение содер-
жания подвижного алюминия и обменного водоро-
да в пахотном и подпахотном слоях, способствует
повышению содержания катионов Ca2+ и Mg2+ и уве-
личению соотношения между ними. Библиогр.: 5 на-
званий.
Ключевые слова: кислотно-основные свойства,
темно-серая оподзоленная почва, система удобре-
ния.

УДК 633.2.031:631.8
Мащак Я.И., Мизерник Д.И. Урожайность дегради-
рованных травостоев в зависимости от подсеянных
видов и норм бобовых многолетних трав//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 9. — С. 16–18.
Приведены результаты исследований по повыше-
нию урожайности деградированных травостоев за
счет прямого подсева разных видов бобовых мно-
голетних трав в неразработанную дернину. Установ-
лено, что наиболее конкурентоспособным видом
является клевер луговой, который при подсеве в
норме 14 кг/га содержится в травостое на уровне
76–86%, обеспечивая при этом до 10 т/га сухой мас-
сы. Библиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: травостои, бобовые травы, уро-
жайность, ботанический состав.

УДК 061.62:619:06.091.5(477)
Стегний Б.Т. Научное сопровождение в области
ветеринарной медицины//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 9. — С. 19–24.
Освещены роль и достижения ННЦ  «Институт экс-

периментальной и клинической ветеринарной меди-
цины» в научном сопровождении обеспечения и
поддержания эпизоотического благополучия Украи-
ны, современное состояние и перспективы научных
исследований по проблемам инфекционной патоло-
гии животных, молекулярной эпизоотологии, биотех-
нологии, биологической безопасности, качества и
безопасности животноводческой продукции.
Ключевые слова: научное сопровождение, обеспе-
чение ветеринарного благополучия, перспективы
научных исследований.

УДК 636.2
Козырь В.С. Качественные показатели шкур бычков
молочной, комбинированной и мясной пород//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 9. — С. 25–28.
Проведено исследование в возрастной динамике
качественных показателей шкур бычков разных по
направленности продуктивности пород. Установле-
но, что важными технологическими показателями
качества шкур по пригодности их для кожевенной
промышленности являются не только масса, толщи-
на и размер, но и эластичность, плотность, упру-
гость. Эти свойства обеспечивает ретикулярный
состав шкуры. Качественные показатели шкур быч-
ков зависят от направления продуктивности пород.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: кожа, бычки, порода, возраст,
качество.

УДК 619:612.017.:636.2
Гайдей О.С. Оценка стрессоустойчивости и резис-
тентности у коров молочных пород//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 9. — С. 29–31.
Проанализированы методы оценки стрессоустойчи-
вости и резистентности в молочном скотоводстве.
Показано, что эти методы дают возможность полнее
оценить снижение и потерю защитных и приспосо-
бительных способностей у животных, состояние ес-
тественной резистентности их организма в процес-
се адаптации. Библиогр.: 8 названий.
Ключевые слова: стресс, резистентность, молоч-
ное скотоводство, адаптация, методы исследования
стрессоустойчивости.

УДК 633.15:631.52
Дзюбецкий Б.В., Боденко Н.А., Бондарь Т.М. Ис-
пользование генетической плазмы кукурузы Айодент
в селекции исходного материала//Вісник аграрної
науки. — 2013. — № 9. — С. 32–35.
Приведены результаты исследований за 2011–
2012 гг. по испытанию тест-кроссов кукурузы линий
S3–S4, полученных при самоопылении сестринских
простых гибридов (SС) плазмы Айодент, определе-
на их общая (ОКС) и специфическая (СКС) комби-
национные способности. Выделены 3 линии, кото-
рые имели положительные значения оценок ОКС в
течение 2-х лет. Библиогр.: 14 названий.
Ключевые слова: кукуруза, исходный материал,
плазма Айодент, комбинационная способность, про-
стой гибрид.

УДК 639.3:575
Нагорнюк Т.А., Залоило О.В., Тарасюк С.И. Ана-
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лиз генетической структуры карпа антонинско-зозу-
ленецкого типа//Вісник аграрної науки. — 2013. —
№ 9. — С. 36–40.
Изучена генетическая структура украинских пород
карпа. Выявлена межпородная дифференциация по
частоте аллелей локусов MDH и КАТ. Установлено,
что фактический уровень средней гетерозиготности
у пород карпа выше теоретически рассчитанного.
При использовании ІSSR-PCR-метода выявлены
отдельные маркеры ДНК — (AGC)6C и (AGC)6G, ко-
торые могут вовлекаться для генотипирования осо-
бей украинских чешуйчатой и рамчатой пород кар-
па антонинско-зозуленецкого типа. Библиогр.: 19
названий.
Ключевые слова: межпородная дифференциация,
гетерозиготность, маркеры, генотипирование, поро-
ды карпа.

УДК 631.73
Фиялка М.Д. Обоснование зональной структуры
технических средств для выращивания зерновых и
масличных культур//Вісник аграрної науки. — 2013.
— № 9. — С. 41–44.
Приведены структура и объемы механизированных
работ, показатели продуктивности, сезонной нагруз-
ки и технологической потребности новейших техни-
ческих средств для выращивания и сбора зерновых
и масличных культур в хозяйствах агротехнологи-
ческих зон региона. Библиогр.: 3 названия.
Ключевые слова: структура посевных площадей,
новейшие технические средства, зерновые и мас-
личные культуры.

УДК 631.857:633
Городний Н.М. Проблемы использования осадков
сточных вод для производства удобрений//Вісник
аграрної науки. — 2013. — № 9. — С. 45–50.
Показаны возможные пути решения проблемы на-
копления осадков сточных вод их биотермическим
компостированием. Указано на необходимость пред-
варительной подготовки ОСВ для дальнейшей ути-
лизации. Приведены принципиально новые техни-
ческие решения относительно технологии и конст-
рукции машин для приготовления компостных
смесей и дальнейшей ферментации в буртах. Биб-
лиогр.: 15 названий.
Ключевые слова: осадки сточных вод, биотерми-
ческий процесс, компосты, смесители-аэраторы,
бурты.

УДК 631.51:633.17
Поленок А.В., Вожегов С.Г., Скидан В.А. Влияние
минеральных удобрений и способов обработки поч-
вы на продуктивность культур рисового севооборо-
та//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 9. —
С. 51–53.
Представлены результаты исследований по изуче-
нию влияния норм минеральных удобрений и обра-
ботки почвы на урожайность культур в рисовом се-
вообороте. Лучшим способом обработки почвы для
сои и ячменя является вспашка, риса, пшеницы ози-
мой и проса — дискование. Оптимальные нормы
минеральных удобрений в основное внесение для
риса — N120P40, пшеницы озимой — N80P40, сои —

N30P20, ячменя ярового — N45P30, пожнивного про-
са — N60P40. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: способы обработки почвы, рисо-
вый севооборот, минеральные удобрения, урожай-
ность.

УДК 338.664
Сычевский Н.П., Коваленко О.В. Концептуальная
модель паспортизации отраслей пищеперерабаты-
вающей промышленности//Вісник аграрної науки. —
2013. — № 9. — С. 54–60.
Раскрыта теоретическая и практическая сущность
паспортизации, предложена концептуальная модель
паспорта отрасли пищеперерабатывающей про-
мышленности, обоснована система показателей
паспорта как источника релевантной информации и
методологического базиса для осуществления эко-
номического анализа состояния отрасли.
Определено, что ключевой функцией сформирован-
ных паспортов является интеграция всех доступных
информационных источников и переход от системы
разрозненных данных к систематизированной базе
знаний, которая одновременно представляет интел-
лектуальный капитал разработчиков паспорта и
включает в себя информацию и идеи, необходимые
для принятия эффективных управленческих реше-
ний. Библиогр.: 19 названий.
Ключевые слова: паспорт, паспортизация, пище-
перерабатывающая промышленность, концептуаль-
ная модель.

УДК 631.15
Скоцик В.Е. Формирование дилерской сети сбыта
сельскохозяйственной техники в Украине//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 9. — С. 61–64.
Проведена оценка современного состояния дилер-
ской сети сбыта сельскохозяйственной техники. Про-
анализирован мировой опыт выполнения дилерами
не только перепродажной подготовки, а и дальней-
шего сервисного обслуживания приобретенной
сельскохозяйственной техники на протяжении гаран-
тийного срока обслуживания. Предложены меропри-
ятия по усовершенствованию функционирования
дилерской сети как составляющей инфраструктуры
рынка сельскохозяйственной техники. Библиогр.: 5
названий.
Ключевые слова: дилерская сеть, сельскохозяй-
ственная техника, агросервис.

УДК 635.651:631.5
Савченко В.А. Формирование продуктивности кор-
мовых бобов в условиях Правобережной Лесосте-
пи//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 9. — С. 65–
68.
Изучено влияние способа предпосевной обработки
семян и внекорневых подкормов на основные пока-
затели фотосинтетической производительности по-
севов бобов кормовых. Установлено сильную поло-
жительную связь между уровнем урожайности и по-
казателями фотосинтетической производительнос-
ти. Библиогр.: 7 названий.
Ключевые слова: бобы кормовые, фотосинтети-
ческий потенциал, чистая производительность фо-
тосинтеза, урожайность, качество зерна.
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УДК 504.453:556.5:004.9
Дунаева Е.А. Алгоритм оценки влияния природных
и антропогенных факторов на водные ресурсы//
Вісник аграрної науки. — 2013. — № 9. — С. 69–70.
Исследованы возможности использования агрогид-
рологического моделирования с применением от-
крытого программного обеспечения MWSWAT для
экологической оценки состояния водосборной пло-
щади. Предложен пошаговый алгоритм учета влия-
ния природных и антропогенных факторов на вод-
ные ресурсы, включая прогноз изменения количе-
ственных и качественных параметров стока.
Библиогр.: 5 названий.
Ключевые слова: агрогидрологическое моделиро-
вание, база данных, водохранилище, MWSWAT,
оценка состояния водных ресурсов.

УДК 336.148:634 (477)
Прудивус Л.В. Государственная поддержка оптовых
сельскохозяйственных рынков в Украине//Вісник аг-
рарної науки. — 2013. — № 9. — С. 71–74.
Исследованы вопросы государственной поддержки
создания и функционирования оптовых сельскохо-
зяйственных рынков в Украине, а также их роль в
деятельности малых сельскохозяйственных образо-
ваний. Государственная финансовая помощь для
оптовых рынков сельскохозяйственной продукции
может также осуществляться путем предоставления
ссуд, кредитов и т.д. Строительство оптовых рын-
ков сельскохозяйственной продукции — важный

этап расширения системы логистики продоволь-
ствия с целью обеспечения стабильности доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей и со-
действия развитию предпринимательства. В расши-
рении оптовых сельскохозяйственных рынков есть
интерес и государства — это безопасность продук-
ции, поступления в бюджет, создание рабочих мест
и развитие мелкого и среднего предприниматель-
ства. Библиогр.: 9 названий.
Ключевые слова: оптовые сельскохозяйственные
рынки, аграрный рынок, государственное регули-
рование, реализация сельскохозяйственной продукции.

УДК 551.12:620.96
Панасюк Б.Я. Возможности природы и потребности
человека//Вісник аграрної науки. — 2013. — № 9. —
С. 75–80.
Освещены отдельные направления развития теории
и практики равновесия в природе и обществе. Впер-
вые рассчитано реальное обеспечение человечес-
кой цивилизации ресурсами пищевых продуктов на
современном этапе. Доказано, что современный
уровень возможного производства продукции для
питания является пределом удовлетворения потреб-
ностей человеческого населения нашей планеты,
который сложился в начале ХХІ века. Библиогр.:
9 названий.
Ключевые слова: равновесие, потребности че-
ловека, возможности природы, живое вещество, ре-
сурсы.
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UDC 631.5.551
Petrychenko V., Baliuk S., Nosko B. Strengthening of
sustainability of farming agriculture in conditions of
global warming//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 9. — P. 5–12.
Results of published sources and own investigations in
climate fluctuations in the last decades and their
influence on growing of crops are generalized. Principal
directions of stable improvement of farming agriculture
in conditions of global warming and change of the
character of rainfalls on an instance of separate crops
are determined. They include implementation of a
complex of agro-technical provisions (water retention
methods of soil cultivation, optimization of a structure
of sown area, fertilizer system of crops and weed
control), and also restoration of irrigation, especially in
South regions of Steppe. Bibliogr.: 14 titles.
Key words: climate, farming agriculture, global war-
ming, water retention, irrigation.

UDC 631.442
Lopushniak V. Dynamics of acid-base properties of
dark grey podzolized soil under the influence of different
fertilizer systems//News of agrarian sciences. — 2013.
— № 9. — P. 13–15.
Influence of fertilizer systems on acid-base properties
of dark grey podzolized soil through three rotations of
short-term grain-tilling field crop rotation is shown. Joint
importation of artificial fertilizers, dung, green manure
crops and straw ensures decrease of the content of
mobile aluminium and metabolic hydrogen in tillable and
sub-tillable layers, promotes increase of the content of
cations of Ca2+ and Mg2+ and growth of ratio between
them. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: acid-base properties, dark grey podzolized
soil, fertilizer system.

UDC 633.2.031:631.8
Mashchak Ya., Mizernyk D. Productivity of the de-
graded grass stands depending on seeded varieties and
norms of leguminous perennial grasses//News of ag-
rarian sciences. — 2013. — № 9. — P. 16–18.
Results of investigations in increase of yield of the
degraded grass stands due to straight undersowing of
different sorts of leguminous perennial grasses in
undeveloped vegetable layer are brought. It is fixed that
the most competitive sort is the meadow clover which
at undersowing in the norm of 14 kg/hectare contains
in grass stand at the level of 76-86 %, ensuring thus
up to 10 t/hectare of dry solid matter. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: grass stands, legume grasses, productivity,
botanical composition.

UDC 061.62:619:06.091.5(477)
Stegniy B. Scientific support in the sphere of veterinary
medicine//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 9. — P. 19–24.
Role and achievements of the National Scientific Centre
“Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medi-
cine” in scientific support and maintenance of epizootic
welfare in Ukraine, the current state and perspectives
of Institutes scientific research about the problems of
animals infectious pathology, molecular epizootology,
biotechnology, biosafety, quality and safety livestock

production are represented.
Key words: providing veterinary welfare, perspectives
of research.

UDC 636.2
Kozyr V. Quality indicators of skins of bull-calves of
milk, combined and meat breeds//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 9. — P. 25–28.
Investigation is carried out in age dynamics of quality
indicators of skins of bull-calves of different on
directedness of productivity of breeds. It is fixed
that the important production data of quality of skins on
their fitness for the tanning industry are not only mass,
width and the size, but also elastance, density, and
pressure. These properties are ensured with reticular
content of skin. Quality indicators of skins of bull-calves
depend on direction of productivity of breeds. Bibliogr.:
5 titles.
Key words: skin, bull-calves, breed, age, quality.

UDC 619:612.017.:636.2
Gaidei O. Evaluation of resistance and stress in dairy
cows//News of agrarian sciences. — 2013. — № 9. —
P. 29–31.
Conducted analysis methods evaluation of stress and
resistance in dairy cattle. It is shown that these methods
give the opportunity to more than full of rate and loss
adaptive abilities in animals, the status of natural re-
sistance of the organism in the adaptation pro-
cess.Bibliogr.: 8 titles.
Key words: stress, resistency, dairy cattle breeding,
adaptation, methods of research, stressresistance.

UDC 633.15:631.52
Dziubetsky B., Bodenko N., Bondar T. Use of genetic
plasma of corn Ayodent in selection of starting material
//News of agrarian sciences. — 2013. — № 9. —
P. 32–35.
Results are given of investigations for 2011–2012 in
testing the test-crosses of corn of lines S3–S4 gained
at self-pollination of sisterly simple hybrids (SС) of
plasma Ayodent. Their general (GCA) and specific
(SCA) combining abilities are determined. 3 lines which
had positive values of assessments of GCA within 2
years are allocated. Bibliogr.: 14 titles.
Key words: corn, starting material, plasma Ayodent,
combining ability, simple hybrid.

UDC 639.3:575
Nagorniuk T., Zaloilo O., Tarasiuk S. Analysis of
genetic structure of a carp of antoninsky-zozulenets
type//News of agrarian sciences. — 2013. — № 9. —
P. 36–40.
Genetic structure of Ukrainian breeds of a carp is stu-
died. The crossing differentiation on frequency of alleles
of locuses MDH and КАТ is taped. It is fixed that actual
level of average heterozygosis in breeds of a carp is
higher than theoretically calculated one. At use of ІSSR-
PCR-method separate markers of DNA — (AGC)6C and
(AGC)6G which may be involved in genotyping of indi-
viduals of Ukrainian scutal and framed breeds of carp of
antoninsky-zozulenets type are taped. Bibliogr.: 19 titles.
Key words: crossing differentiation, heterozygosis,
markers, genotyping, breeds of a carp.
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UDC 631.73
Fiyalka M. Substantiation of zonal structure of means
for growing grain and oil crops//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 9. — P. 41–44.
The structure and volumes of mechanized operations,
productivity indexes, seasonal load and technological
necessity of the newest means for growing and col-
lecting grain and oil crops in farms of region are brought.
Bibliogr.: 3 titles.
Key words: disposition of sown area, the newest
means, grain and oil crops.

UDC 631.857:633
Gorodniy N. Problem of utilization of waste water muds
for production of fertilizers//News of agrarian scien-
ces. — 2013. — № 9. — P. 45–50.
Possible paths are revealed of solving the problem of
accumulation of waste water muds by their biothermal
enrichment with compost. Necessity is indicated of
preliminary preparation of WWM for the further
salvaging. Basic new technical solutions concerning
technique and constructions of machines for preparation
of compost admixtures and the further fermentation in
open heaps are brought. Bibliogr.: 15 titles.
Key words: waste water muds, biothermal process,
composts, mixer-aerators, open heaps.

UDC 631.51:633.17
Polenok A., Vozhegov S., Skidan V. Influence of arti-
ficial fertilizers and methods of soil cultivation on
productivity of crops in rice crop rotations//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 9. — P. 51–53.
Results of investigation in influence of doses of artificial
fertilizers and soil cultivation on productivity of crops in
rice crop rotation are given. The best method of soil
cultivation for soya bean and barley is ploughing, for
rice, winter wheat and millet — discing. Optimum dose
of artificial fertilizers in the basic importation for rice is
N120P40, for winter wheat winter — N80P40, for soya
bean — N30P20, spring barley — N45P30, afterharvest
millet — N60P40. Bibliogr.: 7 titles.
Key words: methods of soil cultivation, rice crop ro-
tation, artificial fertilizers, productivity.

UDC 338.664
Sychevsky N., Kovalenko O. Conceptual model of
certification of branches of flavoring industry industries//
News of agrarian sciences. — 2013. — № 9. — P. 54–
60.
Theoretical and practical nature of certification is
opened, conceptual model of certificate of branch of
flavoring industry is offered, system of indexes of
certificate as source of relevant information and
methodological base for economic analysis of a branch
is justified. It is determined that key function of the
generated certificates is integration of all accessible
informational sources and transferring from system of
the isolated data to the systematized knowledge base
which simultaneously represents the intellectual capital
of designers of certificate and includes information and
ideas necessary for adoption of efficient administrative
solutions. Bibliogr.: 19 titles.
Key words: certificate, certification, flavoring industry,
conceptual model.

UDC 631.15
Skotsyk V. Formation of dealer network of sales of
agricultural machinery in Ukraine//News of agrarian
sciences. — 2013. — № 8. — P. 61–64.
The estimation of state of the art of dealer network of
sales of agricultural machinery is conducted. World
experience of fulfillment by dealers not only presale
service, and further service of the bought agricultural
machinery during warranty period of maintenance is
analyzed. Measures on development of operation of
dealer network as a component of infrastructure of the
market of agricultural machinery are offered. Bibliogr.:
5 titles.
Key words: dealer network, agricultural machinery,
agro-service.

UDC 635.651:631.5
Savchenko V. Formation of productivity of field beans
in conditions of Right-bank Forest-steppe//News of
agrarian sciences. — 2013. — № 9. — P. 65–68.
Influence is studied of a method of presowing cultivation
of seeds and foliar top dressing on the basic indexes
of photosynthetic productivity of sowings of field beans.
Strong positive link is fixed between the level of
productivity and indexes of photosynthetic productivity.
Bibliogr.: 7 titles.
Key words: field beans, photosynthetic potential, net
productivity of photosynthesis, yielding ability, quality of
grain.

UDC 504.453:556.5:004.9
Dunayeva Ye. Algorithm of assessment of influence
of natural and anthropogenous factors on water
resources//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 9. — P. 69–70.
Possible use of agro-hydrological simulation is studied
with application of open software MWSWAT for
ecological evaluation of state of catchment area. The
single-step algorithm of account of influence of natural
and anthropogenous factors on water resources,
including the forecast of change of quantitative and
quality parameters of runoff is offered. Bibliogr.: 5 titles.
Key words: agro-hydrological simulation, database,
water reservoir, MWSWAT, estimation of state of water
resources.

UDC 336.148:634 (477)
Prudivus L. State support of the wholesale agricultural
markets in Ukraine//News of agrarian sciences. — 2013.
— № 9. — P. 71–74.
Questions of the state support of building and operation
of the wholesale agricultural markets in Ukraine, and
also their role in activity of small agricultural formations
are studied. The state financial aid for whole-
sale markets of agricultural products can be carried out
also by giving loans, credits, etc. Building-up of
wholesale markets of agricultural products is an
important stage of expanding the system of logistics of
the food for the purpose of provision of stability
of incomes of agricultural commodity producers
and assistance to development of business. Expan-
ding of the wholesale agricultural markets is also in
the interest of the state. It provides safety of products,
yield income, creation of work-places and deve-
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lopment of small and average business. Bibliogr.:
9 titles.
Key words: wholesale agricultural markets, agrarian
market, state regulation, marketing of agricultural
products.

UDC 551.12:620.96
Panasiuk B. Opportunities of the nature and necessities
of a person//News of agrarian sciences. — 2013. —
№ 9. — P. 75–80.

Some directions of development of the theory and
practice of balance of nature and society are shown.
For the first time the real provision of human civilization
with food resources at the present stage is calculated.
It is proved that modern level of possible production of
food is a limit which cover requirement of the human
population of our planet which has formed in the
beginning of ХХІth century. Bibliogr.: 9 titles.
Key words: balance, necessities of a person,
opportunity of the nature, living material, resources.
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